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DARBOTVARK :
1. Rektoratas;
2. Baltech;
3. USK;
4. LSS Valdybos pos dis;
5. LSS naryst ;
6. Biudžetas;
7. GD’18;
8. Darbo reglamento tvirtinimas;
9. Kiti klausimai.

1. APTARTA: REKTORATAS
NUTARTA: Buvo tvirtinamas pra jusių metų biudžetas ir tvirtinamas naujas. Esminiai
pakeitimai biudžete – keliamos d stytojų algos. Taip pat buvo pateiktas vertinimas iš SKVC
apie VGTU studijų programas. Esmin išvada - KIF ir VVF fakultetai mažai „daro mokslo“,
jie yra rizikos zonoje. Būtinai nepamirškite, kad jei studijų programos yra patvirtintos po du

kartus trims metams ir jos v l planuojamos vykdyti, jūsų SPK turi labai d miai peržiūr ti
programas ir jas tobulinti. Patartina, kad jūsų akademai dar syk „pushintų“ reikalus su SPK.

2. APTARTA: BALTECH
NUTARTA: Susitikimas Estijoje pra jo gerai. Kalb jome apie organizacijų valdymą ir
atstovavimą studentams. Prelegentai buvo iš Talino technikos universiteto, jų partnerių. Jie
pristat ateities perspektyvas projektų vykdyme. Iš esm s kalb jome apie rinkos pokyčius ir
band me orientuotis „sugebant save pasiūlyti ir parduoti inžinierių“. Antrą dieną buvo
suskirstyti darbo grup s, kuriose dirbome skirtingose grandyse (uni – studentai, studentai –
sa, sa – uni). Sprend me vairius kooperacijos klausimus. D l NORDTEK pasistūm jome ir
žinome, kad art jančios jų konferencijos metu gal tume prisijungti.

3. APTARTA: USK
NUTARTA: Nutarimai ar diskusijos vykusios USK pos džio metu:
1. Buvo pritarta 10+1 variantui. Semestro metu bus galima už aktyvų, kūrybinga darbą gauti
papildomą balą.
2. USK pritar , jog semestro metu atliekamos užduotys gal s sudaryti iki 70% galutinio
vertinimo, o ne 50% kaip dabar. Maž ja egzamino svoris, kaip ir kalb jome, tai ypač gerai
tuose moduliuose, kuriuose yra kursiniai ar kompleksiniai projektai/darbai, kurie vykdomi
visą semestrą. Tai nebūtinai reiškia, kad visur bus tie 70%, bet tiesiog paliekama tokia
galimyb .
3. Dabar bus vykdoma tvarka vedant pažymius sistemą, jei jie bus žemesni nei teigiamas, tai
sistema tiesiog neves galutinio pažymio. Tai visus darbus reik s parašyti bent 5. Pakeitimai
tur tų sigalioti nuo kitų mokslo metų.
4. D l baigiamųjų darbų vertinimo. SA nuomone yra neteisinga, jog darbo vadovo nuomonę
sudaro tik 20%, nors jis su tuo studentu praleidžia daugiausiai laiko, o komisija ir recenzentai
mato tik galutin rezultatą.
5. D l akademinio nesąžiningumo. Laikom s nuomon s, kad pirmakursiai n ra niekuo
išskirtiniai, tod l jiems taikyti atlaidesnę tvarką – neteisinga. Mes negalime toleruoti

akademinio nesąžiningumo, nes jis gyvas vien d l to, jog mes leidžiama jam gyventi. O
leidimas tur ti bent 1 N raidę – toleranciją. SA laikosi pozicijos – 0 N. Atimti galimybę
nemoką perlaikymą yra negalima, nes tai yra statymo suteikta teis ir šiuo atveju MS
teisiškai yra aukščiau, nei VGTU pasiekimų vertinimo tvarka. Taip pat, bausm s už
akademin nesąžiningumą turi būti skirtingų lygių – pažiūr jimas telefoną n ra tas pats, kaip
kursinio plagijavimas. Turi būti aiškiai apibr žtą už ką, kokios nuobaudos yra skiriamos. Taip
pat reikia peržiūr ti visą popierizmą, kur d stytojas turi praeiti „priduodamas“ studentą. Ar
tas procesas labai sud tingas? Jei sud tingas, gal tai yra viena iš priežasčių kod l d stytojai to
nenori daryti? Šiuo mes negalima studentą žiūr ti kaip pinigų krepšel . LSMU akademin
sąžiningumą žiūri labai rimtai, tod l ten šita problema n ra tokia didel , kaip kitur, o ir pinigų
jiems užtenka. Galimos nuobaudos – pinigin s, modulio kartojimas, kurso kartojimas,
šalinimas iš universiteto. sp jimas n ra tinkama bausm , nes ji realiai nieko nepadaro,
bausm s turi būti apčiuopiamos.
6. SA pritaria SD siūlymui. Studentui neturi būti paliekama galimybę už semestro užduotis
atsiskaityti dar ir per antrą laikymą. Už tarpines užduotis reikia būti atsiskaičius iki sesijos
pradžios. Galimyb s papildomai atsiskaityti per egzaminą pilnai pakanka, jei studentas
nesugeba to padaryti – pats kaltas (neskaitant ligų ir kitų svarių priežasčių, kada turi būti
duodama papildoma proga). Tokiu atveju jis n ra sisavinęs modulio, tod l negali būti
prileidžiamas prie egzamino.
7. Jei bus suprogramuota, kad jei bent vienas pažymys už tarpinius atsiskaitymus yra
neigiamas, tada Galutinis vertinimas neskaičiuojamas – bus labai gerai.
8. SA už tai, kad studentui žiemos sesijos akademines skolas būtų galima likviduoti ir
pavasario semestre egzaminų laikymo komisijoje metu, kaip numatyta studijų grafike. Daryti
vieną laikymą komisijoje per metus – nepritariam.

