VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2014-04-02 Nr. 1
Vilnius
Saulėtekio al.11
Posėdžio pirmininkas Dionis Martsinkevichus.
Posėdžio sekretorė Justina Petrovaitė.
Patikrintas kvorumas: 11 narių.
Dalyvauja. 1 Priedas.
DARBOTVARKĖ:
18:00 – 18:20 VGTU SA veiklos ataskaita (2013-05-02/2014-04-16)
18:20 – 19:00 Pirmakursių stovykla ir pirmakursių stovyklų vadovų mokymai
19:00 – 19:30 Boulingo turnyro veiklos ir finansinė ataskaita
19:30 – 19:45 Kalendoriaus naudojimo bendra tvarka
19:45 – 20:00 Medijų forumas
Prisistato susirinkę nariai.
Darbotvarkė papildoma klausimais: dėl VGTU SA gimtadienio, Night to Unite,
Ardi‘14 finansavimas, VGTU SA EF džemperiai, VGTU SA ataskaitinė konferencija.
Darbotvarkė pakeista bendru pritarimu.
1. SVARSTYTA VGTU SA veiklos ataskaita (2013-05-02/2014-04-16)
PRANEŠĖJAS (Dionis Martsinkevichus) 2014-04-16 dieną visuotinė ataskaitinė
konferencija. Susipažįstama su VGTU SA F pateiktomis veiklos ataskaitomis už 201-05-02/201404-16 laikotarpį. Iki kitos valdybos posėdžio Dionis Martsinkevichus padarys finansinę atasakaitą
su tiksliais paaiškinimais. Kada bus kitas valdybos posėdis?
Lina Šimkevičiūtė siūlo: balandžio 14 dieną.
Kas už tai, kad kitas valdybos posėdis būtų balandžio 14 dieną?
Už:11
Prieš:0
Susilaikę: 0
NUTARTA:
1. Kitas valdybos posėdis 04.14
2. Iki balandžio 14 dienos Dionis Martsinkevichus parengia VGTU SA finansinę
ataskaitą už 2013-05-02/2014-04-16.

2. SVARSTYTA Pirmakursių stovykla ir pirmakursių stovyklų vadovų mokymai
Dionis Martsinkevichus: Pagrindinis mūsų verbalinis renginys, svarbiausias renginys,
per kurį mes galime įtraukti pirmakursius į SA veiklą. Stovykloms reikia daug lėšų, tik kelios
stovyklos išėjo į pliusą. Bet čia skaičiuojama be CB skirtų lėšų. Pagrindiniai pasiūlymai iš praitų
metų: didinti stovyklos kainą žmogui , (VU pirmakursiai atvažiuoja patys į stovyklos vietą ir kaina
apie jiems yra apie 100Lt.)
Mindaugas Žinys: VU MIF organizuoja 2 kart per vasarą, didesnė kaina, bet geresnės
sąlygos.
Dionis Martsinkevichus: Mūsų stovyklų kaina nekilo nuo 2006 metų, padidėjo tik
tada, kai pradėjome dovanoti marškinėlius.
Gediminas Skruzdys: Reikia daryti marškinėlius, ant kurių būtų užrašyta ne
„pirmakursis“, o VGTU ar VGTU SA. Taip galėtų ilgiau nešioti, nei su užrašu pirmakursis.
Dionis Martsinkevichus: Jau pernai dalinai tai buvo daroma, bet didesnė diskusija apie
tai bus posėdyje prieš vasarą. Dabar reikia nuspręsti kaip jie turėtų apmokėti stovyklas, ir kokia bus
kaina?
Mindaugas Žinys siūlo: 80Lt.
Gediminas Skruzdys: O kiek VU stovykla yra produktyvi? Jie beveik viską gauna per
marketingą, padaro gerą stovyklą ir įdomią.Keliant kainą reikia, kad paskui nebūtų pirmakursiams
gaila, kad važiavo.
Dionis MArtsinkevichus: nereikia žiūrėt į kitus.
Juozas Sadauskas: Reikia imti mokestį už stovyklas dalimis (avansą).
Gediminas Skruzdys: O kiek kainuoja viena stovykla?
Dionis Martsinkevichus: Autobuso nuoma 600 Lt, maistas 18 Ltžmogui, + kitos
išlaidos. Apie 60Lt žmogui. Bendrai gaunasi apie 3000 Lt. Priklauso nuo to, kaip SA F naudoja
pinigus. Ne visi išlaidavo racionaliai.
Gabrielė Sinkevičiūtė siūlo: Imti mokestį didesnį nei 80 litų.
Laimonas Jonuška: Man atrodo 80 litų užtenka. Reikia tik žmonių pakankamą kiekį
surinkti.
Gražvydas Jakaitis: Tiek vieni tiek kiti ėmėsi svečių, todėl žmonių nėra sunku surinkti.
Dionis Martsinkevichus: Siūlau į stovyklas imti visus. 80 litų pakankama kaina. Apie
avansus reikia kitą kartą pašnekėt.
Jokūbas Berenis: Stovyklų smulkmenos kitam valdybos posėdžiui.
Kas už tai, kad kaina būtų vienam žmogui už stovyklą būtų 80 Lt.
Už: 11
Prieš: 0
Susilaikę: 0

