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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
VGTU SA VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2014-09-25 Nr. 1
Vilnius
Plytinės 7A
Posėdžio pirmininkas Dionis Martsinkevichus.
Posėdžio sekretorius Julius Nevirauskas.
Patikrintas kvorumas: 11 narių.
Dalyvauja. 1 Priedas.
DARBOTVARKĖ:
1. 18:00 -18:20 Senato narių rinkimai
2. 18:20 -18:40 VGTU SA Prezidento rinkimų fakultetinės konferencijos
3. 18:40 -19:40 Pirmakursių stovyklų finansinės ir veiklos ataskaitos
4. 19:40 -20:00 Seniūnų inkubatorius
5. 20:00 -20:20 Projektas su gruzinais
6. 20:20 -20:35 Projektas Student Switch Off Lietuva
7. 20:35 -20:50 Studentų atstovybės Statybos fakultete ,,Statyba valdo'' veiklos ir finansinė ataskaita
8. 20:50 -21:30 Kiti klausimai:
a. TKIC (Techninės kūrybos inovacijos centras) nuostatai;
b. Apklausų rengimo grupės rezultatai;
c. VGTU bendrabučių apgyvendinimo tvarkos pakeitimai;
d. Dviračių saugyklos;
e. Projektai ,,Keičiu vice'', ,,VGTU studento tipažas''.
Darbotvarkė papildomai klausimais: dėl SPK; VGTU nauja svetainė; Stipendijos; FMF dėstytojai; Kraustymasis;
„Velniop sesiją“.
Iš darbotvarkės išbraukiami klausimai: Projektas Student Switch Off Lietuva; Projektai ,,Keičiu vice'', ,,VGTU studento
tipažas''.
1. SVARSTYTA: Senato narių rinkimai
Pranešėjas (DIONIS MARTSINKEVICHUS) Susipažįstama su senato narių situacija: Lina Šimkevičiūtė yra išvykus
pagal ERASMUS programą studijuoti į Portugaliją, Marius Gavėnas – baigė universitetą ir nepratęsė savo studijų
maginstrantūroje, Gražvydas Jakaitis – nelanko senato susirinkimų ir nesidomi informacija.
Gražvydo sutikimu balsuota valdyboje dėl jo pašalinimo iš senato:
Už: 9
Prieš: 0
Susilaikę: 2
Pasisako kandidatuojantys nariai ir klausimai jiems:
Laimonas Jonuška.
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Juozas Sadauskas: į kokį komitetą planuoji eiti?
Laimonas: studijų, nes turiu tam tikrų pastebėjimų dėl krepšelio tvarkos nacionalinio keitimo mastu.
Laura Ladietaitė
Juozas Sadauskas: komitetas?
Laura: studentų.
Dionis Martsinkevichus: Tu seniūne esi šiuo metu?
Laura: taip.
Laimonas Jonuška: Kokią dabar esminę, didžiausią problemą matai susijusią su studentais?
Laura: komunikacijos trūkumas tarp studentų ir administracijos.
Justas Petrošius
Dionis Martsinkevichus: koks tavo teisinis santykis su Karo akademija?
Justas: Aš esu ir ten, ir ten, bet dabar daugiau VGTU.
Dionis Martsinkevichus: komisija?
Justas: visose nepribūsi
Jokūbas Berenis: kuri organizacija yra tau prioritetas?
Justas: VGTU SA
Juozas Sadauskas: ar nebūtų tikslingiau dirbti AGAI SA ir investuoti tą laiką į AGAI SA?
Justas: manau taip, susirinkimas būna trečiadieniais po senato ir senatas tiek daug laiko neatima.

