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ATASKAITINĖS – RINKIMINĖS SENIŪNŲ
KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ
2017 m. balandžio 4 d.
Plytinės g. 27, 406 aud.

17:00 – 17:25 – registracija;
17:25 – 17:30 – konferencijos atidarymas (Lietuvos Respublikos himnas, sveikinimai);
17:30 – 17:45 – konferencijos pirmininko, sekretoriaus rinkimai;
17:45 – 17:50 – darbotvarkės tvirtinimas, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
17:50 – 18:00 – delegatų į VGTU SA visuotinę ataskaitinę – rinkiminę konferenciją rinkimas;
18:00 – 18:10 – veiklos ataskaitos (2016 spalis – 2017 balandis) pristatymas;
18:10 – 18:15 – klausimai, ataskaitos tvirtinimas;
18:15 – 18:25 – finansinės ataskaitos (2016 spalis – 2017 balandis) pristatymas;
18:25 – 18:30 – klausimai, ataskaitos tvirtinimas;
18:30 – 18:45 – kandidatų į VGTU SA TIF pirmininko pareigas prisistatymai;
18:45 – 19:00 - klausimai, pasisakymai už ir prieš;
19:00 – 19:10 – balsavimas;
19:10 – 19:25 – pertrauka;
19:25 – 19:30 – balsavimo rezultatų paskelbimas VGTU SA TIF pirmininko pareigoms užimti;
19:30 – Sveikinimai, konferencijos uždarymas (Gaudeamus).
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Konferencija pradedama Luko Makšimo pasveikinimo žodžiu.

I.

SVARSTYTA: Pirmininko ir sekretorės rinkimai.

NUTARTA:
Pirmininkas – Aurelija Busilaitė
Sekretorės – Evelina Pinčiukaitė ir Reda Braziulytė.
Patvirtinta bendru sutarimu.
II.

SVARSTYTA:Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

NUTARTA:Į balsų skaičiavimo komisiją pasisiūlę kandidatai:
-Laura Ladietaitė TVFU-14
-Monika Seniulytė BMF-15
-Karolis Mackonis TIF-15/3
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas – Karolis Mackonis TIF-15/3
Patvirtinta bendru sutarimu.

III.

SVARSTYTA: Konferencijos darbotvarkės tvirtinimas.

NUTARTA:Veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas bendras, tik balsavimas atskiras. Patvirtinta
bendru sutarimu.
Tikrinamas kvorumas: 18 iš 33 narių.
Kvorumas patvirtintas, konferencija teisėta.
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IV.

SVARSTYTA:VGTU SA TIF pirmininko veiklos ir finansinės ataskaitos
tvirtinimas.

Veiklos ataskaitą ir finansinę ataskaitą (2016 spalis – 2017 balandis) pristato pirmininkas Lukas
Makšimas.
Klausimų sesija.
1. Laura Ladietaitė – TVFU - 14:
- Kokių trijų dalykų išmokai būdamas pirmininku?
-Atsakomybės, kontroliuoti komandą, ją valdyti ir išmokau kontroliuoti save bei komandą stresinėse
situacijose.
2. Matas Povilauskas KIFU-14:
- Ar Erasmus+ komisijoje uždavėte klausimų?
- Komisijoje pats nedalyvavau, bet mus atstovavo Evelina Pinčiukaitė, kuri pati neseniai grįžo iš
Erasmus+, tad manau su paskirta užduotimi ji puikiai susitvarkė.
3. Matas Povilauskas KIFU-14:
- Minėjai, jog liko 211 eurų. Ar šie pinigai yra suplanuoti, kur juos leisite, ar tai - laisvos lėšos?
- Kol kas lėšos yra laisvos, bet artėja “Inžinierių dienų” renginys, kuriam, manau, dalį pinigų
panaudosime, bet tai jau bus naujo pirmininko atsakomybė.
4. Evelina Ilona Sinkevič
- Ar turite banko kortelę?
- Kortelės mes kol kas vis dar neturime. Bet nusprendėme laukti naujo pirmininko ir greitu metu
turėsime.
Kvorumo tikrinimas: dalyvauja 18iš 33 narių.
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SVARSTYTA: Pirmininko veiklos ataskaitos tvirtinimas.
NUTARTA: UŽ-17
PRIEŠ-0
Susilaikė-1

SVARSTYTA: Finansinės ataskaitos tvirtinimas.
NUTARTA: UŽ-16
PRIEŠ-0
Susilaikė-2
V.

