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Klaipėda
Posėdis įvyko : 2017 m. lapkričio 8 d., 18:30 val.
Posėdžio pirmininkė – KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Posėdžio protokoluotoja – KUSS Viceprezidentė Irma Radavičiūtė.
Dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo.
Iš viso posėdyje dalyvavo 11 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. KU Senatorių – studentų atstovų rinkimai;
4. Dėl narystės KLAS;
5. KUSS neeilinė konferencija;
6. KUSS Kalėdinis padėkos vakaras;
7. Projektas;
8. Atributika;
9. LSS konferencija;
10. Bendrabučio naujienos.
11. FSA ir Prezidiumo naujienos;
12. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA: Dalyvių registracija
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė.
Pranešta, kad posėdyje dalyvauja 11 KUSS Tarybos narių, 1 iš jų - įgalioti, susidaro
kvorumas, balsavimas galimas.

2. SVARSTYTA: Reglamentas
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė.
Siūlymas: KUSS Tarybos posėdžio dalyviams buvo pateiktas siūlymas išrinkti Tarybos
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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 Irmą
Radavičiūtę. Posėdžio dalyviams pateiktas siūlymas KUSS Tarybos posėdžio klausimus
svarstyti pagal KUSS Tarybos Pirmininkės pateiktą darbotvarkę. Taip pat siūloma KU
Senatorių kadencijos pabaigos ataskaitas tvirtinti atviru balsavimu.
BALSUOTA:
„Už“ - 11
„Prieš“ - 0
NUTARTA: posėdžiui pirmininkaujančia išrinkta KUSS Tarybos Pirmininkė ir KUSS
Prezidentė Aistė Stalmokaitė. Posėdį protokoluojančia išrinkta KUSS Viceprezidentė Irma
Radavičiūtė. Posėdžio klausimus svarstyti pagal pateiktą posėdžio darbotvarkę.
3. SVARSTYTA: KU Senatorių – studentų atstovų rinkimai.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė.
Siūlymas: yra gauti 5 prašymai į studentų atstovų vietas Senate, o yra 3 vietos. Tad mažiausiai
„už“ balsų surinkę kandidatai nepateks į KU Senatą. KUSS Tarybai pasiūlyta už kiekvieną
kandidatą į KU Senato nario pareigas balsuoti atskirai, balsuojant uždaru balsavimu. Siūloma
išrinkti balsų skaičiavimo komisiją - Vladas Račkovskij (SMF), nariai – Indrė Pocevičiūtė
(JTGMF) bei Tautvydas Rimavičius (SvMF). Siūloma kandidatams pasisakyti ir atsakyti į

Tarybai iškilusius klausimus.
BALSUOTA:
„Už“ - 11
„Prieš“ – 0
NUTARTA:
Išrinkta balsų skaičiavimo komisiją - pirmininkas Vladas Račkovskij (SMF) nariai –
Indrė Pocevičiūtė (JTGMF) bei Tautvydas Rimavičius (JTGMF). Nutarta išklausyti kandidatų,

užduoti klausimus bei vykdyti uždarą balsavimą už kiekvieną kandidatą atskirai. Balsų
skaičiavimo komisijos protokolas su rezultatais pridedamas prie posėdžio protokolo.

4. Dėl narystės KLAS.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė.
KUSS Taryba prieš pusę metų priėmė sprendimą sustabdyti narystę KLAS. Šiuo metu
santykiai yra atnaujinti, bet narystės klausimas dar nėra išspręstas. KLAS atstovai Laurynas
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Gaidelis ir Audrius Paulauskas papasakojo apie naudą narystės KLAS. Šiuo metu yra 19
organizacijų KLAS‘e. Norima pritraukti ir daugiau organizacijų. Paliktas narystės klausimas
tolimesniam svarstymui.
5. SVARSTYTA: KUSS neeilinė konferencija
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė
Siūloma šaukti KUSS neeilinę konferenciją ir patvirtinti konferencijos datą – gruodžio
15 d.
BALSUOTA:
„Už“ - 14
„Prieš“ – 0
NUTARTA: šaukti KUSS neeilinę konferencija ir patvirtinta konferencijos data – gruodžio 15 d.
6.KUSS Kalėdinis padėkos vakaras.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė.
Išreikšta nuomonė ir pasiūlymai dėl KUSS Kalėdinio padėkos vakaro. HUMF SA –
praeitų metų kalėdinis vakaras patiko, tačiau maistas galėtų būti įvairus ant stalų, o ne būtų
vienoje vietoje, nes reikia vaikščioti prie vieno stalo. JTGMF SA – reikia temos, gražių drabužių,
išlaikyti temą. MA SA – nebenori daryti taip, kaip visada buvo, daryti kitą formatą. SvMF SA –
sveikinimą norima daryti gyvai, o ne video ir kad renginys vyktų ilgiau, nei iki 3 val. nakties. Ir
temą reiktų sukonkretinti arba visai laisvą padaryti. Aistė Stalmokaitė informavo apie naują
renginių salę, kurioje ruošiamasi rengti kalėdinį vakarą.

