VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

VGTU SA VALDYBOS SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2010-11-11 Nr. 20
Vilnius
Saulėtekio al.11 – Senato posėdžių salė
Posėdžio pirmininkas Vilius Morkūnas
Posėdžio sekretorius Dalia Balionytė
Patikrintas kvorumas: 10 narių
Dalyvauja. 1 Priedas
Centrinio biuro narių motyvaciniai. 2 Priedas
Darbotvarkė:
1.
2.
3.

18:00-18:40 Centrinio biuro komitetų koordinatorių tvirtinimas.
18:40-18:50 Savanoriškų darbų ir konfidencialumo sutarties pasirašymas.
18:50-19:00 Kiti klausimai.

Darbotvarkė patvirtinta bendru sutarimu
1. Centrinio biuro komitetų koordinatorių tvirtinimas:
Daumantas Kikutis prisistato.
Klausimų sesija:
1. Kodėl iš FMF SA gavai nusiskundimų?
FMF SA buvau socialinės ir akademinės srities atstovas ir apsikroviau darbu, todėl nieko nesuspėdavau.
2. Ar nemanai, kad gali tai pasikartoti?
Ne, nes šiuo metu nedirbu. Ir šiuo metu Centriniame biure esu nemažai nuveikęs.
Vienbalsiai patvirtintas.
Prisistato Agnė Baleišytė.
Klausimų sesija:
1. Ar įtakojo tavo motyvaciją VGTU SA kandidatūra į VGTU SA prezidentus?
Pakėlė motyvaciją, nes daug kas balsavo už mane
Vienbalsiai patvirtinta.
Prisistato Ignas Berenis.
Klausimų sesija:
1. Kodėl neatėjai pats, o reikėjo pakviesti tapti Centrinio biuro nariu?
Esu kuklus.
2. Gal turi viziją VGTU SA?
Renginiai daugiau studentams. Man nepatinka, kad nebuvo struktūros ir informacijos bazės laisvalaikio komitetui.
3. Ar labai nori būti nariu, ar neišsigąsi?
Tas ir motyvuoja, kad žmonės pasitiki ir stimulas, nes nieko nebuvo padaryta.
4. Ar esi numatęs pirmąjį darbą?
Studentų diena, su kuria dabar ir dirbu.
Vienbalsiai patvirtintas.
Prisistato Vytautas Paleckas.
Klausimų sesija:
1. Dėl 9+1. Ar reikalingas žmogus fakultetinėje atstovybėje, kaip žmogiškųjų išteklių atstovas?
Turėti žmogų atstovybėje ne tik žmogiškųjų išteklių, gali dirbti kitoje srityje, tačiau reikiant galėtų padėti.
Vienbalsiai patvirtintas.
Prisistato Ingrida Mažonavičiūtė.
Klausimų sesija:
1. Ar jau veiki savo srityje šiuo metu?
Planuojama doktorantų konferencija ir magistrantų nuostatų kūrimas.

Vienbalsiai patvirtinta.
Prisistato Giedrė Batarlaitė.
Klausimų sesija:
1. Ką blogai darei ir ką keistum?
Bandžiau įtraukti žmones iš fakultetų, tačiau tai nenaudinga. Šią kadenciją kontaktuosiu asmeniškai ir planuosiu
susitikti kas mėnesį. Plėtosiu individualų bendravimą.
Patvirtinta vienbalsiai.
SVARSTYTA: Savanoriškų darbų sutarties pasirašymas.
NUTARTA: Nukeliamas iki kito Valdybos posėdžio. Pasiūlymus sutartims konfidencialumo ir savanoriškų darbų siųsti
iki antradienio (lapkričio 23 d.) 20:00 val.
SVARSTATA: Kam skirti lėšas iš LSAS likusias nuo LSP?
Per metus LSAS‘e kaupėsi nuobaudos pamestų LSP. Dvi po 650 Lt, viso 1950 Lt. Reikia nuspręsti, kaip jas
paskirti. Greitu metu turi būti išdalintos lėšos. Ne atstovybės atstovams.
NUTARTA: Skirti klubams. Stipendijas skirti klubams, skatinti savarankiškas iniciatyvas. Priimta vienbalsiai.
PRISTATYTA: Klausimas pasiūlymas. (Mindaugas Jačionis FMF, Modestas Stonkus iš AGAI.) Nori įkurti gatvės
šokių klubą. Reikia vietos ir aparatūros iš VGTU valdžios.
SVARSTYTA: Skola LSAS (už perimtus įsiskolinimus iš LSS).
NUTARTA: Apmokėti dalį skolos - 2750 Lt. Vienbalsiai.
SVARSTOMA: Ar mums reikia ALUMNI ir kokia jų nauda? Kas VGTU SA ALUMNI?
NUTARTA: Vienbalsiai nutarė įstatuose apibrėžti ALUMNI. Kaupti kontaktus, apibrėžiant ALUMNI pasitarti su
ALUMNI nariais.