Pirmininko į VGTU SA TIF rinkimai

Prisistato Gintarė Janauskaitė.
Klausimų sesija.
1. Karolis Mackonis TIF-15/3:
- Ar gali pristatyti savo komanda?
- Vice pirmininkas - Vaidas Šimkūnaitis, HR – Šarūnas Kairaitis, RSV – Reda Braziulytė, rinkodara
-Lukas Makšimas, SARK – Kornelija Vasilevskaitė.
2. Šarūnas Kairaitis TIF-15/2:
- Ar gali išvardinti tris pagrindines savybes, kurios padėtų vykdyti pirmininko pareigas?
- Atsakomybė, kiekvieno nario idėjų išklausymas, atkaklumas.
3. Lukas Makšimas GMF-14:
- Kartu su Vaidu iškėlėte pagrindinę fakulteto problema – studijų programos kokybė. Kaip galvoji
šią situaciją pagerinti?
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- Išrinkti nariai, kurie turėtų dalyvauti studijų programų komitetų veikloj, nes šitas reikalas
nepajudinamas. Reikia naujų žmonių, kurie išsakys idėjas, nes kitaip - niekas nevyksta. Antras
dalykas, mūsų vykdyta apklausa apie studijų kokybę buvo labai naudinga. Trečia, kad seniūnai
galėtų sakyti pasiūlymus atstovams, kurie galėtų iškelti idėjas studijų komiteto veikloje.
4. Matas Povilauskas KIFU-14:
- Įvardink priežastį kodėl atsisakei rinkodaros komiteto pirmininkės pareigų centriniame biure?
- Tuo metu buvo sudėtinga situacija fakultete, išėjo senas atstovybės pirmininkas, reikėjo suvaldyti
situaciją, o aš buvau tas žmogus, kuris koordinavo komandą, nes manęs čia reikėjo labiau nei
centriniame biure.
5. Miglė Skurkaitė TEF-14:
- Bandai kandidatuoti į pirmininko pareigas jau antrą kartą, žinai visų narių pliusus ir minusus.
Kas tave motyvuoja imtis šių pareigų?
- Aš moku save motyvuoti, tiesiog aš pati noriu ir matau, kad galiu koordinuoti. Jeigu matyčiau
geresnį variantą nei aš, tai aš čia tikrai nesėdėčiau. Be to, visus pažįstu. Aš pati šiai organizacijai
priklausau, tad noriu padaryti taip, kad viskas būtų gerai.
6. Laura Ladietaitė TVFU-14:
- Abudu pristatėt ir rašėt apie studentų skaičiaus mažėjimo problema. Kaip galvojat pritraukti
studentus į mūsų fakultetą? Ar žinot kokių kitokių veiksmų nei vykimas į mokyklas? Ar žinot ką
dėl studentų skaičiaus didinimo yra padarius VGTU administracija?
- Važinėjimas po mokyklas –idėja iš kitų atstovybių. Alternatyvos: karjeros dienos, LITEXPO ir
kitos panašios studijų mugės, reiktų naujų idėjų, kaip pritraukti daugiaužmonių per tokius
renginius. Pakeistas pavadinimas administracijos mūsų specialybei į transporto inžinerinę
ekonomiką ir logistiką. Dar vienas dalykas, kurį mes galėtume padaryti: gera universiteto studentų
reputacija.
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7. Lukas Makšimas GMF-14:
- Taip pat minėjot, kad žadat gerinti SA F ir seniūnų bendradarbiavimą. Kaip tai žadate daryti?
Kaip įsivaizduojate pritraukti daugiau seniūnų į susirinkimus? Gal apie juos priminti SMS
žinute?
- Dėl SMS labai gera idėja, nes kitaip informacija nelabai plinta. Idėja: vice pirmininkas, kuris
būtų visose akademinių grupių grupėse FB, kad matytų situaciją; el.laiškai; sausainiai, paskatinti
atvykti į susirinkimus; registruoti ir tikrinti seniūnų veiklos sąrašus, ar jie atlieka savo pareigas.
Dar noriu pridėti, kad galbūt reiktų suorganizuoti šiaip susitikimą neformalioje aplinkoje.
8. Miglė Skurkaitė TEF- 14:
- Kokie tolimesni planai jeigu nelaimi šių rinkimų?
- Eisiu vice pirmininkės pareigas ir veiksiu rinkodaros srityje.
9. Radvilė Kaminskytė MIF-14/1:
- Nepaslaptis, kad TIF SA pirmininko kandidatai neišbūna visos kadencijos. Ar manote, kad
