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Klaipėdos universiteto studentų sąjunga
Tarybos posėdžio
PROTOKOLAS
2015–11–10 Nr. 11
Klaipėda
Posėdis įvyko 2015 m. lapkričio 10 d., 19:00 val.
Posėdžio pirmininkė - Prezidentė Živilė Krikštaponytė
Posėdžio protokoluotoja - Viceprezidentė Indrė Čedavičiūtė
Dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo.
Iš viso posėdyje dalyvavo 15 Klaipėdos universiteto studentų sąjungos (toliau – KUSS) Tarybos
narių iš 17 visų KUSS Tarybos narių. Sprendimams priimti reikalingas kvorumas yra 9.
Darbotvarkė:
1. Reglamentas
2. Tarptautinė studentų diena
3. Seniūnų mokymai
4. FSA mokymai
5. “Iškeisk pamoką į paskaitą”
6. KUSS strategijos projektas
7. KUSS kultūrų dienos
8. KUSS kalėdinis vakaras
9. Akademinio sąžiningumo konferencija/Egzaminų stebėjimas
10. LSS kalėdinis padėkos vakaras
11. RestArt festivalis
12. Kt.

1. SVARSTYTA.Tarybos posėdžio darbo reglamento nustatymas.
KUSS Tarybos posėdžio dalyviams buvo pateiktas siūlymas išrinkti Tarybos posėdžiui
pirmininkaujantį ir protokoluojantį asmenis bei patvirtinti posėdžio darbotvarkę. Pagal KUSS Įstatus
8.2.3 p. KUSS Tarybos posėdžiui pirmininkauja KUSS Tarybos Pirmininkė ir KUSS Prezidentė Živilė
Krikštaponytė, kuri dalyvauja šios dienos KUSS Tarybos posėdyje. Posėdį protokoluojančiu asmeniu
pasiūlyta išrinkti KUSS Viceprezidentę, KUSS Tarybos narę Indrę Čedavičiūtę. Posėdžio dalyviams
pateiktas siūlymas KUSS Tarybos posėdžio klausimus svarstyti pagal KUSS Tarybos Pirmininkės
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pateiktą darbotvarkę.
Balsuota:
„Už” – ......
„Prieš” – .......
NUTARTA: posėdžiui pirmininkaujančia išrinkti KUSS Tarybos Pirmininkę ir KUSS
Prezidentę Živilę Krikštaponytę. Posėdį protokoluojančia išrinkti KUSS Viceprezidentę Indrę
Čedavičiūtę. Posėdžio klausimus svarstyti pagal pateiktą posėdžio darbotvarkę.
2. Tarptautinė studentų diena.
Klausimą pristatė KUSS Prezidentė Živilė Krikštaponytė.
Informuota, jog Klaipėdos aukštosios mokyklos vienijasi ir organizuoja Tarptautinės studentų
dienos renginių savaitę. KUSS apsiėme daryti pasikalbėjimus, į kuriuos kvies žinomą Lietuvos
žvaigždę. Planuojama kviesti M.Stonkų, jei sutiks. Taip pat Aula Magna konferencijų salėje vyks
„Morkaus drama“ - spektaklis, kuriame dalyvaus ir žiūrovai. Eiti - privaloma.
3. Seniūnų mokymai.
Klausimą pristatė KUSS Viceprezidentė Indrė Čedavičiūtė.
Informuota, jog lapkričio 20 d. vyks pirmieji Klaipėdos universiteto seniūnų mokymai.
Paprašyta paskatinti seniūnus registruotis mokymams. Mokymų lektorius - Lukas Stumbra, KTU SA
socialinių reikalų koordinatorius. Mokymai susidės iš dviejų dalių: teorinė dalis - KUSS struktūra,
seniūnų nuostatai, atsakymai į rūpimus klausimus; praktinė dalis - darbo grupės, vaizdinė medžiaga,
motyvacija.

4. FSA mokymai.
Klausimą pristatė KUSS Viceprezidentė Indrė Čedavičiūtė.
Informuota, jog bus organizuojami KUSS fakultetinių studentų atstovybių komadiniai/teoriniai
mokymai. Pirmieji mokymai jau įvyko - lapkričio 6 d. mokymuose dalyvavo KUSS HMF SA. Kitos
FSA susitarė datas: KUSS PF SA - lapkričio 23 d., KUSS MA SA - lapkričio 24 d., KUSS SvMF ir SMF
SA - lapkričio 26 d., KUSS JTGMF SA - gruodžio 4 d.
Pasisakė: Aušra Milašiūtė (KUSS HMF SA), Laura Raišytė (KUSS MA SA), Edvinas Tiškus
(KUSS JTGMF SA), Gabrielė Paulauskaitė (KUSS PF SA), Laurynas Jovaišas (KUSS SMF SA).
5. „Iškeisk pamoką į paskaitą“.
Klausimą pristatė KUSS Viceprezidentė Indrė Čedavičiūtė.
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Informuota, jog renginys „Iškeisk pamoką į paskaitą“ vyks lapkričio 23-27 dienomis. Tai jau
trečius metus vyksiantis savaitinis renginys, kurio metu moksleiviai lankosi įvairiose Klaipėdos
universiteto paskaitose. Šiuo metu vyksta moksleivių registracija, lankytinos paskaitos ir moksleivių
sąrašai bus paskelbti vėliau.