SVARSTYTA: Grand Christmo organizavimas.
NUTARTA: Organizuoti tik VGTU SA nariams. Vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkas

Vilius Morkūnas

Posėdžio sekretorius

Dalia Balionytė

1 Priedas. Dalyvių sąrašas
1.

Vilius Morkūnas

2.

Margarita Vorobjova

3.

Rolandas Paleckas

4.

Anastasia Klimenko

5.

Marius Putrimas

6.

Egidija Deveikytė

7.

Juozas Auškalnis

8.

Andrius Bialyj

9.

Vitalija Bartusevičiūtė

10. Vytautas Paleckas
11. Agnė Baleišytė
12. Ingrida Mažonavičiūtė
13. Daumantas Kikutis
14. Giedrė Batarlaitė
15. Ignas Berenis
16. Mindaugas Jačionis
17. Modestas Stonkus
18. Dalia Balionytė

2 Priedas. Centrinio biuro narių motyvaciniai.
GIEDRĖ BATARLAITĖ
MOTYVACINIS LAIŠKAS
DĖL VGTU SA RYŠIŲ SU VISUOMENE KOMITETO VADOVĖS PAREIGŲ
2010-11-10
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Studentų atstovybei
Šiuo metu esu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto kūrybinių
industrijų specialybės II bakalauro kurso studentė. Lygiai vienerius metus dalyvauju Studentų
atstovybės veikloje, esu patvirtinta studentų atstovė. Per šiuos metus aktyviai veikiau atstovybės
centriniame biure kaip ryšių su visuomene komiteto vadovė. Nuolatos dirbau su įvairia
informacija bei jos sklaida ir organizacijos įvaizdžio formavimu. Todėl užtikrinu, kad
kandidatuoju į šį postą turėdama nemažą patirtį šioje srityje.
Dalyvavimas Studentų atstovybės veikloje man suteikė žinių ne tik apie organizacijos veiklą ir
struktūrą, tačiau ir vadovavimo, laiko planavimo, darbo koordinavimo patirties. Mano studijos
glaudžiai siejasi su ryšių su visuomene sritimi, todėl savo kompetenciją nuolatos keliu ne tik
įvairiuose seminaruose, mokymuose, tačiau žinias gilinu ir besimokydama universitete.
Tikiu, kad mano asmeninės savybės, tokios kaip komunikabilumas, lankstumas, organizuotumas,
imlumas naujovėms ir atsakingumas yra tinkamos ir reikalingos tinkamai atstovauti studentus.
Esu kupina idėjų ir nebijau imtis iššūkių dalyvaujant Studentų atstovybės veikloje.
Jaučiu, kad dar nerealizavau savęs, tiek, kiek galėčiau duoti šiai organizacijai, todėl esu tvirtai
apsisprendusi dėl kandidatūros į šį postą ir pasiryžusi kurti studentišką rytojų kartu.
Pagarbiai,
Giedrė Batarlaitė
AGNĖ BALEIŠYTĖ
MOTYVACINIS LAIŠKAS
DĖL VGTU SA SOCIALINIO IR AKADEMINIO KOMITETO VADOVĖS PAREIGŲ
2010-11-10
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Studentų atstovybei
Manau, kad esu tinkama kandidatė į VGTU SA Socialinio komiteto vadovės pareigas. Komiteto
vadovės pareigos man yra pažįstamos, kadangi jose esu jau kurį laiką. Mano turima kompetencija yra
pakankama tęsti šią veiklą ir toliau, kadangi tiek praktinių įgudžių, tiek teorinių žinių sėmiausi dalyvaudama
seminaruose, konferencijose, darbo grupėse. Taip pat turiu patirties rengiant raštus bei, žinoma, tiesiogiai
bendaujant su administracija ir studentais.
Mano praktinė patirtis, įgytos žinios, noras bei asmeninės savybės leis kuo geriau atlikti komiteto
vadovės pareigas siekiant bendros VGTU SA strategijos įgyvendinimo.
Pagarbiai,
Agnė Baleišytė
TOMAS ŠANTERIOVAS
MOTYVACINIS LAIŠKAS
DĖL VGTU SA TARPTAUTINIŲ REIKALŲ KOMITETO VADOVO PAREIGŲ
2010-11-10
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Studentų atstovybei
