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Posėdžio pirmininkė – KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Posėdžio protokoluotoja – KUSS Viceprezidentė Indrė Čedavičiūtė
Dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo.
Iš viso posėdyje dalyvavo 14 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. Naujo nario tvirtinimas į KUSS Tarybą;
4. KUSS veiklos organizavimo pokyčiai;
5. Naujų narių priėmimas;
6. Fuksų krikštynos;
7. KUSS naujienos;
8. FSA ir bendrabučių naujienos;
9. 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
Prezidentė Aistė Stalmokaitė, kuri dalyvauja šios dienos KUSS Tarybos posėdyje. Posėdį

protokoluojančiu asmeniu pasiūlyta išrinkti KUSS Viceprezidentę Indrę Čedavičiūtę. Posėdžio
dalyviams pateiktas siūlymas KUSS Tarybos posėdžio klausimus svarstyti pagal KUSS Tarybos
Pirmininkės pateiktą darbotvarkę.
BALSUOTA:
„Už“ – 14,
„Prieš“ – 0,
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„Susilaikė“ - 0.
NUTARTA: posėdžiui pirmininkaujančia išrinkta KUSS Tarybos Pirmininkę ir KUSS
Prezidentę Aistę Stalmokaitę. Posėdį protokoluojančia išrinkta KUSS Viceprezidentė Indrė
Čedavičiūtė. Posėdžio klausimus svarstyti pagal pateiktą posėdžio darbotvarkę.

2. SVARSTYTA: Naujo nario tvirtinimas į KUSS Tarybą
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
KUSS Viceprezidentė Indrė Čedavičiūtė palieka komandą, tad reikia į KUSS Tarybą tvirtinti
naują narį nuo Prezidiumo.
Siūlymas: nuo kito Tarybos posėdžio į KUSS Tarybą nuo Prezidiumo siųsti Irmą Radavičiūtę,
būsimą KUSS Viceprezidentę.
BALSUOTA:
„Už“ – 14,
„Prieš“ – 0,
„Susilaikė“ - 0.
NUTARTA: nuo kito Tarybos posėdžio į KUSS Tarybą nuo Prezidiumo siųsti Irmą
Radavičiūtę, būsimą KUSS Viceprezidentę.

3. KUSS veiklos organizavimo pokyčiai
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Studentų mažėjimas universitete – akivaizdus, tad galvojama, kaip pakeisti KUSS veiklos
organizavimą, nes narių sąjungoje liko pakankamai mažai. Komitetų veikla nesivysto ir beveik
nevyksta, todėl reikia kažką keisti. Esminis veiklos organizavimo pokytis – išskirti veiklos kryptis ir
šias veiklas vykdyti kaip projektus, prie kurių galėtų prisijungti KUSS nariai ir būti už juos
atsakingi – kiekvienas išsirinktų sau patinkančią veiklą, nebūtų prievolės dalyvauti visose veiklose.
Plačiau idėją pristatys KUSS Alumni – Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė, kito KUSS Tarybos
posėdžio metu. Pagrindinės išgrynintos veiklos sritys – kuss.lt tinklapio pertvarka, akademinių ir
socialinių reikalų konferencija, socialinės aplinkos žemėlapis, KUSS istorija.

4. Naujų narių priėmimas
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Numatoma daryti bendrą priėmimą į KUSS FSA. Preliminariai – susikviesti visus norinčius
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prisijungti į tam tikrą vietą, kurioje būtų vykdoma tam tikra programa, susipažinimas, o vėliau –
vakarinė dalis. Numatomos temos – „Ką veikia KUSS?“, universiteto ir sąjungos struktūra,
žaidimai, atributika. Antras priėmimo etapas – renginys „KUSS forumas“ – išvažiuojamieji
mokymai, įtraukiantys pirmakursius į veiklas ir planavimą.

5. Fuksų krikštynos
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Renginiams sudaromos darbo grupės nepasiteisino, tad darbo grupė, surinkta fuksų krikštynoms
organizuoti, atšaukiama ir pavedama šį renginį suorganizuoti KUSS Tarybai. Renginio data – spalio
5 d.

6. KUSS naujienos
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Rugsėjo 6 d. vyko KU Rektorato posėdis, kurio metu naujoji Studijų prorektorė L. Dromantienė
pristatė šių metų stojimų rezultatus. Rugsėjo 6 d. studentų skaičius siekia 3465 studentus.
Pirmakursių bakalaurų – 353. Šiais metais buvo priimama į nerentabilias studijų programas, didžioji
dauguma studijų programų grupių nesusidarė. Reikalingi pokyčiai, nes po metų stojančiųjų sumažės
dar labiau.
7. FSA ir bendrabučių naujienos
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė, KUSS JTGMF SA Pirmininkė Martyna
Varkalytė, l.e.p. KUSS MA SA Pirmininkė Greta Pučkoriūtė, KUSS SvMF SA Pirmininkė Gustė
Noreikytė, KUSS SMF SA narė Deimantė Petkevičiūtė, KUSS HUMF SA Pirmininkė Martyna
Dabkevičiūtė, SBSS Pirmininkas Haroldas Kerpė, KUSS MBSS Pirmininkas Edgaras Jefimovas,
KUSS JTGMF SA – planuoja kraustytis į naujas remontuotas patalpas, taip pat nuo spalio keisis
prodekanė; KUSS MA SA – jau turi naujų narių FSA, naujoji laikina pirmininkė – Greta
Pučkoriūtė, nes Erika Gaučiūtė išvažiavo į užsienį studijuoti pagal Erasmus programą; KUSS SvMF
SA – vyko pirmasis susirinkimas su pirmakursiais, taip pat atkovota antroji vieta fakulteto
Taryboje, gautas spausdintuvas, KUSS SMF SA – greitai bus naujų narių, nauja būsima FSA
vicepirmininkė – Deimantė Petkevičiūtė, KUSS HUMF SA – kitą savaitę vyks neeilinis visuotinis
seniūnų susirinkimas, kuriame bus skelbiami nauji FSA Pirmininko rinkimai. MBSS – birželio 30
d. uždarytas Malūnininkų bendrabutis. SBSS – nauja administratorė. UBSS – per gyventojų
priėmimą studentai eilėse stovėjo po 4 valandas.
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8. Kiti klausimai
Kitų klausimų nebuvo.

Posėdžio pirmininkė

Aistė Stalmokaitė
(Parašas)

Posėdžio protokoluotoja

Indrė Čedavičiūtė
(Parašas)
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