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DARBOTVARKĖ:
1. Akademinės etikos kontrolierius;
2. Linkmenų fabrikas;
3. Senatas;
4. Gedimino dienos’18;
5. Neeilinė visuotinė seniūnų konferencija;
6. Išvažiuojamoji valdyba;
7. Džemperiai;
8. Šokių virusas;
9. Kiti klausimai.

1. APTARTA: AKADEMINĖS ETIKOS KONTROLIERIUS
NUTARTA: Kalbėjome apie esminę VGTU Studentų atstovybės nuostatą ir požiūrį dėl
norinčių dėstyti universitete asmenų, kuriems LR Institucijos yra pareiškusios nepasitikėjimą
ar atleidę iš LR Institucijose užimamų tam tikrų pareigų.

VGTU Studentų atstovybė iš esmės nesutinka ir nemano, kad Universitete dėstytų asmenys,
kuriems LR Institucijos yra pareiškusios nepasitikėjimą ar atleidę iš LR Institucijose užimamų
atitinkamų pareigų.

2. APTARTA: LINKMENŲ FABRIKAS
NUTARTA: LinkMenų fabriko atstovė Eglė buvo susisiekusi su Matu. Ji išdėstė situaciją
apie LinkMenų fabriko potencialo neišnaudojimą iš studentų pusės. Ji labai siūlo ir skatina
bendradarbiavimą būtent su studentų atstovais ir tokiu būtų skatinti studentus naudotis
fabriku.
Klausimai ar pasisakymai:
Adas Zakarauskas (VGTU SA APF L.E.P. pirmininkas) – mums tai labai sunku buvo
bendradarbiauti ir kalbėtis būtent su Egle. Per daug bėdų derinant bendradarbiavimą.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – mūsų fakulteto studentai iš multimedijos
ir grafinio dizaino kartu su Linkenimis darė projektus, padėjo tiek su prakartėle, tiek su kitais
projektais, bet LinkMenų fabrikas realiai nuopelnus prisimė tik sau. VGTU studentai niekur
nebuvo minimi. Galbūt kai LinkMenų fabrikas pats inicijuos projektus ir skatins studentus
juose dalyvauti – mes prisijungsime.
Evaldas Jasaitis (VGTU SA AGAI pirmininko deleguotas atstovas) – pats asmeniškai teikiau
AGAI siūlymą, per akademines grupes vykdyti ekskursijas po LinkMenu fabriką. Nežinau
kiek jos pavyko ir ar buvo tikrai veiksmingos, bet susidomėję studentai ėjo į ekskursijas. Šiuo
metu LinkMenų fabrikas labiau dirba su verslu, tai jiems labiau apsimoka, nei dirbti su
studentais. Galbūt jiems reikia sugalvoti projektus, kur būtų galima įtraukti studentus
nemokamai. Pavyzdžiui: ieškom tokiam ir tokiam projektui žmonių, ateikit. Prioritetas tokiam
ar tokiam fakultetui.
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – atstovybininkai ir taip viską žino, todėl
nesuprantu ką mes ten dar galim veikti. Jeigu jie nori viešinimo iš mūsų pusės – tai mes per
FB lygiai taip pat galim perduoti informaciją ir dabar, be jokio kalbėjimo ar susitikimo. Šiaip
buvom mes su komanda LinkMenų fabrike, bet jie tikrai nemaloniai bendravo su mumis.

Jausmas buvo toks, kad jie nenori mūsų čia matyti. TIF studentai net kreipiasi į katedras dėl
patalpų gavimo, nes nenori dirbti LinkMenų fabrike.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas) – LinkMenų fabrikas pats tikrai puikiai
save reklamuoja ir manau, kad tuoj taps garsesniu už patį VGTU.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – jie patys nelabai nori bendradarbiauti su
studentais, galbūt elementariai nemoka prieiti prie žmonių. Klausimas ar jie nori studentų,
kurie neštų pelną ar studentų kurie dirbtų dykai ir darytų sau naudingus dalykus.
Rusnė Midvikytė (VGTU SA AF pirmininkė) – LinkMenų fabrikas dirbo su mūsų PGD
(pramonės gaminių dizaino) studentais. Iš esmės tai didžiausias skatinimas dalyvauti buvo iš
dėstytojų, ne iš LinkMenų fabriko atstovų. Norim ir ten kartais pasidaryti susirinkimus, bet
ten nedarom susirinkimų, nes sistemos registracija pastoviai lūžta ir ji yra per daug sudėtinga.
Taip pat sunku patekti į patalpas, nes tik vienas studentas būna priregistruotas, kiti laukia
ateinant galinčio įleisti. Jausmas toks, kad jie patys atrodo nesuinteresuoti bendradarbiauti.
Kai organizavome ARDI jie taip pat nelabai norėjo mus įsileisti.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – LinkMenų fabrikui nereiktų peržengti ribos ir
tapti visiškai komercinės paskirties padaliniu. Dabar yra mažai fokuso į studentus, jie dabar
fokusuojasi į verslą. Jūsų visų pasisakymus susisteminsiu ir perduosiu Eglei. Galbūt pavyks ir
juos pasikviesti pabendrauti, galbūt tada jie galėtų pasakyti argumentus, kodėl dalykai vyksta
vienaip ar kitaip.

