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DARBOTVARK :
1. Renginiai;
2. Ataskaitini – rinkimini konferencij datos;
3. Pavasario mokymai;
4. Atstovybin s veiklos atsiskaitomumas;
5. Akreditavimo perlaikymas(paskutinis);
6. FMTC;
7. Dalykai;

1. SVARSTYTA (Renginiai).
Praneš jas (ALISA JANUŠKEVIČ) – Night to Unite
Visiems paž stamas renginys, vyksta 6 metus, planuojama suma apie 6000, skaitant renginio išlaidas
ir prizus. Iš VGTU SA fondo prašoma 6 proc. – 400eu, iš LSS – 1000 eur. Kiti finansavimo šaltiniai –
rem jai. D l turto, n ra komentar : fotoaparatai, kompiuteriai, XBOX kinect.
Situacijos analiz ir problemos: jaunimas renkasi nelabai teisingus laiko praleidimo b dus, tod l juos
bandome suburti universitete, kur n ra alkoholio, trankios muzikos, vyksta daugyb veikl (protm šiai,
iliuzionist pasirodymai..) DATA: Geguž s 5 d.
Svarbesn s veiklos(planuojama 30 skirting ): Šoki pamokos, protm šio turnyras(tikimasi 60
komand ), stalo žaidimai, šou pasirodymai, skatinama jaunimo savišvieta(kelion s aplink pasaul
autostopu), sekm s istorijos, saviginos mokymai.
Planuojamas dalyvi skaičius – 3000.
Renginio komanda:

Marketingas – Evaldas Daškevičius, Jok bas Vasiliauskas;
RsV – Simonas Liutika, Edgar Žardin;
Savanori koordinatorius – Dominykas Jasiulionis, Gerda Matulaityte;
IT – Eitvydas Korsakas, Karolis Drungilas;
Partneriai: Universitetas, LSS bei rem jai;
Projekto viešinimas: plakatai, promo akcijos(universitete ir kitose aukštosiose mokyklose), skrajuči
dalinimas, promo filmukai, gif;
Kaip bus pritraukiami moksleiviai?(Viktorija Vasiljeva) - rašoma mokykloms, kad mokytojai šia
informacija pasidalintu su mokiniais, taip pat vežiojami plakatai mokyklas. Moksleiviai n ra
pagrindin auditorija, labiau orientuojamasi studentus nes dalis j nepilnamečiai.
Vertinimas: Savanoriai stebi aplinką, kaip žmon s reaguoja veiklas, atsiliepim lenta, aptarimas po
renginio.

Finansavimas:
Apsauga – planuojami 8 apsauginiai, kurie dirbtu 9 val. Vienam žmogui – 5.50eu/val, reik tu 400
eur , iš SA prašoma 100 eur .
Kuras – iš VGTU SA prašoma 50 eur (priz atsiemim , plakat , skrajuči išvežiojimui ir t.t.)
rangos nuoma(apšvietimas ir garsinimas) - iš VGTU SA prašo 150 eur .
Kanceliarija – iš VGTU SA prašoma 50 eur .
Matas Povilauskas: Ar galima kanceliariją užsisakyti kartu su VGTU SA?
Sumos aiškios. Koks praeitais metais buvo biudžetas?
Alisa: be rem j , buvo gauta daugiau nei išleista, o išleista virš 2.500 eur .
Matas: Renginys vyksta metai iš met . Ar turite partneri su kuriais bendradarbiaujate ilgą laiką?
Alisa: Turime Paroc, kurie r m jau kelerius metus, padeng didelę dal kanceliarijos, remia prizais.
Taip pat Coca-Cola, Apollo boulingas, knygynai.
Matas: Kas naujo šiais metais?
Alisa: Paskaita apie keliavimą aplink pasaul autostopu, sekm s istorijos, savigynos mokymai. Daug
veikl lieka tos pačios, brainstorm metu kyla naujos id jos.
Matas: Ar praeitais metais ne per daug išsiplet te universiteto erdv je?

Alisa: Praeitais metais tr ko erdv s, kai kurios vietos vyko labai siauriuose koridoriuose. Pokerio
turnyras atskirtas, tam, kad neb tu trukdoma dalyviams.
Gail Žebryt : Per daug prašoma už kanceliariją. Galima b tu paprašyti dekanato.
Alisa: šią sumą ne eina žirkl s, eina popierius, klijai, spalvortas popierius ir pan.
Už: 12
Prieš: 0
Susilaikę: 0
Praneš jas (MONIKA SENULYTĖ) – „Įrodyk, kad moki šokti“/“Šoki virusas“
Keičiamas pavadinimas, principas tas pats, kaip ir praeitais metais. Bus dvi atrankos – Saul tekyje ir
Mechanikos fakultete. Tikimasi – 18 por , yra 6 choreografai. Reikia žmoni