Aistė Rimkutė
Andrius Sakalauskas: kokių konkrečių tikslų esi užsibrėžus senatui?
Aistė: KIF atstovų jau seniai nebuvo senate iš studentų pusės, norėčiau sužinoti visą esminę informaciją, jog
galėčiau informuoti SA narius. Žinau, jog dabar svarstomi mokslų metų trukmės mažinimas, taip pat KIF naujų
programų įvedimas (pramogų inžinerija), tokiuose svarstymuose norėčiau išreikšti nuomonę.
Justina Petrovaitė: žinau, jog dėl atstovybės veiklos turi problemų su šeimos bendravimu ar nebus blogiau?
Aistė: ką padarysi, kenks tai kenks. Prisitaikysiu jei ir kils kažkokių nesklandumų.
Dionis Martsinkevichus: norimas komitetas?
Aistė: studijų.
Laimonas Jonuška: Gal reikėtų senato reikalų prizme ne savo fakulteto tik žiūrėti, o viso universiteto? Girdėjau
tik KIF KIF KIF.
Aistė: į dekanato posėdžius jau įsiprašiau, o senatas būtų ta vieta, kur man padėtų praplėsti savo žinias, kurių
man reikia.
Dionis visiems: ar jūs išdrįsit pasisakyti už dėstytoją, kuris galės ateity jums pakenkti?
Visi: taip
Balsavimas be esančių valdyboje kandidatų:
Dėl Justo Petrošiaus:
Už: 9
Prieš: 0
Susilaikę: 0
Dėl Aistės Rimkutės:
Už: 9
Prieš: 0
Susilaikę: 0
Dėl Laimono Jonuškos:
Už: 5
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Prieš: 0
Susilaikę: 4
Dėl Lauros Ladietaitės:
Už: 4
Prieš: 0
Susilaikę: 5
Dionis Martsinkevichus: sužinoję, kad išeis keli kiti senatoriai darysim papildomus rinkimus naujiems nariams.
NUTARTA:
1. GRAŽVYDAS JAKAITIS PAŠALINAMAS IŠ SENATO
2. NAUJI SENATO NARIAI: AISTĖ RIMKUTĖ, JUSTAS PETROŠIUS, LAIMONAS JONUŠKA.
2. SVARSTYTA: VGTU SA Prezidento rinkimų fakultetinės konferencijos.
Pranešėjas (DIONIS MARTSINKEVICHUS) Dėl artėjančių VGTU SA prezidento rinkimų, reikia pasidaryti ataskaitinesrinkimines konferencijas tarp pirmų debatų ir prezidento rinkimų. TIF darom paskutinę konferenciją prieš prezidento
rinkimus, spalio 6 dieną pirmieji debatai, lapkričio 3 dieną antrieji debatai, gruodžio 4 dieną VGTU SA prezidento
ataskaitinė – rinkiminė konferencija.
NUTARTA:
1. SPALIO 9 DIENĄ AIF ATASKAITINĖ KONFERENCIJA.
2. SPALIO 15 DIENĄ KIF IR AF ATASKAITINĖ KONFERENCIJA KARTU.
3. SPALIO 22 DIENĄ FMF ATASKAITINĖ KONFERENCIJA.
4. SPALIO 29 DIENĄ AGAI ATASKAITINĖ – RINKIMINĖ KONFERENCIJA.
5. LAPKRIČIO 5 DIENĄ SF ATASKAITINĖ KONFERENCIJA.
6. LAPKRIČIO 11 DIENĄ MF ATASKAITINĖ KONFERENCIJA.
7. LAPKRIČIO 13 DIENĄ EF ATASKAITINĖ – RINKIMINĖ KONFERENCIJA.
8. LAPKRIČIO 17 DIENĄ VVF ATASKAITINĖ KONFERENCIJA.
9.LAPKRIČIO 19 DIENĄ TIF ATASKAITINĖ – RINKIMINĖ KONFERENCIJA.
10. FAKULTETINIŲ KONFERENCIJŲ METU METU BUS RENKAMI SPK NARIAI. TAI
PRASIDĖS NUO PAVASARIO SEMESTRO ATASKAITINIŲ – RINKIMINIŲ.
Justina Petrovaitė: konferencijoms naudoti visas formas iš VGTUSA.LT, dėl SR, kad visų fakultetų būtų visos
vienodos, visur parašai, protokolai, balsų skaičiavimo blankai ir t.t.