3. APTARTA: SENATAS
NUTARTA: Pastarajame Senate pritarėme rektoriaus veiklos ataskaitai, finansinei ataskaitai
ir suplanuotam 2018 m. biudžetui. Kai eisite į posėdžius dekanate galite pastebėti keletą
klaidų. Kartais taip atsitinka, nes fakultetų ir rektoriaus ataskaitos būna ruošiamos per
skirtingas platformas. Šiuo metu visos ataskaitos ir biudžetas tvirtinimui bus perduoti
Universiteto Tarybai tvirtinimui.
Taip pat jeigu ateityje norite kelti klausimus apie dėstytojus, tai labai stipriai tam pasiruoškite.
Sužinokite kiek dėstytojams liko dėstyti, kodėl studentai juo nepatenkinti. Būtina iš anksto

susirinkti medžiagą ir argumentus. Faktas, Pirma eikit per fakultetus ir katedras, tik tada į
Senatą. Galbūt problema gali būti išspręsta žemesniu lygmeniu.
Dar pagalvokit ar norit dar šią Senato sesiją dar kelti kažkokius klausimus is fakultetų pusės,
nes reikia jau kelti į darbotvarkes klausimus, liko tik trys Senatai. Šią sesiją mes dar teiksim
Senatui stipendijų fondo paskirstymo tvarką.

Klausimai ir pasisakymai:
Suinteresuoti Valdybos nariai pasisakė apie dėstytojus Palioką, Balčiūną ir Burkšaitienę.
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) lieka atsakinga už informacijos surinkimą
apie aptartus dėstytojus ir jų teikimą svartyti Senatui. Rekomenduotina ruošti formas iš
akademinių grupių seniūnų, kuriose jie pateiktų visos akademinės grupės nuomonę.
4. APTARTA: GEDIMINO DIENOS‘18
NUTARTA: Pradėjo tikrai judėti renginio organizavimas. Jau yra surinkta žmonių komanda,
kuri yra suinteresuota veikti ir suorganizuoti renginį. Jums iš esmės reikia žinoti, kad dar
nevėlu prisijungti prie renginio – atsiųskit žmones, jei tokių atsiras. Kiekvieną posėdį duosim
„feedback“ apie veiksmą, kaip sekasi.
5. APTARTA: NEEILINĖ VISUOTINĖ SENIŪNŲ KONFERENCIJA
NUTARTA: Rytoj bus išsiųsti visi dokumentai delegatams. Rekomenduojam susitikti su
delegatais iki konferencijos. Galbūt yra poreikis jiems paaiškinti visus gautus dokumentus ar
procedūras. Taip pat iki balandžio 4 d. pagal formą (kurią taip pat išsiuntėme) visi delegatai
gali siųsti pakeitimus ar papildymus, tiek įstatams, tiek strategijai. Tikim, kad delegatai geriau
jausis, kai jie žinos kur eina ir ko galima tikėtis.
6. APTARTA: IŠVAŽIUOJAMOJI VALDYBA
NUTARTA: Aptariamas turinys, lūkesčiai.
Klausimai ir pastebėjimai:

Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – jau praeitą posėdį klausiau ko tikitės ir ko
norėtumėte posėdyje. Asmeniškai aš noriu tikrai įtraukti į posėdį workshopus ar paskaitas
apie motyvaciją pabaigti kadencijas.
Evaldas Jasaitis (VGTU SA AGAI pirmininko deleguotas atstovas) – iš fakultetinių apklausų
galiu pasakyti, kad visus iš esmės motyvuoja – bendras tikslas komandoje. Taip pat siūlau
įtraukti aiškaus veiksmų plano sudarymą: kaip reikia nusimatyti veiksmus ateinančiose kitų
komandų kadencijose.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) – mano nuomone, visiems tikslas ir turėtų būti
bendro VGTU SA tikslo siekimas.
Adas Zakarauskas (VGTU SA APF L.E.P. pirmininkas) – reikia pakalbėti ir numatyti kaip
galėtume perduoti pareigas, reiktų tokį modelį įsitraukti. Tokios instrukcijos kas pradėta, ką
pabaigti, ką mums reiktų padaryti, kad ateitų komanda ir žinotų kaip ir ką veikti.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – taip pat reikia šnekėti kaip atrodys mūsų
rugsėjis.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – reikia perpinti pirmakursių integraciją su
rinkimais.
Matas Povilauskas lieka atsakingas dėl „pool“ sudarymo grupėje, dėl vykstančių į posėdį.
7. APTARTA: DŽEMPERIAI
NUTARTA: Fakultetų logotipai jau yra pakeisti, juos galite rasti pas savo RsV. Visi nauji
džemperiai bus su naujais logotipais. Užsakymas šiais metais neturėtų vėluoti. Sužinokite
kiek iš jūsų narių norėtų džemperių ir iki šios savaitės galo (penktadienio 18:00 val) atsiųskite
vienetų skaičių Matui į paštą president@vgtusa.lt. Kai žinosim tiksliai skaičių, galėsime ir
tiksliai pasakyti kainą. Galėsime jau ir vykdyti užsakymą.
8. APTARTA: ŠOKIŲ VIRUSAS
NUTARTA: Pristatoma renginio ataskaita (priedas Nr. 1).

Klausimai ir pastebėjimai:
Evaldas Jasaitis (VGTU SA AGAI pirmininko deleguotas atstovas) – kaip gavot rėmimą iš
varžtų?
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – jie yra mūsų fakulteto socialiniai partneriai.
Gabriele Gaidamavičiūtė (VGTU SA SF pirmininkė) – kodėl buvo mažiau dalyvių nei
praeitais metais?
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – galbūt studentai bijo pasirodyt, tiksliai
nežinom. Galbūt kaikuriems pritrūko laiko pasiruošimui, nes mes truputį „susišikom“ su
viešinimu. Jei būtume pradėję anksčiau galbūt būtume prisikvietę daugiau žmonių.
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – visa mūsų komanda įvardino, kad
didžiausias negatyvas eina iš biuro narių, jie nepalaiko mūsų ir todėl mūsų komanda jumis
nusivylė.
Dominykas Tvaska (VGTU SA Akademinių reikalų vadovas) – čia matyt ne iš biuro, o as
meniškai iš manęs?
Gerda Gaižauskaitė (VGTU SA MF pirmininkė) – ne, iš viso biuro.
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidentas) - pradėkime kalbėti apie tai, kad apskritai šiais
metais VGTU SA nedarė kažkokių mažų renginukų ir kažko panašaus. Šiuo metu mes esame
universiteto akyse daug labiau subrendę ir mūsų balso yra labiau klausoma. Svarbu prisimint,
kad jei vyksta kažkoks renginys, ir nebūtinai tai yra šokių virusas, fokusas privalo likti
svarbioms vietoms – atstovavimui studentams. Mes pritariam renginių organizavimui, bet
nesuprantam kai fokusas dingsta nuo esminių reikalų, vien dėl renginio. Ir prisiminkit tai, kad
vieni ar kiti komentarai eina visiems, o ne atskirai jums dėl būtent šito renginio organizavimo.

Valdybos nariai buvo patikinti, kad ir toliau vyksta darbai su KILK. Viskas vyksta toliau,
susitikimai vyksta ir ateityje pavyks išvengti panašių konfliktų.

9. APTARTA: KITI KLAUSIMAI
NUTARTA: VGTU SA EF Pirmininkė Kamilė Zarauskaitė metė studijas universitete, todėl
VGTU SA EF liko be pirmininko. Dabartinis vicepirmininkas Andžej Kuldoš kelia klausimą

