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DARBOTVARKĖ:
1. Neeilinė visuotinė konferencija;
2. RsV ir Rinkodaros mokymai;
3. ŽI workshop‘as;
4. CB veiklos planas;
5. Išvažiuojamoji valdyba;
6. ESN ir strateginės parnerystės prorekorė – diskusija dėl bendradarbiavimo;
7. Kiti klausimai.

1. APTARTA: NEEILINĖ VISUOTINĖ KONFERENCIJA
NUTARTA: VGTU SA Neeilinė visuotinė seniūnų konferencija vyks

balandžio 5 d.

(ketvirtadienis), 16 val., 03 auditorijoje. Kadangi, konferencijos metu yra numatyta kelti
klausimą apie įstojimą į LSS, žinoma, susisieksime su VGTU SA Alumni, matyt, rašyme laišką
Alumni klubo prezidentei. Taip pat labai prašome nevėluoti su sąrašais ir kitais reikalingais
dokumentais. Kovo 28 d. mes privalome išsiųsti delegatams visus projektus ir konferencijos
darbotvarkę. Todėl iki kovo 27 d. (vėliausiai) prašome visus dokumentus pateikti Gailei.

Klausimai ir pastebėjimai:
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – ar nebūtų gerai, kad vicepirmininkai, kai
jau bus išsiųsti dokumentai, susitiktų su savo fakulteto delegatais ir išsiaiškintų viską kur kyla
klausimai?
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – žinoma, pasirūpinam ir šituo. Aišku, nieko
nereikia daryti per prievartą, bet jeigu žmonės norės – tegu ateina.

2. APTARTA: RsV IR RINKODAROS MOKYMAI
NUTARTA: vasario 24 – 25 d. Linkmenyse vyko RsV ir Rinkodaros mokymai. Viskas praėjo
gan sklandžiai, turėjom lektorių iš išorės taip pat mūsų Alumnų. Mokymų išlaidos buvo labai
minimalios: kava, arbata, vienos dienos – picos.
Klausimai ir pastebėjimai:
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – ar iš visų SA F buvo žmonių dalyvavusių
mokymuose?
Valdyba – iš visų.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF Pirmininkas) – antrą dieną maniškai neišbuvo iki galo.
Sakė, kad mokymai jiems nepatiko, paskaitos nebuvo įdomios, nematė mokymų esmės.
Vaidas Šimkūnaitis (VGTU SA TIF Vicepirmininkas) – iš mūsiškių, kurie dalyvavo
mokymuose girdėjau vienintėlį minusą, kad per daug viskas buvo surišta su SARK, juk čia
RsV ir Rinkodaros mokymai, o ne SARK.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – prie RsV ir Rinkodaros mokymai pridėk VGTU
SA RsV ir Rinkodaros mokymai. Pats matai, kodėl tiek surišta su SARK.

3. APTARTA: ŽI WORKSHOP‘AI
NUTARTA: kovo 10 d. Linkmenyse vyko ŽI Workshop‘ai.
Temos: 1. Kompetencijos kėlimo/mokymų modelis;
2. Bendradarbiavimas su Alumni;

3. Pirmakursių integracinis planas.
Siūlymas visiems dėl ateinančių mokymų, ypač dėl mokymų, kuriuose jūs norit patelti
kažkokias jūsų narių ar tikrųjų narių kompetencijas – mokymus nebūtina organizuoti
sodybose ar nuomotis kažkias patalpas, kartais tokiems mokymams pilnai užtenka
Universiteto ar kitų vietų teikiamų patalpų. Taip pat, jeigu matote, kad SA F turite kažkokių
bėdų, kurios išsispręstų suorganizavus mokymus/workshop‘us/kompetencijos kėlimą ar dar
kažką – informuokit mus. Evaldas kartu su kitais ŽIK paorganizuos. Mokymų išlaidos buvo
labai minimalios: kava, arbata, sausainiai.
Klausimai ir pastebėjimai:
Evaldas Jasaitis (VGTU SA ŽI vadovas) – noriu pasakyti, kad visi žmonės, kurie dalyvavo
mokymuose ir toliau dirbs su temomis, darbai po workshop‘ų niekur nenusimes. Dėl
pirmakursių integracinio plano, žmonės toliau dirbs vasarą, kai aiškiai matys jau visus
niuansus. Dėl kitų temų taip pat derinsimės tinkamą laiką.