būsite tiek motyvuota išbūti visą kadenciją?
-Iš karto nebuvau ir Rinkodaros komiteto pirmininkė, bet vis tiek likau, dirbau, tad manau, kad
motyvacijos man tikrai nepritrūks. O savo komandoje turiu žmones, kurių motyvacija mane
džiugina.
10. Evelina Ilona Sinkevič:
- Kaip sekėsi būti rinkodaros koordinatore? Kaip įvertintum savo darbą nuo 1-10?
-Man sekėsi pakankamai neblogai. Buvau su Artūru iniciatorė, kad pirmakursių stovyklai gautume
rėmėjų – tai pavyko. Didžiuojuosi savo indėliu komandoje: įtraukiau beveik visą fakulteto atstovybę
ieškoti dalykų Inžinierių dienoms. Vertinu savo veiklą 8/10, tikrai galėjau daugiau.
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11. Kamilė Zarauskaitė ETF-16:
- Abudu žinote fakulteto problemas. Kaip manote, kodėl praeitais metais tos problemos nebuvo
įgyvendintos?
- Buvęs pirmininkas paliko daug visokių nesąmonių: niekas neįvyko iš jo pažadų. Dėl to nebuvo
galima kryptingai siekti tikslų. Reikėjo sutvarkyti, kas buvo privirta. Praradome daug pirmakursių,
nes susirinkimai trukdavo po 5min. Daug niuansų išlenda ir dabar; pvz.:skolos kitiems fakultetams.
Keitėsi komandos atstovai.
- Klausimo papildymas: Kodėl jūs kaip SA nariai nebandėt inicijuot ir spręsti tas problemas?
- Bandėm. Kiek įmanoma padarėm. Palyginus, kiek padarė Matas ir Lukas, tai Lukas žymiai geriau
atstovavo studentus ir tvarkėsi su reikalais. Koordinatoriai buvo praradę motyvaciją dirbti.
12. Miglė Skurkaitė TEF-14:
- Kokie bus pagrindiniai darbai gerinant SA bendravimą su studentais? O gal jo nereikia gerinti?
- Visų pirma, koordinatoriai viešoje erdvėje turėtų normaliai elgtis. Nariai neturėtų afišuotis išgėrę
su VGTU atributikom. Patys nariai galėtų nekalbėti blogų dalykų apie savo atstovybę. Dar noriu
papildyti, jog geriausias motyvacijos kėlimas – nuveikti darbai, tad juos reikia daryti.
14. Dekanas:
– Kiek specializacijų bakalauro studijų programoje turim?
- Penkias.
15. Dekanas:
- Ką reiktų padaryti, kad mes turėtume daugiau užsienio studentų?Ar yra šiuo metu kažkas
daroma?
- Šiuo metu ne, turėjom, bet nepasiteisino, tačiau bus nauja programa “Automative engineering”.
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Prisistato Vaidas Šimkūnaitis.
Klausimų sesija.
1.Tomas Dovydas TVF-16/1:
– Kodėl bandai užimti pirmininko postą jau pirmame kurse? Ar nemanai, kad per anksti bandyti
dalyvauti pirmininko rinkimuose?
- Tikėjausi, jog šito klausimo paklaus. Suprantu, kad taip gali atrodyti, bet kodėl gi nepabandžius.
2. Kornelija Vasilevskaitė TVF-16/2:
- Tavo komanda sudaryta ne vien iš pirmakursių, o ir iš vyresnių narių. Kaip tu galvoji suvaldyti
komanda, kai esi pirmakursis?
- Su komanda nebuvo didelių problemų iki šiol, todėl manau neturėtų jų iškilti ateityje.
- Klausimo papildymas: Nemanai, kad atsiradus naujam pirmininkui motyvacijos lygis pasikeis
kitiems atstovybės nariams?
-Aišku, situacija gali keistis, bet kai atsirastų problema, tada ir reiktų ieškot jos sprendimo būdų.
3. Lukas Makšimas GMF-14:
-Užkliuvo motyvaciniame laiške parašyti žodžiai “sugebu valdyti komandą”. Ar tu esi kada tai
daręs?
-Mokyklos laikais priklausiau Jurbarko mokyklos organizacijai, ten turėjau panašios patirties.
4. Šarūnas Kairaitis TIF-15/2:
- Ar gali išvardinti tris pagrindines savybes, kurios padėtų vykdyti pirmininko pareigas?
- Kaip Gintarė sakė: atkaklumas, nebijoti spręsti problemų, iškilusių SA nariams su jų darbais,