Gražvydas Jakaitis pristato stovyklų pliusus ir minusus iš pernai metų.
Dionis Martsinkevichus: Vadovų mokymai. Siūlau nedaryti išvažiuojamųjų mokymų
vadovams. Nevisada reikia daug vadovų stovykloms. Siūlau juos daryti prieš priėmimus, kad
žinotume, ką šnekėti, kaip kviesti. Siūlau grįžti prie senos tradicijos, kad kuratoriai būtų vadovai.
Gediminas Skruzdys: Mes pernai kvietėm kuratorius į fuxų stovyklą prieš soc. vakarą.
Ar reikia vadovų mokymų?
Už: 11
Prieš: 0
Susilaikę: 0
Dionis: Reikia pasiekti stovyklose lyčių lygybę. Pasidalinkit tarpusavyje, bent
minimaliai, kad būtų bent panašus vaikinų ir merginų santykis. Kas su kuo pasiskirstę?
Mindaugas Žinys: 70 žmonių reikia išvešt, kad apsimokėtų stovykla. Reikia išskirt SA
AF ir SA VVF, jie neturi datos pasirinkimo.
Viktorija Melder: Mes nesam pakankamai pajėgūs daryt stovyklą vieni.
Gražvydas Jakaitis: Jūs turbt suprantat, kad sudarot sunkią situaciją kitiems. Siūlau
arba SA MF daryt kartu su SA SF arba skirti SA VVF su SA AF.
Dionis Martsinkevichus: Visi turim facebooką, mes žinom, kad jūs kartu praleidžiat
laiką, aš čia matau daugiau draugiškumo, bet tokia sitacija nėra gera kitiems fakultetams.
Gabrielė Sinkevičiūtė: Mes galim keisti savo susitarimą.
Viktorija Melder: Mes norim su daryt stovyklą su SA VVF.
Juozas Sadauskas: Pernai jūs turėjot mažai žmonių ir statyba turėjo mažai, tai reikia SA
VVF daryt kartu su SA SF. Bet negalima piršti sprendimo.
Dionis Martsinkevichus: Dėl bendros finansinės situacijos, tiek SA SF, tiek SA VVF
surinko mažai žmonių.
Gabrielė Sinkevičiūtė: Mes surinkom prieš 2 metus 23 fuxus. Mes matom, kad jungtis
tikrai reikia.
Jokūbas Berenis: Tai dalinamės kitaip, kas su kuo bus.
Nuspręsta: SA MF darys su SA VVF, SA SF su SA AF.
DATOS
Rugpjūčio 7-9 dienomis kuratorių stovykla;
Rugpjūčio 9-11 SA AIF pirmakursių stovykla;
Rugpjūčio 11-13 SA AF ir SA SF pirmakursių stovykla;
Rugpjūčio 13-15 SA FMF ir SA AGAI pirmakursių stovykla;
Rugpjūčio 15-17 SA EF ir SA KIF pirmakursių stovykla;
Rugpjūčio 17-19 SA VVF ir SA MF pirmakursių stovykla;
Rugpjūčio 19-21 SA TIF pirmakursių stovykla.