4. APTARTA: CB VEIKLOS PLANAS
NUTARTA: kovo 2 – 3 d. CB dirbo Linkmenyse ties paskutiniu veiklos planu. Šį kartą jį
ruošėm ilgesnį, visai likusiai kadencijai.
Pristatomas veiklos planas (priedas Nr. 2).
Klausimai ir pastebėjimai:
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) - klausimas jums – ką turėtų nuveikti CB iki
kadencijos galo? Ar turit idėją ar darbą, kurį mes turėtume ir galėtume įgyvendinti? Kokie
jūsų lūkesčiai?
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF Pirmininkas) - norėtųsi, kad į mokymus, kurie vyksta
išorėje būtų daugiau įtraukti koordinatoriai ir kiti nariai.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – galbūt ne tik VGTU SA F nariai ir tikrieji
nariai, bet ir visi susidomėję studentai. Matai, dažna bėda yra tame, kad vietų skaičius yra
ribojamas. Dažnai siunčiam ten vadovus ar vadovus su koordinatoriais, jie surenka
informaciją ir grįžę perduoda visą informaciją nariams.
5. APTARTA: Išvažiuojamoji valdyba

NUTARTA: vyks balandžio 20 – 23 d. Mokymų programoje esame nusimatę reikalingas
paskaitas ir diskusijas, bet norėtume gauti ir pasiūlymų iš jūsų.
Klausimai ir pastebėjimai:
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) - Kokios formos mokymų norėtumėt? Kas turėtų
būti įtraukta į programą?
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF Pirmininkas) ir Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF
Pirmininkas) – norėtumėm workshop‘o, kaip praeitais metais.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – bent dalį posėdžio norėčiau fokusuoti į jūsų
motyvaciją. Aišku, pagalvosim prie kokių projektų ar dokumentų galėtume dirbti,
suorganizuosim ir workshop‘ą.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF Pirmininkas) – koks žmonių skaičius nuo fakulteto gali
vykti į mokymus?
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – du. Pirmininkas ir vicepirmininkas, jei vice
vykti negali – pasirenkate kitą tikrąjį narį.

6. APTARTA: NORDTEK
NUTARTA: Birželio 6 – 8 d., Rygos technikos universitete vyks NORDTEK konferencija.
Šiais metais konferencijos programa yra sutelkta tokiomis temomis:
1. Globalizacijos keliami įššūkiai;
2. Šiaurės ir Baltijos šalių galimybės aukštajame moksle ir mokslinių tyrimų politikoje.
Šiais metais VGTU SA yra skirta viena nemokama vieta. Žinoma, organizacijos iš
BALTECH mums rekomendavo į konferencija, atsižvelgiant į aplinkybes, siųsti bent jau du
žmones. Būtina paminėti ir tai, kad ateinančiais metais BALTECH vyks mūsų universitete,
todėl mums reikia, kaip įmanoma daugiau, parsivežti naudingos informacijos, stebėti visą
procesą.
Klausimai ir pasiūlymai:
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – į vieną, jau turimą, nemokamą vietą aš norėčiau
pasiūlyti Projektų ir tarptautinių ryšių vadovą – Roką Triponą. Gal dar kažkas turite
pasiūlymų?
Valdyba – pasiūlymų šioje vietoje nėra.

Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – dėl kito žmogaus, kuris turėtų vykti, lauksiu
jūsų pasiūlymų iki kito Valdybos posėdžio.
Vyksta balsavimas: “Ar Projektų ir tarptautinių ryšių vadovas Rokas Triponas gali vykti į
NORDTEK konferenciją š.m. birželio 6 – 8 d., Rygos technikos universitete?”
Už – 11.
Prieš – 0.
Susilaiko – 0.
7. APTARTA: ESN IR STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PROREKTORĖS DISKUSIJA
DĖL BENDRADARBIAVIMO
NUTARTA: susitikimo metu abi pusės išsakė savo pastebėjimus ir norus dėl tolimesnio
bendradarbiavimo. ESN komandos lūkesčiai:
1. Turėtume apsitarti ir nusimatyti ką apskritai galėtų mūsų organizacijos nuveikti kartu.
2. Turėtume planuojamuose ir vykstančiuose renginiuose vykdyti veiklas kartu.
3. Tarptautiniams studentams reikia ryšio su vietiniais studentais – reiktų skatinti jų
bendravimą..
4. Vietiniai studentai yra kviečiami į mūsų organizuojamus susitikimus ir renginius –
norėtume ten jų pamatyti daugiau.
5. Mums reikia pritraukti daugiau jaunų narių į ESN, nes šiuo metu labai sunku perduoti
darbus, kai nėra kam.
6. Norime ir toliau turėti galimybę atvykti pas jus į pirmakursių stovyklas.
7. Norime, kad aktuali informacija tarptautiniams studentams būtų pateikiama ir anglų kalba.
8. Norėtume apie jūsų organizuojamus susitikimus sužinoti prieš jiems atsirandant viešojoje
erdvėje.
9. Mes norime viešinti jūsų renginius taip pat norėtume, kad jūs viešintumėte mūsų.
10. Norime kartu suorganizuoti renginį.
VGTU SA Valdybos pastebėjimai:
1. Labai sunku bendradarbiauti dėl pastovios jūsų narių kaitos, per metus laiko, mes jau
kalbame su ketvirtu jūsų prezidentu.

2. Aiškiai matant mūsų planus ir žiūrint į studijų kalendorių, norime pasakyti, kad realiai yra
likę du laisvi mėnesiai veiklai vystyti.
3. Galbūt reiktų ne galvoti naujus renginius kartu, o tobulinti esamus ir plėsti veiklas ten.
4. Matome, kad labai didelė dalis jūsų lūkesčių gali būti įgyvendinta su mūsų planuojamu
kultūros ir laisvalaikio komitetu.
5. Šiuo metu mes kuriame puslapį anglų kalba, mėnesio laikotarpyje tarptautiniai studentai
gales gauti informaciją anglų kalba.
Klausimai ir pastebėjimai:
Asta Radzevičenė (VGTU Strateginės partnerystės prorektorė) – esminė problema šioje
vietoje yra mūsų vidinės komunikacijos trūkumas. Komunikacija tarp vidinių VGTU
organizacijų turi būti puiki, tačiau dabar taip nėra. Trūksta event‘ų su mintimi, kuri jungtų
visą bendruomenę. Esmė yra ne tik vakarėlyje, bet ir bendrame tiksle. Žmonės į event‘us
ateina ne dėl veiklų, jis jas gali gauti ir kitur, žmonės atvyksta dėl bendravimo ir bendro
tikslo. Linkiu rasti bendrą idėją ir tikslą.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – ateityje, į ESN aktualius Valdybos posėdžius,
mes kviesime ESN komandą ar atstovą. Galbūt taip galėsime sekti vieni kitus, stebėti planus,
prisidėti. Posėdžių metu galėsite ir jūs pristatyti savo planus, idėjas.

9. APTARTA: KITI KLAUSIMAI
NUTARTA: Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF Pirmininkas) – noriu pristatyti ataskaitą
dėl vykusių „Manage days“.
Pristatoma ataskaita (priedas Nr. 3).
Klausimai ir pastebėjimai:
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – ar dekanatas informavo dėstytojus dėl studentų
kvietimo į lektorių paskaitas?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF Pirmininkas) – taip, bet daug dėstytojų, to labai stipriai
neakcentavo.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – ar mokėjote „AntiCafe“ už patalpų nuomą
after‘io metu?

Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF Pirmininkas) – ne, nieko nemokėjom.
Prisimenamas siūlymas dėl Valdybos posėdžių perkėlimo į kitas patalpas.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – kitas VGTU SA Valdybos posėdis vyks kovo
27 d., 18 val., VGTU SA VVF patalpose, senuosiuose centriniuose rūmuose.

