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2017-04-12
Klaipėda
Posėdis įvyko : 2017 m. balandžio 12 d., 18:00 val.
Posėdžio pirmininkė – KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Posėdžio protokoluotoja – KUSS Akademinių reikalų koordinatorė Irma Radavičiūtė
Dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo.
Iš viso posėdyje dalyvavo 15 Klaipėdos universiteto studentų sąjungos (toliau – KUSS) Tarybos
narių iš 16 visų KUSS Tarybos narių. Sprendimams priimti reikalingas kvorumas yra 9.

Darbotvarkė:
1. Dalyvių registracija;
2. Reglamentas;
3. KUSS Prezidiumo nario tvirtinimas į KUSS Tarybą;
4. KUSS tikrųjų narių sąrašas;
5. FSA logotipai;
6. Socialiniai tinklai ir el. paštai;
7. 2% GPM parama;
8. KU Alumni sąrašai;
9. Fuksų stovyklos darbo grupė;
10. KU boulingo turnyras;
11. „Dovana Lietuvai“ video konferencija;
12. FSA SArasmus;
13. Bendrabučių naujienos;
14. FSA, Prezidiumo naujienos;
15. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA: Reglamentas.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Siūlymas: 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
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Prezidentė Aistė Stalmokaitė, kuri dalyvauja šios dienos KUSS Tarybos posėdyje. Posėdį
protokoluojančiu asmeniu pasiūlyta išrinkti KUSS Akademinių reikalų koordinatorę Irmą
Radavičiūtę. Posėdžio dalyviams pateiktas siūlymas KUSS Tarybos posėdžio klausimus svarstyti
pagal KUSS Tarybos Pirmininkės pateiktą darbotvarkę.
BALSUOTA:
„Už“ – 15,
„Prieš“ – 0,
„Susilaikė“ – 0.
NUTARTA: posėdžiui pirmininkaujančia išrinkta KUSS Tarybos Pirmininkę ir KUSS Prezidentę
Aistę Stalmokaitę. Posėdį protokoluojančia išrinkta KUSS Akademinių reikalų koordinatorė Irma
Radavičiūtė. Posėdžio klausimus svarstyti pagal pateiktą posėdžio darbotvarkę.
2. SVARSTYTA: KUSS Prezidiumo nario tvirtinimas į KUSS Tarybą.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Siūlymas: KUSS Tarybos nariams buvo pateiktas siūlymas KUSS Viceprezidentę Indrę Čedavičiūtę
patvirtinti kaip KUSS Tarybos narę, pagal KUSS Darbo reglamentą.
BALSUOTA:
„Už“ – 15;
„Prieš“ – 0;
„Susilaikė“ – 0.
NUTARTA: KUSS Viceprezidentę Indrę Čedavičiūtę patvirtinti kaip KUSS Tarybos narę.
3. KUSS tikrųjų narių sąrašas.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Tikrųjų narių sąrašo tvirtinimą nuspręsta nukelti kitam Tarybos posėdžiui – gegužės 3 d., nes
sąrašai iki šio posėdžio keitėsi, tad atsiųsti juos atnaujintus KUSS Prezidentei reikia iki balandžio
16 d.

4. SVARSTYTA: FSA logotipai.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
1 siūlymas: keisti visų FSA logotipus, suvienodinant juos.
BALSUOTA:
„Už“ – 15;
„Prieš“ – 0;
„Susilaikė“ – 0.
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NUTARTA: pakeisti ir suvienodinti visų FSA logotipus.
2 siūlymas: naujų logotipų idėjas pasiūlo atstovybės, o pirmininkai pristato per gegužės 3 d.
vyksiantį Tarybos posėdį arba kuriama darbo grupė, kuri sugalvotų idėjas ir jas pristatytų per
gegužės 3 d. vyksiantį Tarybos posėdį.
BALSUOTA:
Už FSA logotipų variantus – 3,
Už darbo grupės logotipų variantus – 10.
NUTARTA: FSA logotipų idėjas kurs ir įgyvendins darbo grupė. Darbo grupę sudarys penki
žmonės, kuriuos paskirs FSA pirmininkai – iš kiekvienos FSA po vieną. Žmones į darbo grupę
reikia paskirti iki balandžio 19 d. Gegužės 3 d. darbo grupė turės pristatyti FSA logotipų variantus.
5. Socialiniai tinklai ir el. paštai.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Išsiaiškinta, jog ne visos FSA turi savo atstovybių oficialius el. paštus. Taip pat ne visi senųjų FSA
– JTF, JI, GMMF, HMF, PF – el. paštai peradresuoti į dabartinių atstovybių paštų dėžutes. Visi
paštai bus sutvarkyti iki balandžio 16 d., tą padarys KUSS IT koordinatorius. Be to, aptartas ir visų
FSA feisbuko paskyrų turinys, išsakytos pastabos ir ateities pasiūlymai.