3. SVARSTYTA: Pirmakursių stovyklų finansinės ir veiklos ataskaitos .
EF + KIF pristato Juozas Sadauskas ir Aistė Rimkutė.
Živilė Petrauskaitė: pliusai, minusai?
Aistė: pliusai: netinkamai apskaičiavom vienkartinių indų kiekį ir ryte pritrūkom puodelių, minusai: komanda
labai gerai sutarė, nebuvo pykčių ir t.t.
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AIF pristato Tomas Kropas ir Laura Ladietaitė.
Dionis Martsinkevichus: Kodėl tiek mažai pirmakursių (45)?
Laura: nes mažai įstojo, o šeip mūsų fakultete vien inžinerinės specialybės ir pirmakursiai nėra nusiteikę
pramogoms.
Tomas: mėginom prisirinkti dar iš kitų fakultetų, bet buvo per mažai laiko. Padarėm ką galėjom, surinkom kiek
surinkom. Stovykloje buvo 40 ar 41 AIF pirmakursių.
Laimis Jonuška: kodėl darėt vieni?
Laura: nes AIF visada darydavo vieni, kadangi visada surinkdavo pakankamai žmonių. O jungtis nebuvo su
kuo šiais metais.
Emilija Mištautaitė: tai gal kurie daro vieni tegu daro paskutiniai?
Dionis Martsinkevichus: saugiklis daryt vieną papildomą stovyklą.
SF+AF pristato Miglė Bielinytė ir Jokūbas Berenis
Jokūbas: Už alkoholi sumokėjom 200 iš grynų pinigų ...Gi su statyba darėm.
FMF+AGAI pristato Andrius Sakalauskas.
Laimis Jonuška: tiesa ar mitas dėl bendros komunikacijos, jog vadovai siuntinėjo vieni kitus tarpusavy prie
pirmakursių?
Justas Petrošius: tiesa, truputį pykomės, bet mes pašnekėdavom apie tai už pirmakursių akių.
Andrius: darėm slaptus susirinkimus viskam issiaiskint
MF+VVF pristato Emilija Mištautaitė
Justina Petrovaitė: Ermitažas + Senukai - kodėl tiek daug?
Emilija: Nes mes soc. Vakarą darėm su daugiau dekoracijų.
4. SVARSTYTA: Seniūnų inkubatorius.
Pranešėjas (DIONIS MARTSINKEVICHUS) Lapkričio 7-9 dienomis bus seniūnų inkubatorius. Jis bus tik
pirmakursiams nebent bus mažiau žmonių negu esame numatę, greitu metu bus daugiau informacijos dėl to. Programa:
VGTU SA strategija, darbo reglamentas, visa kita panaši programa kaip praeitais metais. Būtų labai gerai, jegu visi
pirmininkai butų inkubatoriuje ir keli žmonės iš seniau. Su reglamentu tikriausiai pades Arminas Varanauskas. Vieta
tikriausiai bus kaip ir pernai.

5. SVARSTYTA: Projektas su gruzinais.
Pranešėjas (DIONIS MARTSINKEVICHUS) Gruzinai nori su mumis padaryt YOUTH CAMP: mainai kai atvažiuoja
jie pas mus ir mes darom savaitės trukmės lyderystės mokymus, lektoriai bendriniai, žmonių iki 30. Kaštų prasme
mums kainuos tik apgyvendinimas ir maitinimas. Kitais metais gal kas nors iš valdybos važiuotu pas juos. Iš jų pusės
daugiausiai 10 žmonių. Visas projektas būtų gruodžio 10 - 17 dienomis. Lektoriai galimi net ir iš URD. Jiems reikia kuo
anksčiau duoti atsakymą. Iš mūsų pusės dalyviais galės būti kas norės. „Trainging“ 3 pilnos dienos (nuo ryto iki vakaro)
iš visos savaitės, nes jie nori 3 dienas ekskursijų ir 1dieną jie patys išvažiuoja į Latviją ar Lenkiją. Reikės vieno, dviejų
žmonių, kurie pasirūpintų jų ekskursijomis.
Organizaciniai dalykai būtų: komunikavimas su gruzinais, komunikavimas su lektoriais ir t.t.
Ar mes imamės šio projekto su gruzinais?
Už: 9
Prieš: 0
Susilaikę: 0