Posėdžio pirmininkas

Matas Povilauskas

___________

Posėdžio sekretorius

Gailė Žebrytė

___________

(Parašas)

(Parašas)

Priedas Nr. 2

Ateinanti kadencija

Suplanuoti veiksmus, skelbti apie galimas
kandidatūras

Neeilinė visuotinė
konferencija/eilinė visuotinė
konferencija

Suorganizuoti konferenciją, pakeisti įstatus,
patvirtinti strategija, stojimo į LSS klausimas,
klausimas dėl neeilinio kadencijų pratęsimo
VGTU SA F pirmininkams ir VGTU SA
Prezidentui

Atstovavimas studentams
universiteto Senate

Kelti klausimus dėl stipendijų, SA patalpų,
dėstytojų

Išvažiuojamoji valdyba

Vykdomi mokymai Valdybos nariams

VGTU SA pristatymas stovyklose

Vykdomas organizacijos pristatymas
stovyklose

VGTU SA Fondas

Fondo viešinimas, vadovavimasis juo, projektų
vertinimas, tvirtinimas

Kuratorių programa

Įvykdyti kuratorių programą

Seniūnų inkubatorius

Įvykdyti seniūnų inkubatorių

Neeilinė visuotinė
konferencija/eilinė visuotinė
konferencija

Suorganizuoti konferenciją, pakeisti įstatus,
patvirtinti strategija, stojimo į LSS klausimas,
klausimas dėl neeilinio kadencijų pratęsimo
VGTU SA F pirmininkams ir VGTU SA
Prezidentui

Akreditavimas

Pakeisti akreditavimo modelį, užtikrinti
rimtesnį narių žinių patikrinimą

Dviračių saugykla

Dviračių saugyklos prie VGTU NY bendrabučių
įrengimas

Co-working space

Naujų co-working space sukūrimai

Įvadai į studijas ir specialybę

Pastovi projekto priežiūra ir jo vykdymas

Atstovavimas studentams
universiteto Senate

Kelti klausimus dėl stipendijų, SA patalpų,
dėstytojų

Studijų kokybės tyrimas

Suorganizuoti studijų kokybės tyrimą

Akreditavimas

Pakeisti akreditavimo modelį, užtikrinti
rimtesnį narių žinių patikrinimą

AKUMAS

Organizuoti pastovius
susitikimų/postų/mokymų organizavimas su
nariais, tikraisiais nariais, savanoriais

SPK

Ilgalaikis darbas su SPK

Apklausos dėl pažintinių ir
mokomųjų praktikų

Suorganizuoti apklausą studentams

Automatizuoti FB pranešimai

Paruošti ir paleisti schemą dėl gaunamų
klausimų klasifikavimo

Sesijos "atmintinė"

Pakeisti sesijos informacijos pateikimą, paleisti
naujas žinutes FB ir puslapyje

Studentų poreikių analizė

Suorganizuoti apklausą studentams

Akreditavimas

Pakeisti akreditavimo modelį, užtikrinti
rimtesnį narių žinių patikrinimą

AKUMAS

Organizuoti pastovius
susitikimų/postų/mokymų organizavimas su
nariais, tikraisiais nariais, savanoriais

Automatizuoti FB pranešimai

Paruošti ir paleisti schemą dėl gaunamų
klausimų klasifikavimo

Sesijos "atmintinė"

Pakeisti sesijos informacijos pateikimą, paleisti
naujas žinutes FB ir puslapyje

Pavasario mokymai

Mokymų priežiūra, pasiūlymai rengiant
mokymus

Savianalizės apklausos

Vykdomos apklausos VGTU SA F viduje

VGTU SA Alumni

Sutvarkyti ir bent dalinai perimti įstojimo į
VGTU SA Alumni klubą sąlygas

Rudens mokymai

Mokymų priežiūra, pasiūlymai rengiant
mokymus

Visuotiniai mokymai

Įvykdyti visuotinius mokymus

Sporto renginiai/susitikimai

Organizuoti sporto turnyrus

AKUMAS

Organizuoti pastovius
susitikimų/postų/mokymų organizavimas su
nariais, tikraisiais nariais, savanoriais