Nuo mažens mėgau keliauti, pažinti pasaulį ir kitų šalių kultūrą. Aktyviai dalyvavau
visuomeninės jaunimo organizacijos veikloje. Įstojęs į VGTU, iš karto po pirmakursių stovyklos buvau
pakviestas prisijungti prie centrinio biuro veiklos. Tuometinis prezidentas patikėjo man tarptautinių reikalų
vadovo vietą tikėdamas manimi ir mano noru aktyviai veikti atstovybės gyvenime. Tikiuosi, jo nenuvyliau,
taip kaip ir kitų komandos narių.
Tarptautinių reikalų vadovo vieta leidžia ne tik praplėsti savo asmeninį akiratį, bet ir sukaupti
reikalingos patirties bendraujant su užsienio partneriais. Stodamas į VGTU nuo pirmo kurso mąstau apie
ERASMUS studijas. Darbas ir vadovavimas komitetui leidžia pažinti ERASMUS studentus. Šiais metais
planuojame pradėti glaudų bendradarbiavimą su ESN mentoriais, todėl galėsime padėti spręsti atvykusių
studentų bėdas, kursime sąlygas lengviau adaptuotis prie mūsų universiteto aplinkos. Tokia veikla ir įgytos
žinios leis tobulėti man kaip asmenybei, o sukaupta praktika padės pačiam studijuojant pagal ERASMUS
programą.
Kodėl aš? Manau nuveikti darbai byloja, jog dirbau gan sėkmingai. Organizuota UNeECC
konferencija Vilniuje, BALTECH konferencijoje, Osle, vėl dalyvavo mūsų universiteto atstovai, surengtas
tarptautinis projektas- televiktorina su partneriais iš Kazakstano. Greitu laiku ruošiamės vykti į BALTECH
konferenciją, dvi atstovės atstovavo mūsų universitetą jau vykusioje šių metų UNeECC konferencijoje. Liko
dar daug neįgyvendintų norų ir darbų. Manau, kad esu tinkamas šiam darbui ir tikiuosi, kad Jūs tam

pritarsite.
Pagarbiai, l.e.p. tarptautinių reikalų komiteto vadovas
Tomas Šanteriovas
INGRIDA MAŢONAVIČIŪTĖ
MOTYVACINIS LAIŠKAS
DĖL VGTU SA DOKTORANTŲ REIKALŲ KOORDINATORĖS PAREIGŲ
2010-11-10
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Studentų atstovybei
Esu veikli, aktyvi ir kūrybiška trečio kurso Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) informacinių technologijų
doktorantė. Nuo pat pirmo kurso aktyviai savanoriauju Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybėje
(VGTU SA). Per tą laikotarpį kilau karjeros laiptais, nuolatos prisidėdavau prie įvairiausių iniciatyvų. Pvz. matydama, jog
VGTU studentams trūksta erdvių meninei raiškai, 2008 metais su kolege inicijavome ir koordinavome didelio
susidomėjimo ne tik VGTU, bet ir Vilniaus mieste sulaukusį projektą – VGTU meno dienos „MENOmetras 08“. VGTU
studentų atstovybėje, kurią sudaro apie 300 studentų atstovų, buvau Fundamentinių mokslų fakulteto projektų ir
marketingo komitetų koordinatore, 2009 metais tapau VGTU SA žmogiškųjų išteklių komiteto vadove, kur pagrindinė
veikla buvo skatinti žmonių aktyvumą, visuomeniškumą ir svarbiausia - padėti studentams surasti terpę savirealizacijai,
atrasti jiems tinkamiausią veiklos sritį. 2010 m. tapau VGTU SA viceprezidente, dėl to išsiplėte ir atsakomybių spektras
bei atsirado dar viena galimybė įtvirtinti mokymuose įgytas vadovavimo ir lyderystės žinias. Šiuo metu atstovauju
doktorantų interesams VGTU Senate, taip pat esu VGTU Senato Mokslo komisijos ir Studentų komisijos narė,
deleguota studentų atstovybės, todėl norečiau tapti ir VGTU SA doktorantų reikalų koordinatore.
Srities vizija po metų:

