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DARBOTVARKĖ:
1. Lėšų naudojimas;
2. Senato narių rinkimas;
3. Savanoriškų darbų sutartys;
4. Reitingai;
5. Studijų kokybės tyrimas;
6. Kiti klausimai.

1. APTARTA: LĖŠŲ NAUDOJIMAS
NUTARTA: Nuo šiol, naudojant universiteto skirtas lėšas (čia kalba neina apie lėšas gautas iš
rėmėjų ar kitų šaltinių) turite nusimatyti sąmatą, kurią reikia suderinti su prezidentu, šis savo
ruožtu sąmatą derins su VGTU studijų prorektoriumi. Į sąmatą turi įeiti tokios išlaidos kaip:
kuras, maistas, apgyvendinimas, spauda, apranga ir panašiai. Taip norime išvengti, kaip
įmanoma labiau, nebitkslio lėšų naudojimo.

Klausimai ir pastebėjimai:
Gintarė Jankauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – ar sąmata galioja ir tiems pinigams,
kuriuos mes gauname?
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – ne. Sąmatą reikia rengti tik toms planuojamoms
išleisti lėšoms, kurias mes gauname iš universiteto. Lėšas, kurias gaunate iš rėmėjų naudokite
tikslais, kurie yra numatyti konkrečioje bendradarbiavimo sutartyje.
2. APTARTA: SENATO NARIŲ RINKIMAS
NUTARTA: Praėjusiame valdybos posėdyje iškėlėm klausimą dėl MF ir EF studentų atstovų
senate. MF patys iškėlė šį klausimą dėl savo fakulteto atstovo ir vėliau patys tą klausimą
valdybos pritarimu atsiimė. Konkursą toliau skelbėm dėl EF vietos, tačiau jokių kandidatų
laiškų mes negavome.
Klausimai ir pastebėjimai:
Andžej Kuldoš (VGTU SA EF L.E.P. pirmininkas) – ar gali eiti kandidatuoti ir pirmakursiai?
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – gali. Ne tik dėl dar vieno balso senate viskas
vyksta. Pirmakursis lygiai taip pat gali kandidatuoti, svarbu, kad jis turėtų bendrą
commonsense‘a ir svarbius spręsndimus priiminėtų ne tik savo galva, o atstovaujant bendrą
daugumos nuomonę. Per vasarą reikia rasti tikrai stiprų žmogų iš jūsų fakulteto, kuris galėtų
kandidatuoti į senato atsotovo pareigas.

3. APTARTA: SAVANORIŠKŲ DARBŲ SUTARTYS
NUTARTA: dabar jau yra paruoštos jūsų visų SA F padalinių sutartys. Dalis jų yra pratęstos,
dalis nutrauktos, dalis sudarytos naujai. Visi fakultetai valdybos posėdžio metu gavo savo SA
F savanorių sutartis. Iki kitos valdybos būtinai turite parnešti visas sutartis. Jeigu kyla
klausimų kaip ir kur reiktų pasirašinėti ar kažkokį žmogų vis gi praleidome – informuokit
Gailę Žebrytę (VGTU SA viceprezidentė).

4. APTARTA: SUSITIKIMAS SU VKD
NUTARTA: CB buvo susitikime su VKD. Kalbėjome apie žurnalo „Reitingai“ atliktą analizę
taip pat dėl GD simbolio kostiumo. Dėl analizės – tai visais metais VGTU studentai

apklausoje rašydavo tikrai bet ką, kartais tikrai net nelabai realybės atitinkančius dalykus,
tačiau šiais metais VGTU tikrai labai stipriai pakilo į viršų. Dažniausiai šita apklausa
susilaukdavo apie 100 – 300 atsakymų, dabar jų buvo virš 1000. Rytoj vyks BNS
konferencija, kurios metu ir bus kalbama apie reitingus. Jeigu kalbės BNS konferencijoje, tai
galima daryti išvadą, kad ir didieji portalai apie tai rašys. Mes irgi pasiviešinsim šitą info. Iš
dėstymo kokybės tai mes atrodome geriausiai, galime tuo labai pasidžiaugti. Aišku, šie
reitingai ne labai ką atspindi, kai šnekame apie konkrečias situacijas, bet abiturientų
prominimui tai labai veikia. Dėl GB simbolio kostiumo – VKD pažadėjo jį pagaminti iki
priėmimų.
6. APTARTA: STUDIJŲ KOKYBĖS TYRIMAS
NUTARTA: Atsakymų į anketą skaičius tikrai auga. Jų kiekis net padvigubėjo, todėl tikrai
norime padėkoti VKD, kurie ta apklausa pasidalino su studentais. Šiuo metu, mums vis dar
trūksta apie 200 atsakymų. Paraginkit savo vicepirmininkus, kad apklausa tikrai pasidalintų
per akademinių grupių seniūnus ar kur kitur.
Klausimai ir pastebėjimai:
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – manau, kad apklausa tikrai bus reali ir
apčiuopiama bei naudinga. Mes esame labai netoli skaičius, kuriuo remiantis bus įmanoma
daryti argumentuotas bei svarias išvadas.
Dominykas Tvaska (VGTU SA akademinių reikalų vadovas) – aš taip pat.