Apklausa apie CB darbą ir įvaizdį

Vykdomos apklausos VGTU SA F viduje

Naujas mokymų modelis

Kuriamas ir tvirtinamas naujas VGTU SA F ir
komitetų mokymų konceptas

Išvažiuojamoji valdyba

Vykdomi mokymai Valdybos nariams

Paskutinis team'building'as

Vykdomas PASKUTINIS komados lipdymas

VGTU SA pristatymas stovyklose

Vykdomas organizacijos pristatymas
stovyklose

Priėmimai

Organizuojama registracija į stovyklas
priėmimų metu universitete

RsV mokymai dėl ad manager

Suorganizuoti ir įvykdyti mokymus dėl ad
manager

Gedimino dienos'18

Kokybiškai suorganizuotas renginys GD'18, GD
rebrand'inimas

Bendradarbiavimas su partneriais

Pradėti bendradarbiauti su įvairias partneriais

Nuolaidos studentams

Surasti daugiau nuolaidų studentams (kartu su
kitomis AM SA)

Rinkodaros mokymai
koordinatoriams

Suorganizuoti susitikimus ar paskaitas
aktualiomis temomis

Rinkodaros motyvacinė veiklos
sistema

Sukurti ir sugalvoti balų ar procentų
skaičiavimo sistemas VGTU SA F padaliniuose
ir apskritai

Sporto renginiai/susitikimai

Organizuoti sporto turnyrus

Priėmimai

Organizuojama registracija į stovyklas
priėmimų metu universitete

Darbas su VGTU SA F dėl projektų
rašymo

Idėjos dėl projektų rašymo įdiegimas į VGTU
SA F padalinius

Susitikimas su VKD

Suorganizuoti susitikimą su VGTU VKD,
kuriame dalyvautų tiek RsV koordinatoriai, tiek
RsV vadovas, tiek Rinkodaros vadovas

VGTU SA Rinkodaros kainoraštis

Paruošti tvarkingą ir naują VGTU SA rinkodaros
kainoraštį

Projektų rašymo mokymai

Atlikti minimalią žmonių atranką ir
suorganizuoti projektų rašymo mokymus

KILK

Pradėti veiklą su KILK

FTMC

Darbo vietų paleidimas, projekto vykdymas

NORTECH

Bendradarbiavimas ir įstojimas į sąjungą

VGTU SA Fondas

Fondo viešinimas, vadovavimasis juo, projektų
vertinimas, tvirtinimas

Dviračių saugykla

Dviračių saugyklos prie VGTU NY bendrabučių
įrengimas

Co-working space

Naujų co-working space sukūrimai

Darbas su VGTU SA F dėl projektų
rašymo

Idėjos dėl projektų rašymo įdiegimas į VGTU
SA F padalinius

Linkedin

VGTU SA Linkedin paskyros sukūrimas

Projektų rašymo mokymai

Atlikti minimalią žmonių atranką ir
suorganizuoti projektų rašymo mokymus

Brandbook

Pilnai sumaketuoti ir paruošti Brandbook of
VGTU SA

RsV žmonių kompetencijos kėlimas

Paruošti ir išmokyti žmones dirbti RsV srityje (2
projektai ir VGTU SA SF)

Grupinis komunikacijos plano
rašymas

Kartu su VGTU SA F padalinių RsV
koordinatoriais paruošti komunikacijos planą

VGTU SA F logotipų keitimas

Iki galo suderinti procesus (pakeisti esamus
logotipus, įkelti logotipus į puslapį ir kt.)

Video mokymai

Suorganizuoti video rengimo mokymus

VGTU studijų programų viešinimas

Kartu su VGTU SA F RsV koordinatoriais
sugalvoti ir parengti studijų programų
viešinimą (video, audio, kt.)

Neeilinė visuotinė
konferencija/eilinė visuotinė
konferencija

Suorganizuoti konferenciją, pakeisti įstatus,
patvirtinti strategija, stojimo į LSS klausimas,
klausimas dėl neeilinio kadencijų pratęsimo
VGTU SA F pirmininkams ir VGTU SA
Prezidentui

Sporto renginiai/susitikimai

Organizuoti sporto turnyrus

Studijų kokybės tyrimas

Suorganizuoti studijų kokybės tyrimą

AKUMAS

Organizuoti pastovius
susitikimų/postų/mokymų organizavimas su
nariais, tikraisiais nariais, savanoriais