neįdarbintų doktorantų.
patentuoja
dalyvauti ne tik siaurės europos šalyse vyksiančiose konferencijose.
Pirmieji darbai, jeigu patvirtintumėte :
ldžia ir potencialiais darbdaviais, kurie galėtų
tapti mokslinių darbų užsakovais.
Tikiuosi, kad įvertinę mano veiklos aprašyme detalizuotus organizavimo, vadovavimo ir komunikavimo įgūdžius, bei
asmenines savybes, palaikysite mano kandidatūrą tapti ir VGTU SA doktorantų reikalų koordinatore.
Vytautas Paleckas Verslo vadyba 9/7gr.
Ţmogiškųjų išteklių ir mokymų komitetas
VGTU studentų atstovybės veikloje esu jau antri metai. Vasara dalyvavau keliuose Vgtu sa organizuotuose
mokymuose ir keltoje stovyklų per, kurias turėjau proga atskleisti ir smarkiai patobulinti savo vadovavimo, darbo
komandoje ir kitus įgūdžius.
Manau, užimti žmogiškųjų išteklių ir mokymų komiteto kordinatoriaus pareigas puikiai sugebėsiu. Norisi atlikti kuo
daugiau veiklos, kuri būtų reikalinga ir reikšminga. Mano akimis prioritetinė veikla yra organizacijos vieningumo
didinimas, sudarytos sąlygos SA nariams tobulėti ir tinkamos motyvavimo sudarymas. Noriu sudaryti Žmogiškųjų
išteklių komitetų komanda (9+1). Tais stiprins komiteta ir padarys jį veiksmingesnį. Noriu darbais įrodyti, jog mano
manymu šis komitetas yra labai svarbus ir reikalingas mūsų organizacijai.
Dirbdamas greitai tobulėju ir mokausi , kas vis labiau stiprins ir pačio komiteto veikla. Vienas svarbesnių dalykų, kodėl
noriu dirbti yra tai, jog šis darbas man patinka.
DAUMANTAS KIKUTIS
MOTYVACINIS LAIŠKAS
DĖL VGTU SA IT KOMITETO VADOVO PAREIGŲ
2010-11-11
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Studentų atstovybei

Siūlomos pareigos geriausiai atitinka dabartinias mano žinias ir išprūsimą: daugiausiai praktinės
patirties turiu internetinių puslapių bei jų serverių administravime, grafinio dizaino kūrime ir apipavidalinime,
technikos išmanyme bei jos pasirinkime, kvalifikaciją kėliau AVAD Baltic, iDeal, Login 2010 seminaruose, turiu kelis
sertifikatus, kurie užtikrina mano profesionalumą šioje srityje.
Esu tikras, kad mano praktinė patirtis šioje srityje bei akademinių studijų metu įgytos žinios leis
kompetetingai atlikti IT komiteto vadovo užduotis. Esu savarankiškai jau atlikęs tokius darbus kaip: serverio
optimizavimas, el.paštų pilnavertės priežiūros įdiegimą į sistemą, tinklapio vgtusa.lt reklamos skydo įdiegimas
patogesniam ir našesniam darbui marketingo srities vadovui, minimalus programinio kodo redagavimas vardan
„draugiško bendravimo su vartotojais aplinkos“.
Neabejoju, kad mano žinios, įgūdžiai, praktinė patirtis bei asmeninės savybės, tokios kaip
iniciatyvumas, inovatyvumas, komunikabilumas, sugebėjimas atsakingai atlikti darbus, greitai įsisavinti žinias gali būti
sėkmingai panaudotos organizacijoje siekiant jos tikslų įgyvendinimo.
Pagarbiai,
Daumantas Kikutis

