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Posėdžio pirmininkas: Gintarė Janauskaitė
Posėdžio sekretorė: Evelina Pinčiukaitė
DALYVAUJA: 1 priedas.

SARK naujienos:
APTARTA:













Pristatyti veiklos planai;
Susitikimas su dėstytoju arba administracija, kaip įtraukti ir studentus;
Kalbėta apie naujų narių reikalingumą atstovybėje;
VGTU lieka nepriklausomas universitetas. Lieka 2 technologijos universitetai: Klaipėdos
universitetas ir VGTU. 
 Jeigu nebus surinkta specialybei 14 žmonių, nesusidarys grupės ir nebus renkama šita
specializacija tais metais;
 Paskaita su buvusiu KIF pirmininku išvažiuojamuosiuose valdybos mokymuose. Patarimas
įsivardinti problemas: SPK, Erasmus vadovas, laboratorinių kabinetų praėjimo kortelių
skaitytuvas, specializacijų problema, mažėjantis studentų skaičius, mažas seniūnų
aktyvumas;
 Patarimas kas mėnesį atstovybėje: 1) Prisipažinti, jog turime problemų atstovybėje; 2)
Susidėlioti žingsnelius, ką padaryti, kad išspęstume tas problemas; 3) Besprendžiant
problemas nepamiršti pagalvoti, ar mums nereikia pagalbos;
INDI’17:
APTARTA:



 Gauname nemokamų plakatų INDI’17, apie 30;
 Studentų atstovybė Mechanikos fakultete padarys plakatą, Reda plakatų maketą. Tikimės
viską padaryti iki antradienio;
NUTARTA:



 Dalyvavimas Night to Unite. Turime stendą, turime platinti visas INDI veiklas renginyje
„Night to Unit‘e“;
 Viešinimas dėl INDI’17 krepšinio ir tinklinio turnyrų, kad surinktume pakankamą kiekį
dalyvių;




 Vilniečiai atstovybininkai turi pasiskelbti savo mokyklose, kad rastume dalyvių;
 05-05 ryte turi būti paleistas konkursas „Pagauk Greitį“, kad per „Night to Unite“ pagauti
juos. “Uno Park” ir „Pasaka“ kuponai parinkti kaip prizai;
 Apie 21h būti VGTU prieš Night to Unite, nereiks laukti eilėse;
ATSTOVYBĖ:









 Rinkodaros koordinatore išrinkta Evelina Pinčiukaitė;
 Rinkodaros komiteto tikslas: sutvarkyti duomenų bazę, paskirti žmogų, kas tvarkys plakatų
stendą;
 Naujinami atstovybės sąrašai;
 HR nebėra komitetas, lieka tiesiog vienas žmogus;
 Surinkti pinigai gimtadieniams;
 SARK pokyčiai: akademiniai reikalai – atsakinga Kornelija Vasilevskaitė, už socialinius
reikalus – Tadas Seniūnas;
 Visi koordinatoriai privalo išsirinkti nuotrauką, kad atnaujintume kontaktus, nusiųsti Redai,
iki sekmadienio;
 Reikia sugalvoti dovaną pasveikinti CB su gimtadieniu.
VALDYBA:
NUTARTA:







 Sutvarkytas darbo reglamentas, analizuojami rinkimai;
 Atstovybės RSV savo fakultete bus atsakingas už kandidatų viešinimą į pirmininkus;
 Keičiama tvarka: norima kelti SA narių amžių, koordinatoriai ir fakultetinės komandos
darbo trukmė – 2 metai. Be to, po naujo pirmininko rinkimų pusę metų sena komanda turi
likti atsakingais alumniais ir padėti naujiems nariams;
 Rinkiminės konferencijos į pirminkus fakultetų atstovybėse vyks nebe pavasarį, o rudenį;
 Siūlymai varyti Karoliui, Liudui bei Šarūnui į HR mokymus su SA prezidentu dėl centrinio
biuro HR’o paieškos;
APTARTA:




 Griežtinama renginių tvarka. Reikia orientuotis į socialinę bei akademinę veiklą;
 CB ieško HR, Socialinių reikalų bei rinkodaros komitetų vadovų;
 Yra 2 komitetai: Rinkodara ir SARK. RSV įeina į rinkodaros komitetą;
SA TIF:
Birželio 1d. vyks mugėprie Katedros aikštės. Reikia kuo daugiaužmoniųnuo
atstovybės,kad viešintume savo fakultetą;
Gegužės 26d. VGTU SA 23-asis gimtadienis, tad būtinai reikia dalyvauti. 
Dėvint SA džemperius būti atsakingiems užsavo veiksmus atsiskaitymuose bei paskaitose.
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