SPK

Ilgalaikis darbas su SPK

Apklausos dėl pažintinių ir
mokomųjų praktikų

Suorganizuoti apklausą studentams

Studentų poreikių analizė

Suorganizuoti apklausą studentams

Apklausa apie CB darbą ir įvaizdį

Vykdomos apklausos VGTU SA F viduje

VGTU SA pristatymas stovyklose

Vykdomas organizacijos pristatymas
stovyklose

Priėmimai

Organizuojama registracija į stovyklas
priėmimų metu universitete

VGTU SA Fondas

Fondo viešinimas, vadovavimasis juo, projektų
vertinimas, tvirtinimas

RsV mokymai dėl ad manager

Suorganizuoti ir įvykdyti mokymus dėl ad
manager

Puslapis anglų kalba

Paruošti medžiagą vgtusa.lt puslapiui anglų
kalba

Susitikimas su VKD

Suorganizuoti susitikimą su VGTU VKD,
kuriame dalyvautų tiek RsV koordinatoriai, tiek
RsV vadovas, tiek Rinkodaros vadovas

VGTU SA Rinkodaros kainoraštis

Paruošti tvarkingą ir naują VGTU SA rinkodaros
kainoraštį

Automatizuoti FB pranešimai

Paruošti ir paleisti schemą dėl gaunamų
klausimų klasifikavimo

Sesijos "atmintinė"

Pakeisti sesijos informacijos pateikimą, paleisti
naujas žinutes FB ir puslapyje

Linkedin

VGTU SA Linkedin paskyros sukūrimas

SA patalpos

Surasti patalpas SA ir studentams (dirbti,
praleisti laiką, labiau kaip co-working)

Paskutinis team'building'as

Vykdomas PASKUTINIS komados lipdymas

VGTU SA gimtadienis

Organizuojamas ir įvykdomas gimtadienis

Planas "C"

Vykdomas planas "C"

Patirties perdavimas

Būtina perduoti patirtį ateinančiai kartai

Priedas Nr. 3
Manage days:
Vasario 14 d.
10:20 Rasos Švelnikaitės – Pieslikės paskaita
12:10 Orijus Gasanovo paskaita
19:00 Protmūšis bare „Alaus namai“
Vasario 15 d.
12:30 „Cognizant technology solutions“ įmonės atstovų paskaita
20:00 uždaromasis vakaras karaoke bare „AntiCafe Time Area“
Viešinimas:
• Facebook sukurtas renginys;
• Facebook pranešimai;
• VGTU SA VVF narių Facebook ir Instagram My Story
• VGTU SA VVF narių Facebook cover‘iai;
• Pranešimai Facebook pirmakursių grupėse;
• Lektorių pranešimų transliacija gyvai;
• Skrajutės ir lipdukai
Matomumas:
• Pranešimai:
– Rasos Švelnikaitės – Pieslikės:
• 250 žmonių;
• Online peržiūrų 1,2 tūkst.
– Orijus Gasanovo:
• 230 žmonių;
• Online peržiūrų 3,1 tūkst.
– „Cognizant technology solutions“ atstovų:
• 150 žmonių.
Protmūšis:
12 komandų.
Uždaromasis vakaras:
50 žmonių.
Facebook puslapio matomumas siekė 45 tūkst.
Prizai:
• Paskaitų metu: 1 TB ir 500 GB kietieji diskai ir išmanusis laikrodis;
• Fotokonkursas: Kvietimai į „Žalgirio varžybas“.
Protmūšyje:
• 1 vieta: „Vytautas mineral spa“ kuponai, VGTU termosai, formosa nuolaidų kortelės,
tušinukai;

•

2 vieta: Kvietimai į „Žalgirio varžybas“, formosa nuolaidų kortelės, tušinukai,
powerbankai.
• 3 vieta: Kukurūzų labirinto čekiai, formosa nuolaidų kortelės, pieštukai, kelioninės
pripučiamos pagalvės.
Finansinė parama:
Gautas rėmimas 300 eur
Išlaidos:
Dovana VGTU VVF administracijai 25 gimtadienio proga – 44,47 Eur.

Pliusai:
• 3 in 1 uždaromasis vakaras;
• Visi pasiruošiamieji darbai atlikti iš anksto;
• Pasirinktos vietos;
Minusai:
• Netinkamas laikas;
• Pavėluotas viešinimas;
• Pasikeitimai paskutinėmis dienomis;
• Neįžymūs lektoriai;
• Dėstytojų pasyvumas, atsivedant studentus;