6. 2% GPM parama.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Paskelbtas FSA konkursas: kuri FSA pristatys daugiausiai užpildytų blankų su parama KUSS arba
atsiųs „screenshot‘ų“ su internetiniais 2% pervedimais KUSS, laimės KUSS Prezidiumo komandos
įsteigtą prizą. Užpildytus blankus atnešti iki balandžio 26 d., o „screenshot‘us“ atsiųsti iki balandžio
30 d. (kuss@kuss.lt). Laimėtojai bus paskelbti gegužės 3 d., per Tarybos posėdį.
7. KU Alumni sąrašai.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Iki balandžio 26 d. reikia KUSS Prezidentei atsiųsti KU Alumni sąrašus – vardas, pavardė,
užimamos pareigos. Vėliau bus užmezgamas kontaktas ir siūlomas bendradarbiavimas.
8. SVARSTYTA: Fuksų stovyklos darbo grupė.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Fuksų stovyklos darbo grupę sudarys dešimt narių: du KUSS Prezidiumo nariai, trys KUSS
Tarybos nariai bei penki FSA nariai (iš kiekvienos po vieną).
Siūlymas: nuo KUSS Tarybos į darbo grupę deleguoti Martyną Varkalytę (KUSS JTGMF SA).
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BALSUOTA:
„Už“ – 15;
„Prieš“ – 0;
„Susilaikė“ – 0.
NUTARTA: nuo KUSS Tarybos į darbo grupę deleguojama Martyna Varkalytė (KUSS JTGMF
SA), FSA narius atsiųsti iki balandžio 19 d., kiti KUSS Tarybos nariai dėl dalyvavimo darbo
grupėje taip pat turi pasisakyti iki balandžio 19 d.

9. KU boulingo turnyras.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Organizuojamas KU boulingo turnyras kartu su „Apollo“ boulingu, kuris vyks gegužės 4 d. 17 val.
„Akropolio PC“, „Apollo“ boulinge, komandoje – 4 žmonės, žmogui 3 eurai. Prizinį fondą sudaro
„Apollo“ boulingo kvietimai, „Nuotykių parko Kar kar“ kvietimai, „Akropolio ledo“ kvietimai ir kt.
10. „Dovana Lietuvai“ video konferencija.
Pranešėjas: KUSS SMF SA Pirmininkas Edvardas Latakas
Vyksta projektas Lietuvos mastu „Dovana Lietuvai“ – registruojamas prasmingas, išliekamąją vertę
turintis, darbas, kurį vykdo iniciatoriai. Pakviesta KUSS dalyvauti pačiame projekte ir video
konferencijoje, kurioje bus pristatomas projektas. Preliminarus konferencijos laikas – balandžio 13
d. 14 val. arba balandžio 24 d. 15:30 – priklausys nuo projekto organizatorės.

11. FSA SArasmus.
Pranešėjas: KUSS SMF SA Pirmininkas Edvardas Latakas
Nuspręsta atgaivinti reiškinį „FSA SArasmus“, kada atstovybės eina vienos pas kitas ir susipažįsta
su FSA susirinkimų vedimo principais, veiklomis, dalinasi patarimais. Šį projektą siūloma
įgyvendinti rugsėjo mėnesį.
12. Bendrabučių naujienos.
Pranešėjas: MBSS Pirmininkas Edgaras Jefimovas, UBSS Pirmininkas Tautvydas Rimavičius,
KBSS Pirmininkas Lukas Muzikevičius, SBSS Pirmininkas Haroldas Kerpė.
Nuo birželio 30 d. visam laikui uždaromas Malūnininkų bendrabutis, pirmininkas rinks gyventojų
parašus, kad bendrabutis nebūtų uždarytas. Pasiūlyta susitikti su KU Rektoriumi, paklausti, kokias
gyvenamosios vietos alternatyvas administracija siūlo studentams, kuriuos iškels iš Malūnininkų
bendrabučio. Karklų bendrabučio pirmininkas tikrina kambarių būklę ir bandys inicijuoti
kosmetinio remonto pokyčius. Aptarta, jog naujojo Universiteto bendrabučio kainos studentams per
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didelės, todėl beveik 200 vietų bendrabutyje gyvena vos 39 studentai.

13. FSA, Prezidiumo naujienos.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė, KUSS HUMF SA Pirmininkė Martyna
Dabkevičiūtė, KUSS JTGMF SA Pirmininkė Martyna Varkalytė, KUSS MA SA Vicepirmininkė
Greta Pučkoriūtė, KUSS SMF SA Pirmininkas Edvardas Latakas, KUSS SvMF SA Pirmininkė
Gustė Noreikytė
KUSS HUMF SA – organizuos renginį „Atverk širdį pavasariui“, pristatyta FSA komitetų narių
veikla. Taip pat HUMF Taryboje patvirtinta R. Balsio kandidatūra į HUMF dekano postą. KUSS
JTGMF SA – KUSS Akademinių reikalų koordinatoriai lankėsi ir kalbėjo su seniūnais, taip pat
planuojama JTGMF pertvarka. Planuojami FSA mokymai su KUSS Viceprezidente Indre
Čedavičiūte. Taip pat planuojama „Pavasario fiesta“ su dėstytojais. Balandžio 24 d. 15 val. vyks
paskaita su G. Padegimu „Kaip padaryti pirmą įspūdį“, Bijūnų g. 17, 215 aud. KUSS MA SA –
planuoja keisti atstovybės patalpas, taip pat organizuos tarptautinę jaunimo solidarumo dieną.
KUSS SMF SA – įvyko limonado dalinimo akcija fakultete, vyko seniūnų susirinkimas, buvo
dalijamos dėstytojų vertinimo anketos, ruošiamasi antrajam protmūšiui, sutvarkytas FSA stendas.
KUSS SvMF SA – vyko seniūnų susirinkimas su KUSS Akademinių reikalų koordinatoriais, taip
pat spręstos skatinamųjų stipendijų problemos, buvo susitikimas su Prezidiumo komanda, FSA
susirinkimo metu aptarta vykusi „Sveikatos diena“, komitetų veikla. Prezidiumas – lankomos visos
FSA, vykdomi susitikimai su fakultetų seniūnais.

14. Kiti klausimai.
Kitų klausimų nebuvo.

Posėdžio pirmininkė

Aistė Stalmokaitė
(Parašas)

Posėdžio protokoluotoja

Irma Radavičiūtė
(Parašas)
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