Viktorija Melder: MRU SA siūlo kuratorių stovyklą daryti kartu.
Dionis: Šiaip pimos kuratorių stovyklos buvo daromos VU SA kartu su VGTU SA. Po
to atsiskyrė. Kiek MRU SA kuratorių turi? Galim daryti taip, kad mes mokam už vietą, jie už kurą
ir maistą.
Viktorija Melder iki balandžio 14 dienos turi sužinoti visą informaciją iš MRU SA dėl
kuratorių stovyklų jungimo.
Gražvydas Jakaitis: Aukštųjų sąskrydį darysime?
Dionis Martsinkevichus: Šį kalusimą perkeliame į kitą valdybos posėdį.
NUTARTA:
1. Prieš priėmimus daryti vadovų mokymus.
2. Stovyklas kartu darys SA AF ir SA SF, SA FMF su SA AGAI, SA EF su SA KIF,
SA VVF su SA MF. SA AIF ir SA TIF stovyklas darys po vieną.
3. Rugpjūčio 7-9 dienomis kuratorių stovykla;
Rugpjūčio 9-11 SA AIF pirmakursių stovykla;
Rugpjūčio 11-13 SA AF ir SA SF pirmakursių stovykla;
Rugpjūčio 13-15 SA FMF ir SA AGAI pirmakursių stovykla;
Rugpjūčio 15-17 SA EF ir SA KIF pirmakursių stovykla;
Rugpjūčio 17-19 SA VVF ir SA MF pirmakursių stovykla;
Rugpjūčio 19-21 SA TIF pirmakursių stovykla.
4. Stovyklos kaina vienam žmogui 80 litų.

3. SVARSTYTA VGTU SA visuotinė ataskaitinė konferencija
Dionis Martsinkevichus: Per visuotinę ataskaitinę konferenciją bus klausimas dėl
stojimo į LSS kaip nariai stebėtojai. Nes dabar negaunam visos reikalingos informacijos, tapę
nariais stebėtojais galėsim teikt paraiškas į jų fondus.
Juozas Sadauskas: Jei 2015 metais bus aukštojo mokslo reforma, tai būnant LSS mes turėtume
stipresnį balsą.
Dionis Martsinkevichus: Vistiek dirbame visi kartu. VU SA struktūra ir mastymas yra
kitoks. Jie keičia prezidentą kas metus.Pliusas mums bus tas, kad nariai stebėtojai gali teikt
paraiškas į fondą ir gaut informaciją. LSS dabar turi stiprų savo nuomonės reiškimą.
Gražvydas Jakaitis: Kaip LSS LSP finansavimo metodika?
Dionis Martsinkevichus: Mūsų sutartis kaip tik baigiasi ir nebūdami LSS negausim
tikrai tokių gerų sąlygų kaip dabar turime.

Kas už tai, kad per VGTU SA visuotinę ataskaitinę konferenciją būtų teikiamas klausimas
balsavimui dėl tapimo LSS nariais stebėtojais.
Už:11
Prieš:0
Susilaikę:0
NUTARTA:
1. Per VGTU SA visuotinę ataskaitinę konferenciją bus teikiamas balsavimui klausimas
dėl tapimo LSS nariais stebėtojais.

3. SVARSTYTA Boulingo turnyro veiklos ir finansinė ataskaita
Miglė Kalvinskaitė pristato Boulingo turnyro FMF dekano taurei laimėti finansinę
ataskaitą.
Justina Petrovaitė: Siūlau pirkti marškinėlius ne kiekvienam renginiui atskirai, o
bendrai.
Laimonas Jonuška: Reikia ką nors naujo sugalvot su prizais, gal juos patiems daryti.
Be to apdovanojimai ir uždaromasis renginys turi būti apollo boulinge.

4. SVARSTYTA Kalendoriaus naudojimo bendra tvarka
Dionis Martsinkevichus: Pildykit kalendorių, kad visi žinotų, ką jūs veikiat. Visas
akcijas ir visus renginius. VKD nespėja viešint. Be to, be kalendoriaus jau patys nežinom, kada
kokie renginia vyksta.
NUTARTA:
1. Kas nėra prijungtas prie bendro kalendoriaus savo el. Paštą siunčia Dioniui
Martsinkevichui.
5. SVARSTYTA Medijų forumas
Dionis Martsinkevichus: Studentų ir dėstytojų bendravimas, kaip suvienyti grupes. Čia
dėstytojo Srėbaliaus iniciatyva daromas projektas. Jei domina konkretesnė informacija susisiekite
su Sauliumi Lukošiumi jis yra už tai atsakingas.