NUTARTA:
1. IMAMAMĖS PROJEKTO SU GRUZINAIS
2. PER VISUOTINĮ VGTU SA SUSIRINKIMĄ PASIŪLYTI ATSTOVYBININKAMS PRISIDĖTI
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6. SVARSTYTA: Studentų atstovybės Statybos fakultete ,,Statyba valdo'' veiklos ir finansinė ataskaita.
Pranešėjas (MIGLĖ BIELINYTĖ) Pristatoma „Statyba valdo“ veiklos ir finansinė ataskaita.
Laimonas Jonuška: žmonės buvo patenkinti, patys vertinat ką geriausiai ir ką blogiausiai padarėt?
Miglė: pradėjom organizuoti labai velai: vasara. Kelsim į kitą datą ir dabar jau pradėjom ruoštis kitiems
metams.
Dionis Martsinkevichus: man patiko rugsėjį renginių maratonas ir kas labai gerai atėjo atgarsiai iš erasmusų:
jiems patiko, jog jie jaučia kažkokią dvasią, rugsėjis praeina su mūsų renginiais ir tada spalį ESN pradeda savo daryti.
Mes darom labai gerą rugsėjį, nes jis būna visas judesy, jei pavyks padaryt kaip šiais metais tai patarčiau net nekeisti
datos.
Andrius Sakalauskas: tai buvo geras apšilimas „Gedimino dienoms“.
Dionis Martsinkevichus: fakultetinės dienos prisiartino prie universitetinio mąsto (GD). Už tiek pinigų, už tiek
viešinimo tik pliusai jums.

7. SVARSTYTA: Kiti klausimai.
TKIC:
Dionis Martsinkevichus supažindino su TKIC esama situacija.
Apklausų rengimo grupės rezultatai:
Dionis Martsinkevichus: visi rezultatai nuo šiol privalo būti išanalizuoti bei paskelbti studentams.
Aistė Rimkutė: mūsų fakultetinių atstovybių poreikių analizes tai liečia?
Dionis Martsinkevichus: ne, čia tik kas liečia iš administracijos pusės.
VGTU bendrabučiu apgyvendinimo tvarkos pakeitimai:
Pranešėjas (DIONIS MARTSINKEVICHUS) Už bendrabučius bus sukurtas atskiras skyrius, kuris
bus atsakingas. Taip pat bus bendro katilo sistema, t. y. pagal kriterijus bus duodami bendrabučiai: soc.
remtini, be tėvu, be vieno iš tėvų, pagal pajamas. Visa tai bus nuo 2015 metų. Kitą savaitę su Bendiku sėsim ir
kursim naująją tvarką.
Dviračių saugyklos:
Pranešėjas (DIONIS MARTSINKEVICHUS) Reikia žmogaus, kuris derintų saugyklų klausimą
vietoje Andriaus Tunikaičio. Dabar laukiamas Pūkio atsakymas. Taip pat trūksta viešinimo iš fakultetų apie
esamas saugyklas.
Nauja svetainė:
Laimonas Jonuška: nėra nuorodų į SA F.
Dionis Martsinkevichus: pakalbėsiu su VKD.
Stipendijos:
Laura Ladietaitė: mūsų vardinės stipendijos suvalgo paprastas stipendijas. Gal galima keisti tų
vardinių sistemą?
Dionis Martsinkevichus: rytoj pranešiu administracijai.
FMF dėstytojai:
Pranešėjas (AURELIJA BUSILAITĖ) SUPAŽINDINA SU BĖDA
Andrius Sakalauskas: buvau šiandien dekanate tai dekanatas sakė jau sprendžia šią problemą.
Dionis Martsinkevichus: Kliukas sugrybavo. To nebus, visus prileis prie egzamino.
Kraustymasis
Pranešėjas (DIONIS MARTSINKEVICHUS) Reikia nuo 4 iki 7 darbinės jėgos ir šeip pagalbos
besitvarkant.
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Visuotinis susirinkimas
Pranešėjas (DIONIS MARTSINKEVICHUS)
Velniop sesija
Pranešėjas (LAIMONAS JONUŠKA) tai tradicija tarp TIF ir VVF. Kodėl negalim padaryt tai
GRAND kaip MRU GRAND CEMENTAS? Ar yra norinčiu jungtis ir daryt GRAND ir imt didesnius klubus?
Už: 9
Prieš: 0
Susilaikę: 0
NUTARTA:
1. DARYTI „GRAND VELNIOP SESIJĄ“

Posėdžio pirmininkas:

Dionis Martsinkevichus

Posėdžio sekretorius:

Julius Nevirauskas

1 Priedas. Dalyvių sąrašas
1. Tomas Kropas
2. Laimonas Jonuška
3. Andrius Sakalauskas
4. Juozas Sadauskas
5. Emilija Mištautaitė
6. Miglė Bielinytė
7. Ignotas Malinauskas
8. Jokūbas Berenis
9. Aistė Rimkutė
10. Denis Petrovič
11. Dionis Martsinkevichus
12. Živilė Petrauskaitė
13. Julius Nevirauskas