6. KUSS strategijos projektas.
Klausimą pristatė KUSS Prezidentė Živilė Krikštaponytė.
Informuota, jog buvo pradėtas įgyvendinti KUSS strategijos projektas, kurį koordinuoja LSS
Alumni Vygintas Eidėnas. Vyko pirmasis susitikimas ir KUSS strategijos analizavimas bei naujų idėjų
plėtojimas bei fiksavimas. Projektas tęsis dar kelis mėnesius, kol bus parašyta nauja KUSS strategija.
Protokoluota strategijos darbo grupės sudėtis nuo praėjusios Tarybos nesikeičia.
7. KUSS kultūrų dienos.
Klausimą pristatė KUSS Prezidentė Živilė Krikštaponytė.
Informuota, jog penktadienį, lapkričio 13 d. vyks pirmasis renginio „KUSS kultūrų dienos“
vakaras. Jo metu pasirodys trys FSA - JTGMF SA, atstovaujanti Rusijai, SMF SA - atstovaujanti
Meksikai ir MA SA, atstovaujanti Egiptui. Priminta, jog renginio kokybė priklausys tik nuo pačių
atstovybių pasiruošimo. Taip pat priminta, jog lapkričio 27 d. pasirodo kitos trys FSA: HMF SA Lietuva, PF SA - Japonija, SvMF SA - Indija. Raginta į renginį pritraukti užsienio studentų.
Pasisakė: Edvinas Tiškus (KUSS JTGMF SA), Deimantė Končiutė (KUSS MA SA), Vainius
Zakarauskas (KUSS SMF SA).
8. KUSS kalėdinis vakaras.
Klausimą pristatė KUSS Prezidentė Živilė Krikštaponytė.
Informuota, jog KUSS kalėdinis vakaras vyks gruodžio 10 d., 21:00, „Pramogų banko“ 4-ame
aukšte. Renginio tema - Karnavalas, visi turi būti su kaukėmis. Daugiau informacijos apie renginį - šiek
tiek vėliau, nes viskas dar tik pradedama organizuoti.
9. Akademinio sąžiningumo konferencija/Egzaminų stebėjimas.
Klausimą pristatė KUSS Viceprezidentė Indrė Čedavičiūtė.
Informuota, jog lapkričio 19 d., tarptautinės studentų dienos metu, vyks konferencija
„Akademiškai sąžininga Klaipėda“. Reikia 5 delegatų iš Tarybos nuo KU, kurie dalyvaus konferencijos
diskusijoje. Pasitarta ir nuspręsta išsirinkti delegatus internetu.
Pasisakė: Laurynas Jovaišas (KUSS SMF SA), Vainius Zakarauskas (KUSS SMF SA), Edvinas
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Tiškus (KUSS JTGMF SA).
10. LSS kalėdinis padėkos vakaras.
Klausimą pristatė KUSS Prezidentė Živilė Krikštaponytė.
Informuota, jog gruodžio 19 d., Kaune vyks LSS kalėdinis padėkos vakaras, kurio metu vyks
nominacijų teikimai „Auksinis apuokas“. KUSS yra nomintuota 5-iose nominacijose, šiuo metu vyksta
internetinis balsavimas, viskas paaiškės tik padėkos vakaro metu. Taip pat tą pačią dieną vyks ir
pranešimų skaitymas bei darbo grupių veikla „Žiemos sesija“. Iš KUSS dalyvaus 7 Prezidiumo nariai.

11. RestArt festivalis.
Klausimą pristatė KUSS Viceprezidentė Indrė Čedavičiūtė.
Informuota, jog lapkričio 23-29 dienomis vyks mokslo ir meno festivalis „RestArt“. Taip pat
pranešta, jog studentai prisideda prie šventinės programos - ekskursijos „Su žibaline lempa po
Klaipėdos senąsias kareivines“, kuriame bus inscenizuojami tam tikri KU miestelio vietose vykę
procesai.

12. Kiti klausimai.
Kitų klausimų nebuvo.

Posėdžiui pirmininkavo

Živilė Krikštaponytė

Posėdį protokolavo

Indrė Čedavičiūtė
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