6. SVARSTYTA VGTU SA gimtadienis

Donatas Jūras: 20 VGTU SA gimtadienis. Gegužės 1 d. Oficialioji ir neoficialioji
dalys. VGTU SA facebook.com grupėje buvo apklausa, kokio atlikėjo mes norime vakare. Ar mes
norim G&G Sindikato už 5000Lt, ar imam kažką kitą. Ir ar mes imam iš SA narių einančių į
gimtadienį po 5ar 10Lt. Kokia suma?
Gražvydas Jakaitis: po 5 litus pakaks.
Dionis Martsinkevichus: 19 h prasideda oficiali dalis ir už tai imam iš narių mokestį,
bet kartu jiems duodam dar ir po bokalą alaus.
Mindaugas Žinys: Ar nenukentėsim su G&G Sindikatu kaip ARDI‘13?
Gražvydas Jakaitis: Daugiau nėra kitų grupių?
Dionis Martsinkevichus: Gimtadienis vistiek mums kainuos apie 10000 litų. Jei su
G&G Sindikatu.
Balsavimas dėl grupės perkeliamas į VGTU SA valdybos grupę facebook.com.
Galimi pasirinkimo variantai:
•

G&G Sindikatas

•

G&G Sindikatas ne visa sudėtim.

•

Įvairūs kitokie

7. SVARSTYTA Night to Unite‘14
Pasiūlymai:
Tentų mažiau daryt.
Dionis Martsinkevichus: Siūlau pagalvot dėl marškinėliųir dėl skrajučių.
Marškinėlius reiktų daryt keliems renginiam s iš karto. Reikia susimastyt apie taupymą. Galim
visiems skirti visą sumą kiek jie prašo, bet Jūs visai nebetaupot. Siūlau skirt iš viso 2000Lt ir
pradėt taupyt.
Kas už tai, kad Night to Unite‘14būtų skirta 2000 litų.
Už: 11
Prieš: 0
Susilaikę: 0
8. SVARSTYTA Ardi‘14 finansavimas
Jokūbas Berenis:Mums reikia pinigų tik grupei „Tie geresni“. Visus kitus pinigus
turime. Ir šituos planuojame irgi grąžinti.
Kas už, kad Ardi’14 finansavimui skirti 1800 litų?
Už: 11
Prieš: 0
Susilaikę: 0

NUTARTA:
1. Skirti Ardi’14 1800 litų.
9. SVARSTYTA SA EF Džemperiai
Juozas Sadauskas: Mes skolingi SA 6000Lt. Parduota iš 150 džemperių
48+atstovybiniai. Stengimės parduoti

fuxams, aukciono būdu bandysim išparduoti, skatinsim

alumni pirkti.
Laimonas Jonuška: Nereikia daryt SA F džemperių, nes yra VGTU.
Laura Ladietaitė: Kai perka Sa nariai, tai tegu patys ir susimoka.
Aistė Rimkutė: Mes darėm registraciją prieš užsakinėdami džempus.
Juozas Sadauskas: Vėlavo siunta ir atėjo tik prieš sesiją tai jau daug kas nebenorėjo.
10. SVARSTYTA Sveikinimai baigiantiems kadenciją.

11. SVARSTYTA Kiti klausimai
Dionis Martsinkevichus: Kitą valdybos posėdį svečiai pristatys sutartis dėl mantijų ir
vinječių. Norima pasirašyti sutartis tik su viena įmone, nes tai būtų paprasčiau administraciniu
požiūriu.
Juozas Sadauskas: Keliems metams?
Dionis Martsinkevichus: Dar bus nuspręsta. „Mantijos tau“ 2012-2013 metais užėmė apie 90 proc.
VGTU mantijų ir vinječių rinkos.
Justina Petrovaitė: SA EF veiklos ataskaitos forma nebuvo tinkama, SA TIF ataskaita
tiksliausia ir išsamiausia.
Gražvydas Jakaitis: Veiklos ataskaitose matosi, kad SARK sritis yra užmiršta.
Dionis Martsinkevichus: Nebijokit pasireklamuot ataskaitose, įtraukit daugiau darbų, kad
ataskaita atrodytų reprezentatyviau.. Svarbiausia laikytis numatytos formos ir rašyti reikia, ką
nuveikei, ne tik, kur buvai.
Dionis Martsinkevichus: turime sugalvoti, ką daryti su tais, kurie įstojo ne per pirmą
stojimą, bet nori į pirmakursių stovyklą.

1 Priedas. Dalyvių sąrašas
1. ...
2. ...