7. APTARTA: KITI KLAUSIMAI
NUTARTA: Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – nežinau ar jums įdomu išgirsti
naujienas iš ESU. Jei kam įdomu kaip iš esmės sekėsi, tai prieikit po posėdžio – tikrai
papasakosiu. Šio board meeting‘o metu aš asmeniškai parodžiau iniciatyvą ir įgyvendinau
rekomendacijos ruošimą dėl ESU pagrindinės komandos kadencijų pratęsimo. Ten žmonės
keičiasi kas metus ir nei viena komanda negali pilnai pabaigti savo pradėtų darbų.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – VGTU SA gimtadienis vyks 24 d., o dėl temos
tai mes tikrai jus informuosime.

Gabrielė Gaidamavičiūtė (VGTU SA SF pirmininkė) – aš noriu pasiklausti ar galima padaryti
mūsų vienam nariui papidomą akreditavimą? Šis vaikinas norės būt stovyklos vadovu, todėl
kiek žinau, jam reikia išsilaikyti akreditavimą.
Vyksta balsavimas dėl papildomo akreditavimo organizavimo Arminui Rabašauskui:
Už – 11.
Prieš – 0.
Susilaiko – 0.
Silvestras Mečkovskis (VGTU SA VVF pirmininkas) – taip pat noriu paprašyti akreditavimo
Ernestai Januševskaitei, nes jai reiks sudaryti savanoriškų darbų sutartį.
Gailė Žebrytė (VGTU SA viceprezidentė) – papildomo akrditavimo jai nereikia,
akreditavimas automatiškai vyks, jei ji niekada jo nėra laikiusi. Pipildomi akreditavimai yra
vykdomi žmonėms, kurie nori išsilaikyti dėl kitų priežasčių.
Gabrielė Gaidamavičiūtė (VGTU SA SF pirmininkė) – taip pat Gintarė Jankauskaitė neturi
išsilaikiusi akreditavimo, bet jai irgi reikės sutarties.
Gailė Žebrytė (VGTU SA viceprezidentė) – gerai, suorganizuosim.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – pasidalinkim stovyklų datas, nes jos jau yra
aiškios.
Valdyba traukė burtus ir stovyklų datos bus tokios:
Kuratorių stovykla: rugpjūčio 10 d. – 12 d.
KIF + EF: rugpjūčio 12 d. – 14 d.
AF + SF: rugpjūčio 14 d. – 16 d.
VVF + MF: rugpjūčio 16 d. – 18d.
FMF: rugpjūčio 18 d. – 20 d.
APF + AGAI: rugpjūčio 20 d. – 22 d.
TIF + MIX: rugpjūčio 22 d. – 24 d.

Paulius Liutika (VGTU SA MF pirmininkės deleguotas atstovas) – mūsų tragiškas logotipas.
Žmonės labai negerai reaguoja į jį, pilna piktų komentarų. Logotipas ir mūsų visai komandai
nepatinka. Logotipas nelabai gerai reprezentuoja fakultetą.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – kur buvo visa jūsų SA F, kai mes kalbėjom
apie logotipus? Kur buvo jūsų RsV kai vyko visi derinimai? Juk ne per dieną šitie dalykai
įvyksta. Viską buvo galima taisyti, jūsų nuomonės buvo klausta ne kartą ar du. Jei gūs norit
mes vėl galim kelti klausimą dėl logotipų ir jų keitimo, aš neprieštarauju klausimo kėlimui,
bet aš balsuosiu prieš. Informuok savo komandą dėl esamos situacijos, bet kelti klausimus
rekomenduoju laiku ir vietoje.
Gintarė Janauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – mūsų žmonės, kaikurie, taip pat buvo
nepatenkinti, bet visiems visada neįtiksi.
Džiugas Dangovas (VGTU SA FMF pirmininkas) – visiems po dviejų dienų bus nebeįdomus
klausimas dėl logotipo.
Kitas posėdis vyks gegužės 22 d., pas VGTU SA FMF.
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