Valdybai dėl savo kandidatūros VGTU SA EF L.E.P. pirmininko pareigoms. Vyksta
Valdybos balsavimas:
Už – 11;
Prieš – 0;
Susilaiko – 0.
Andžej Kuldoš tampa VGTU SA EF L.E.P. pirmininku.
Gerda Gaižauskaitė fomuoja klausimą dėl mechanikos fakulteto studentų atstovo
Universtiteto Senate. VGTU SA MF Pirmininkė kelia nepasitikėjimą esama atstove Radvile
Kaminskyte ir teikia Valdybai siūlymą dėl jos nušalinimo nuo einamų pareigų Universiteto
Senate:
Už – 7;
Prieš – 0;
Susilaiko – 4.
Radvilė Kaminskytė yra nušalinama nuo pareigų Universiteto Senate.
Matas Povilauskas lieka atsakingas už konkurso skelbimą į laisvas studentų atstovų vietas
Universiteto Senate. Iš Universiteto Senato taip pat savo noru pasitraukia elektronikos
fakulteto studentų atstovas Juozas Sadauskas.
Klausimai ir pastebėjimai:
Matas Povilauskas (VGTU SA Prezidetas) – pagalvokit fakultetuose, kas iš jūsų žmonių ar
apskritai norėtų kandidatuoti į prezidento pareigas, kad mes galėtume su jais susitikti ir
pradėti ruoštis, supažindinti ir rengti žmones. Patys suprantate, kad per mėnesį tokie dalykai
labai sunkiai įvyksta.
Evaldas Jasaitis (VGTU SA AGAI pirmininko deleguotas atstovas) – ar visose fakultetuose
vyko apklausos apie vidinį mikroklimatą?
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas) – pas mus nevyko.
Kitas Valdybos posėdis vyks balandžio 17 d., VGTU SA TIF patalpose, 18 val.

Posėdžio pirmininkas

Matas Povilauskas

___________

Posėdžio sekretorius

Gailė Žebrytė

___________

(Parašas)

(Parašas)

Priedas Nr.1
Renginio „Šokių virusas“ ataskaita
Santrauka:
Projekto trukmė: 2018/ 02/ 14 – 2018/ 03/ 22, Dalyvių skaičius: 16, Choreografai: 5,
Komisijos nariai: 7, Šokių stiliai: 3, Vedėjai: 2, Media: 4, Remėjai: 19, Video: 23.
Įvykiai:
2018/ 02/ 14 – 15 Atrankos
2018/ 02/ 16 – Treniruočių pradžia
2018/ 03/ 01 – Ketvirtfinalis
2018/ 03/ 08 – Pusfinalis
2018/ 03/ 22 – Finalas
Dalyviai:
Taidelė Gorodeckytė ir Danielius Tuchta;
Deimantė Mickutė ir Lukas Girskis;
Rugilė Samoškaitė ir Paulius Rajeckas;
Gintarė Paulavičiūtė ir Rokas Vitkus;
Evelina Navikonytė ir Karolis Navarauskas;
Henrita Vasiliauskaitė ir Sigitas Girnevičius;
Orinta Vanagaitė ir Audrius Jotautas;
Gintarė Samolytė ir Vaidotas Seliukas.
Prizininkai:
Taidelė Gorodeckytė ir Danielius Tuchta;
Deimantė Mickutė ir Lukas Girskis;
Rugilė Samoškaitė ir Paulius Rajeckas.
Choreografai:
Odeta Bagdonavičiūtė, Inga Strakalaitytė, Laura Banaitytė, Laura Aviženytė, Ieva Brigita
Repšaitė.
Svečiai:
LKA šokių kolektyvas „Šokte Marš“, Šokių studija „Vuelta“, Šokių kolektyvas „Passion“.

Šokių stiliai:
HIP HOP, Modernas/ Šiuolaikinis šokis, Pramoginiai šokiai.
Vedėjai:
Nedas Stankevičius, Benas Anskaitis.
Media:
Martynas Gudzinskas, Justas Petrikas, Dovydas Cicėnas, Monika Senulytė.
Rėmėjai:
Ecolines – 2 kelionės į Prahą ir atgal (200 €)
Atributas – 6 diržai su LT atributika (600 €)
LietPak – 250 €
Grąžtai – 400 €
Blooms – 3 puokštės (100 €)
RopeJumping – 6 kuponai ( 180 €)
UnoPark – 6 kuponai (150 €)
VR City – 6 kuponai (60 €)
A.J. Gallery – 3 apyrankių rinkiniai (120 €)
Never Lock – 16 apyrankių (100 €)
Virginijos prieskoniai – prieskoniai ir riešutai (150 €)
Fuksas.lt – 3 dovanų kuponai (20 €)
Sweet Break – desertai (100 €)
Knygų leidykla „Obuolys“ – M. Lukošiūno knygos (100 €)
Red Bull – 400 vnt (600 €)
DC photography – fotosesija (150 €)
Forest Art – 4 aksesuarai (100 €)
Teddy Bears – 3 rankų darbo meškiukai (100 €)
Mary Kay - 2 visažistės; kosmetikos priemonės ir procedūros ( 300 €)
Viso 3780 Eur.