komisiją(komisija

nedirbs su dalyviais). Registracija prad ta užvakar, jau yra 4 poros. Šiemet gali dalyvauti ir kit
aukšt j studentai, bet bent vienas poroje turi b ti iš VGTU, dalyvauja bakalauro ir magistro
studentai, kurie n ra dalyvavę anskčiau ir už mę prizini viet .
Planuojama viską surišti su sveikatingumu, aktyviu laisvalaikiu, bet kol kas n ra susidom jusi
lektori , toliau ieškoma.
Matas Povilauskas – projektas geras, bet nesitiki, kad j patvirtins LSS. Koks praeitais metais buvo
biudžetas? Reiktu mąstyti apsieiti kuo pigiau. Reiktu persiskaičiuoti sąmatą.
Gail Žebryt – jei nebus to, kas žadama projekte, tuomet finansavimo nebus. Blogiausiu atveju,
galima rašyti prašymus dekanams, rezervuoti auditorijas, išsinešiosi k des su lipdukais renginiui ir
parnešti atgal.
Monika – Pra jusiais metais buvo gauta iš SA 50 eur . Ieškoma patalp , bet labai brangu. Nepriima
net už reklamą. LEU duoda salę finalui. Praeitais metais už 50 eur buvo gauta aparat ra, šiemet b tu
už 150 eur . Visas sąmatas gaunasi apie 400 eur iš LSS prašoma 3000 eur . Jei daroma prie Coffee
Hill – n ra vietos ži rovams. Renginys trunka m nes . Atrankos Vasario 7-8 d. Už marketingą
atsakinga El .
NUTARTA:
1. „Night to unite“ patvirtinta
2. „Šoki virusas“ bus aptarta internetu

2. SVARSTYTA (Ataskaitini – rinkimini konferencij datos)
NUTARTA:
03-02 ELEKTRONIKOS FAKULTETAS
03-07 ANTANO GUSTAIČIO AVIACIJOS INSTITUTAS
03-09 APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS
03-14 VERSLO VADYBOS FAKULTETAS
03-16 MECHANIKOS FAKULTETAS
03-21 STATYBOS FAKULTETAS
03-23 K RYBINI INDUSTRIJ FAKULTETAS
03-28 ARCHITEKT ROS FAKULTETAS
03-30 FUNDAMENTINI MOKSL FAKULTETAS
04-04 TRANSPORTO FAKULTETAS
3. SVARSTYTA (Pavasario mokymai)
Skirti motyvuoti komandai, vyks iki rinkim . Jei yra problem , tuomet po
NUTARTA:
Mokymai turi vykti iki konferencij , susiplanuoti juos iki tada.
4. SVARSTYTA (Atstovybin s veiklos atsiskaitomumas)
Gintar Gaubyt : Kai buvo SARK, išsikeldavo tikslus 3 m nesiams ir tuomet juos atsiskaitydavo.
Gal tu valdyba taip daryti. Pusmečio ataskaitin se viskas b na tas pats.
Matas Povilauskas: Kiekvienas fakultetas pristatytu ką planuoja nuveikti ir ką nuveik .
Si loma pavasario mokym metu pasirašysi veiklos planą. Geriausia mažą ir su rimtais darbais.
NUTARTA: Sus sti su komandomis, pasiži r ti veiklos planus, išsiskirti vieną darbą/tikslą ir
sekančios valdybos metu ateiti su tuo tikslu, juos susirašysime ir po 3 m nesi paži r sime,
kaip sek si gyvendinti.
5. SVARSTYTA (Akreditavimo perlaikymas(paskutinis))
Ateityje bus sudaryta kitokia akreditavimo tvarka, jog akreditavimą gal s išsilaikyti žmon s kurie
gr žę po akademinio iš erasmus ir pan.
NUTARTA: Vasario 9 d. 17 val. 03 aud. Visi žmon s, kurie laik ir neišlaik gali ateiti tada.
Susigalvoti kokios nuobaudos nelaikiusiems.
6. SVARSTYTA(Pirminink akreditavimo komisija)
Tur tu susidaryti iš 4 nari . Kontrol s komisijos pirmininkas, SA prezidentas, SA F pirmininkas,
administracijos narys.
NUTARTA: Tur tu susidaryti iš 4 nari . Kontrol s komisijos pirmininkas, SA prezidentas,
SA F pirmininkas, administracijos narys. Kandidatus prad ti ruošti kuo anksčiau. M nuo iki
rinkim reikia kandidat .
Už: 12
Prieš: 0
Susilaikę: 0
7. SVARSTYTA (FMTC)
Pastatas prie MKIC, VGTU turi 1000 kv.m plotą, 8 darbo vietas. Jas galime si lyti studentams, reikia
ją išpildyti, sugalvoti pavadinimą, logotipą, nuostatus. Apsidraudimui b tu m nesinis mokestis, gautu
kortelę. Tą reiktu prad ti po 2-3 savaiči . Viešinsime visi. Pliusas, jog dirbama su tais pačiais
žmon mis, mezgami ryšiai.
NUTARTA: Pradedama dirbti po 2-3 savaiči .

7. SVARSTYTA (Dalykai)
NUTARTA: Dalykai vyko, visiems smagu ir gera.
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