4. APTARTA: LSS VALDYBOS POS DIS
NUTARTA: Vakar vyko LSS Valdybos pos dis, kurio metu buvo svartomi gauti projektai
LSS fondą. Buvo pateikta iš viso 29 paraiškos, Valdyba nusprend , kad per šiuos metus bus
išdalinta apie 15 000 Eur. Mes buvome žiemos teikimams pateikę: Kuratorių programą,
seniūnų inkubatorių, N2U ir institucin paramos projektą. Iš vertintojų gautos esmin s

pastabos: labai prastas pasiruošimams projektams, sunkiai formuluojamas rezultatas,
uždavinys, rodikliai.
Daniel Sokolauskas – kaip d l N2U ar buvo gautas finansavimas?
Matas Povilauskas – kai bus aiškūs gauti finansavimai iškarto informuosiu jus, pos dis buvo
ilgas, po kol kas negaliu tiksliai atsakyti tavo klausimą.
Tikrinamas kvorumas. Pos dyje dalyvauja 10 Valdybos narių.
5. APTARTA: LSS NARYST
NUTARTA: Paskutinio pokalbio metu sutar me, kad steb sime jų veiklą ir pasikalb sime
apie narystę v liau. Šiuo metu LSS Biuras ir pats LSS tikrai tobul ja, jų darbo principai yra
tinkami, visada teikiama informacija laiku, sugebama formuoti aiškias pozicijas ir atstovauti
studentams politiniuose organuose. LSS Visuotin konferencija vyks balandžio m nes ,
kurioje jie ir gali spręsti ar mes galime prisijungti ar ne. Mūsų matyt vienintel ir svarbiausia
sąlyga – būtina keisti LSS Tarybos balsavimo ir sprendimų pri mimo kvotų dyd . VGTU SA
balsas negali būti lygus mažos kolegijos balsui, kuri atstovauja kur kas mažesniam studentų
skaičiui. Vienas iš LSS Valdybos narių patikino, kad nauja balsavimo ir sprendimų pri mimo
sistema yra galima ir šiuo metu būtina. Žingsniai, kurių reiktų imtis dabar:
VGTU SA pateikia prašymą patekti LSS tikruosius narius;
LSS Visuotin s konferencijos metu delegatų balsavimu yra pakeičiamas LSS Tarybos
balsavimo ir sprendimų pri mimo kvotų dydis;
Jei LSS Visuotin konferencija patvirtina pastarąj klausimą, tuomet yra spendžiamas
klausimas d l VGTU SA tikrosios naryst s LSS.
Silvestras Mečkovskis – kaip būtų skaičiuojama kvotų skaičius Taryboje?
Matas Povilauskas – aišku, visą mechanizmą ir skaičiavimus tur tų sugalvoti ir nutarti LSS
Taryba bei Valdyba, bet šiuo metu galime sivaizdavimui duoti pavyzd : jei LSS tikroji nar
savo aukštojoje mokykloje atstovauja iki 3000 studentų ji turi vieną balsą, jei atstovaujamų
studentų skaičius yra nuo 3000 iki 6000 ji turi du balsus ir panašiai.

Gerda Gaižauskaitė – ar galima išeiti iš LSS?
Matas Povilauskas – aišku, manoma, yra būdų.
Adas Zakarauskas – kada gali būti patvirtinta naują tvarką?
Matas Povilauskas – LSS Visuotin s konferencijos metu – š.m. baland .
Vyksta balsavimas klausimu „Ar pritariate, kad VGTU SA teiktų prašymą LSS d l tapimo
tikraisiais nariais?“.
Balsavimas:
Už -10;
Prieš – 0;
Susilaiko – 0.