trečia savybė – pareiga.
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5. Lukas Makšimas GMF-14:
- Kartu su Gintare iškėlėte pagrindinę fakulteto problema – studijų programos kokybė. Kaip
galvoji šią situaciją pagerinti?
- Nežinau, ką pridurti, Gintarė viską išsamiai išdėstė.
6. Laura Ladietaitė TVFU-14:
- Abudu pristatėt ir rašėt apie studentų skaičiaus mažėjimo problema. Kaip galvojat pritraukti
studentus į mūsų fakultetą? Ar žinot kokių kitokių veiksmų nei vykimas į mokyklas? Ar žinot ką
dėl studentų skaičiaus didinimo yra padarius VGTU administracija?
- Alternatyvos šiuo metu nėra. Tą sugalvotume kartu su komanda.
7. Lukas Makšimas GMF-14:
- Taip pat minėjot, kad žadat gerinti SA F ir seniūnų bendradarbiavimą. Kaip tai žadate daryti?
Kaip įsivaizduojate pritraukti daugiau seniūnų į susirinkimus? Gal apie juos priminti SMS
žinute?
- Atidžiau stebėti seniūnų veiklą, privalomas dalykas jiems turėtų būti – eiti į susirinkimus su
atstovybe ir administracija, tad reikėtų bandyti susisiekti su kiekvienu asmeniškai.
8. Miglė Skurkaitė TEF- 14:
- Kokie tolimesni planai jeigu nelaimi šių rinkimų?
- Sklandžiai suorganizuotos “Inžinierių dienos”, eiti vice-pirmininko pareigas.
9. Radvilė Kaminskytė MIF-14/1:
- Nepaslaptis, kad TIF SA pirmininko kandidatai neišbūna visos kadencijos. Ar manote, kad
būsite tiek motyvuota išbūti visą kadenciją?
- Tai mano asmeninis tikslas – išbūti pilną kadenciją. Atrasti viduje, aplinkiniuose motyvacijos.
Laikausi nuostatos: kam pradėti darbą, jeigu jo nepabaigsi.
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10. Kamilė Zarauskaitė ETF-16:
- Abudu žinote fakulteto problemas. Kaip manote, kodėl praeitais metais tos problemos nebuvo
įgyvendintos?
- Turbūt dėl to, kad mūsų buvusiam pirmininkui pritrūko motyvacijos. O kodėl laikinajam
pirmininkui nepavyko – tikriausiai per mažai laiko, bet tikiu, kad būtų pavykę.
- Klausimo papildymas: Kodėl jūs kaip SA nariai nebandėt inicijuot ir spręsti tas problemas?
- Iš mūsų pusės inicijavimas problemų sprendimų buvo, bet buvo per mažai laiko. Sprendėme
praeito pirmininko problemas.
11. Miglė Skurkaitė TEF-14:
- Kokie bus pagrindiniai darbai gerinant SA bendravimą su studentais? O gal jo nereikia gerinti?
- Sekti savo veiksmus viešojoje erdvėje, savo problemas spręsti atstovybės viduje. Visada skatinti
atstovybininkų dalyvavimą kitų atstovybių renginiuose bei konferencijose.
12. Dekanas:
- Per kelias Vilniaus vietas yra išdėstytas transporto inžinerijos fakultetas?
-Per dvi.
13. Dekanas:
- Ką reiktų padaryti, kad turėtume daugiau studentų?
- Palaikyti tiesioginį kontaktą su abiturientais, važinėti po mokyklas.
13. Dekanas:
– Noriu patikrinti Vaido žinias. Kiek studijų programų turi transporto inžinerijos fakultetas per
dvi studijų pakopas?
-2.
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Klausimų ir pasisakymų sesija baigta.
Tikrinamas kvorumas. Dalyvauja 18 iš 33 narių.
Išaiškinama balsavimo tvarka. Parodoma balsavimo dėžė.
VI.

Balsavimas.

Už Vaidą Šimkūnaitį:0 iš 33 narių.
Už Gintarė Janauskaitę:17 iš 33 narių.
Susilaikė: 1.
Naujasis VGTU SA TIF pirmininkas – Gintarė Janauskaitė
VII.

Balsavimas
Vokas užklijuotas, balsų skaičiavimo komisija pasirašo.

VIII. VGTU SA TIF pirmininko rinkimų rezultatų paskelbimas.
IX.

Rinkiminės-ataskaitinės konferencijos uždarymas.
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