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APTARTA: VKD Planai;
NUTARTA: VKD ruošia naują viso VGTU viešinimo strategiją. Kartą m nes RsV ir rinkodaros komitet
vadovai susitiks su VKD ir tarsis d l bendr plan . VKD nori naudoti GD simbol – Inžinieri G. Išleis visą
liniją atributikos susijusios su GD simboli , mes mainais gausime naują Gedžio kostiumą.
APTARTA: VGTU SA vizija;
NUTARTA: Dabartin m s vizija yra pasenusi, rektoratas praš pateikti bendrą, šiek tiek atnaujintą VGTU
SA viziją. pristatymą bus traukti bendruomeniškumo klausimai, Alumni svarba ir panašiai. Projektinis
pristatymas bus keltas VGTU SA Valdybos grupę, kur j s gal site pareikšti savo nuomonę kas dar turi b ti
traukta viziją ar kas patvarkyta.
APTARTA: Atvir dur dienos;
NUTARTA: SPICAS kreip si d l kovo 31 d. 11 val. VGTU Atvir dur dienos b simiesiems stojantiesiems.
Ji tradiciškai vyks Saul tekio r m I auditoriniame korpuse prie 03 auditorijos. SPIC kviečia bent po vieną
gerai „pasikausčius “ fakulteto/instituto atstovą, galint , kaip ir studij parodos LITEXPO metu, informuoti,
konsultuoti atvykusius rengin moksleivius prie stend . Tai pat jie kviečia mus dalyvauti kaip atskiram
dalyviui su VGTU SA stendu ar pan. prie kurio pri ję moksleiviai gal s sužinoti apie studentavimą,
studentišką veiklą, saviveiklą ir kt.
APTARTA: Feedback‘as po valdybos;
NUTARTA: Dauguma VGTU SA nari nežino ką veikia VGTU SA CB. Reikia informaciją gauta Valdyboje
perduoti savo komandoms, nes apklausos rezultatai parod , kad informacija ir naujienos užstringa pakeliui.
APTARTA: Bandomasis laikotarpis;
NUTARTA: Kristina, Aur ja - Socas (dirbo ties stipendijomis, bendrabuči taryba, darbo kambari tvarkos
aprašu, gilinosi rotaciją, galvojo kaip galima bus pateikti informaciją, kai iki galo viskas bus aišku);
Dominykas, Evelina – Projektai (parašytas ir išsi stas projektas savivaldybei d l „Kuratori programos“
finansavimo);
Atkrito Smilt iš soc vadovo pareig ir Rimant iš projekt vadovo pareig .

APTARTA: „Kuratori programos“ konceptas;
NUTARTA: Naujas konceptas. kuratori programą yra traukiamos trys privalomos SARK paskaitos,
kurios vyks Vilniuje, o ne Aukštadvaryje. Ne manoma b simam kuratoriui per dvi-tris valandas sukišti
galvą viso SARK paketo, kur mes pusę met bandome sukišti atstovybininkams. Basic žinios bus
paprastinamos, keisis infopackai, išvažiuojam j mokym strukt ra ir tikslas, org. grup (prie organizavimo
gali prisid ti vis padalini vic s).
APTARTA: „Nusirašin k legaliai“;
NUTARTA: projektas atsigauna. Jau yra nufilmuotas naujas video su A. Maldeikiene. Suplanuoti sustikimai
– G. Landsbergis, G. Drukteinis. Planuojami – J. Petrauskien (live transliacija), D. Grybauskait .
APTARTA: FUCKING DŽEMPERIAI;
NUTARTA: Balsavimas d l nr. 1 džemperio:
Už – 0;
Prieš – 0;
Susilaik - 9;
Balsavimas d l nr. 2 džemperio:
Už – 0;
Prieš – 0;
Susilaik - 9;
Balsavimas d l nr. 3 džemperio:
Už – 6;
Prieš – 0;
Susilaik – 3;
Balsavimas d l nr. 4 džemperio (oldschool):
Už – 3;
Prieš – 0;
Susilaik – 6;
Gaminsime džemperius nr. 3 (valdybos grup je jie yra su pilku kapišonu);
Spalva – tamsiai m lyna;
Kaina – 12,34 eur + pvm ir 5 eur siuvin jimas + pvm;
Užrašas – „už studentišką rytoj “ b tinas užrašas ant nugaros;
APTARTA: Rinkimin s;
NUTARTA: susitikimai su komisija d l pirmininko kompetencij turi b ti planuojami betkurią darbo dieną
nuo 17:30 val. Dokumentus pristatyti reikia po rinkimin s konferencijos ne v liau nei 14 d. Pristatydami
visus dokumentus atneškite ir at jusios komandos sąrašus: vardas, pavard , asmens kodas ir užimamos
pareigos – reikia padaryti savanoriško darbo sutartis;

APTARTA: „Gedimino dienos‘17“;
NUTARTA: Šitas reikalas lieka atstovybei, universitetas renginiui neskelbs viešo konkurso. Mes po m nesio
pristatin sime b simą GD konceptą rektorate. Pagrindinis org. – Art ras. Kas yra aktyvus ir nori prisid ti
prie GD‘17 perduokit, kad susisiekt su Art ru.
APTARTA: „Manage days“;
NUTARTA:
DALYVI SKAIČIUS:
AUDITORIJOSE:
ALI – 300
MALDEIKIEN – 350
LANDSBERGIS - 500
PROTM ŠIS – 11 KOMAND (44ŽMON S)
UŽDAROMASIS VAKARAS - 
IŠLEISTA:
PUODELIAI, SERVET L S, ŠIUŠKLI MAIŠAI – 11 EUR
DOVANOS LEKTORIAMS BEI NOMINUOTIEMS D STYTOJAMS – 36 EUR
MD TENTAS (ILGALAIKIS) – 36 EUR
IŠ VISO: 83 EUR
GAUTA:
• BRUM BRUM 4,223
• VYTAUTO SPA BILIETAI
• NO FORKS NUOLAIDOS
• MDONUTS SPURGOS
• AKVIL S VANDUO
• PUB BOULINGAS
PLIUSAI:
LEKTORIAI, G RIMAI, SPURGOS, GERA KOMUNIKACIJA, CRAZY BULL PATALPOS,
PROTM ŠIS, GEROS DOVANOS
MINUSAI:
UŽDAROMASIS VAKARAS, VIEŠINIMAS, PASKIRT DARB NEVYKDYMAS
APTARTA: „Velniop sesiją“;
NUTARTA: DALYVI SKAIČIUS: 230
IŠLEISTA:
DJ – 200 EUR.
POSH – 140 EUR.
GAUTA: 586 EUR.
LIKTUTIS: 246 EUR. (123 EUR.)
Pliusai:
•

Pa jo;

Minusai:

•

Muzika gal jo b ti pagal renginio temą, arba bent dalis;

•

Promo nebuvo akcentuojamas dress kodas;

•

Biliet gaminimu gal jom užsiimti anksčiau;

•

Bilietus reik jo suži r t atidžiau;

•

Rengin daryt gal jom ne iškart po atostog , bet šiek tiek v liau;

Si lymas: biliet nauji šablonai – sklinda kopijavimas. Naujas štampas galb t pagerint situaciją.
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