6. APTARTA: BIUDŽETAS
NUTARTA: Labai gerai pagalvokit, kokių jums l šų reiks šiame ketvirtyje. Informuokite jei
reiks pinigų, nes mums reikia ketvirčio l šas planuotis. Vyks RsV, rinkodaros, SARK, ŽIK
mokymai.
Gerda Gaižauskaitė – o kur yra pinigai, kod l jūs jų šiuo metu neturite?
Matas Povilauskas – mes vis dar negavome finansavimo iš VGTU, nes finansų direkcija gal
metų buvo susid jusi prioritetus kitose vietose – biudžeto perskaičiavime d l d stytojų algų
k limo. Mūsų ataskaita yra patvirtinta. Laukiame l šų šią arba ateinančią savaitę.
7. APTARTA: GD‘18
NUTARTA: KIF atsiunt žmogų Ignotas Gaidamavičius su kuriuo mes iki šiol nesugeb jome
susitikti. Žmogus studijuoja KI fakultete, antrame kurse. Mums reikia šviežio žmogaus šioje
srityje. Jeigu jis tikrai „varo all in“ tada tikrai gerai. Jeigu jūs neturite kitų pasiūlymų ar
pasteb jimų – bandysi toliau dirbti su Ignotu.

Tikrinamas kvorumas. Pos dyje dalyvauja 11 Valdybos narių.
8. APTARTA: DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMAS
NUTARTA: Vyksta balsavimas klausimu „Ar VGTU SA Valdyba tvirtina VGTU SA Darbo
reglamento naują redakciją?“.
Balsavimas:
Už – 11;
Prieš – 0;
Susilaiko – 0.

9. APTARTA: KITI KLAUSIMAI
NUTARTA: Pasisako Valdybos nariai ir svečiai:


Matas Povilauskas: iš akademinių pusryčių vykusių šiandien ryte – ten nebuvo kažko
ne tik tino ar naujo. Mes tiesiog pasikalbame, tačiau jokių rimtų ar raštiškų sprendimų
nebuvo priimta. Temos – stipendijos, bendrabučių valdymo principai ir modeliai,
socialinių garantijų konsolidacijos kontekste užtikrinimas.



Gailė Žebrytė: pasteb jau, kad iki šiol jums kyla klausimų ir sumaišties d l
akreditavimo. Jeigu tik šiuo metu narys prisijung prie SA veiklos – akredituotis jis
gal s eilinio akreditavimo metu, akredituotis iškarto jam n ra būtina. Jei vis gi narys
puikiai dirba ir jūs nusprendžiate, jam skirti komiteto koordinatoriaus pareigas –
akreditavimas yra automatiškai organizuojamas nariui. Pastarasis per 14 k.d. nuo jūsų
pateikto prašymo paruošti savanoriškų darbų sutart turi išlaikyti akreditavimą ir
pasiekti ne mažesnę nei 80 % ribą. Jei atsitiko taip, kad narys jau ankščiau yra laikęs
akreditavimą, tačiau taip ir nepasiek numatytos ribos – tik tuomet, jūs Valdybos
pos džio metu turite kelti klausimą d l papildomo neeilinio akreditavimo
organizavimo nariui.



Gailė Žebrytė: praskite nelaikyti senų ir naujų sąskaitų-faktūrų savo padaliniuose.
Sąskaitas – faktūras jūs privalote pristatyti man darbo laiku ar Valdybos pos džių
metu, bent kartą per m nes .



Silvestras Mečkovskis – d l renginio kalendoriaus. Būtinai pildykite j , kad nesikirstų
renginiai kaip nutiko su rytojumi. Reikia kalendorių pildyti ir prižiūr ti.



Silvestras Mečkovskis – visus kviečiame dalyvauti „Manage days“ ir labai norime
visus pamatyti vasario 15 d., 20:00, karaoke baras "AntiCafe Time Area" (Goštauto g.
8).



Gerda Gaižauskaitė – mums labai trūksta supratimo apie konkurenciją tarpusavyje
VGTU SA viduje. Viskas yra tinkama, kai konkurencija yra sveika, tačiau vis dar
jaučiame piktas kalbas ir norą būti geresniais už kitus. Reiktų šitą klausimą aptarti
atskirai.



Gerda Gaižauskaitė – galbūt gal tume padaryti Valdybos pos džius vis kitoje
atstovyb je, keistume aplinką, mes prasiblaškytume, galbūt kitoje aplinkoje būtume
aktyvesni ir motyvuotesni. Siūlymas kitą Valdybą daryti VGTU SA MF padalinyje
(klausimą aptarsime šiek tiek v liau, nes tą pačią dieną vyks Senato pos dis ir reikia
suderinti visų atvykimą).

Pos džio pirmininkas

Matas Povilauskas

___________

Pos džio sekretorius

Gail Žebryt

___________

(Parašas)

(Parašas)