7. Projektas.
Pranešėjas: KUSS Viceprezidentė Irma Radavičiūtė.
Informuota apie projektą „Atrask savanorystę“ ir paprašyta Tarybos narių pakviesti
kuo daugiau KUSS narių į šią darbo grupę.

8. Atributika.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė.
Informuota, kad bus užsakinėjami KUSS džemperiai, kurio vieneto kaina - 25 eurai.
Jų spalva – tamsiai mėlyna. Parodyti pavyzdžiai. Taip pat bus užsakomi marškiniai, kurie skirti
Prezidiumo komandai ir FSA pirmininkams ir vicepirmininkams, kadangi šie atstovai vaikšto į
posėdžius ir susirinkimus su administracija, bei atstovauja nacionalinių lygmeniu.
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9. LSS konferencija.
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė.
Praeitą savaitę vyko neeilinė LSS konferencija, kurios metu buvo pristatoma veiklos
bei finansinė ataskaitos ir renkamas naujas LSS prezidentas likusiai kadencijai, kadangi buvęs
prezidentas atsistatydino. Informuota, kad naujai išrinktas prezidentas – Eigirdas Sarkanas, kuris
tik 16 balsų persvara laimėjo rinkimus.
10. Bendrabučio naujienos;
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė.
Karklų bendrabutyje kitą savaitę bus organizuojamos krikštynos. Bendrabučių
santechnikas nelabai randa laiko sutvarkyti iškilusias problemas.

11. FSA ir Prezidiumo naujienos;
Pranešėjas: KUSS Prezidentė Aistė Stalmokaitė.
Vyko KRAMS, kurio tikslas – stiprinti ryšį tarp savivaldų. Parašyta antra pozicija dėl
Klaipėdos universiteto. Sukurta strateginė KU grupė, kurioje yra KUSS atstovas – Edmundas
Jurkaitis. Visos atstovybės kviečiamos į biurą, pasisėdėjimui su prezidiumo komanda ir naujų
minčių generavimui. Lapkričio 15 d. planuojamas susitikimas su KU užsienio studentais,
kuriems pristatysime savo organizaciją bei veiklas. HUMF SA – planuojama nauja rūbinės vieta,
planuojamos lapkričio veiklos. JTGMF SA – renkamos komandos į boulingą ir protmūšį, rytoj
eina pas dekaną dėl atstovybės perkraustymo į kitą vietą, bus siekiama, kad buvusi atstovybės
patalpa, kurią buvo žadėta atiduoti studentų poilsio zonai, tačiau perdavė sveikatos fakultetui,
gražinti studentų atstovybei ir tęstų pažadą įrengti poilsio zoną. MA SA – atstovybės nariams
užimta laikotarpis dėl studijų, didesnių naujienų nėra. SMF SA – laukiama naujo pirmininko
rinkimų. SvMF SA – rytoj vyks protmūšis, gavo pakvietimą į Vydūno konferenciją, .

12. Kiti klausimai.
Kitų klausimų nebuvo.

Posėdžio pirmininkas(-ė)

Aistė Stalmokaitė
(Parašas)

Posėdžio protokoluotojas(-a)

(Vardas, pavardė)

Irma Radavičiūtė
(Parašas)

(Vardas, pavardė)
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