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APTARTA: VGTU SA F vidiniai mokymai.
NUTARTA: Mokymams skirtus dalyvių mokesčių pinigus griežtai rinkite prieš mokymus, kad vėliau nekiltų
problemų. Mokymų programas griežtai turite pristatyti žmogiškųjų ištėklių vadovui. Mokymus vykdyti
universiteto patalpose nėra tikslinga, pirmakursiams nesukeliate jokio įdomumo. Efektyviau yra organizuoti
mokymus nuomojamoje sodyboje ir mokymus vykdyti tikslingai (suteikti pirmakursiams bazines žinias
tinkamui studentų atstovavimui).
APTARTA: „Apšvietimas 2016“.
NUTARTA: VDU lapkričio 8 d. organizuoja akademinių žinių testą. Būtina dalyvauti visiems VGTU SA
Valdybos nariams. Privalote raginti dalyvauti visus studentus nebūtinai atstovybininkus.
APTARTA: SARK paskaitų ciklas.
NUTARTA: Lapkričio 9 d. vyks pirmoji SARK paskaitų ciklo paskaita. Paskaitą ves FMF studijų prodekanė
D.Deltuvienė. Atstovybininkų dalyvavimas būtinas.
APTARTA: VGTU Senatas
NUTARTA: Pristatyti universiteto strateginiai tikslai. Šiais metais Lietuvoje statiskiškai sumažėjo
stojančiųjų skaičius, bet VGTU šis skaičius palietė mažai, lyginant su kitomis AM Lietuvoje. Universitetas
bandys atsisakyti nepopuliarių studijų programų. VGTU privalės lėšas valdyti kitaip, nes šiandieninis
valdymas pagal financinį klasifikavimą – nepasiteisina.
Prie Linkmenų fabriko atsiras didžiulis kvartalas, kuris bus inovatyvus ir su daug daugiau statinių ir
infrastuktūros nei dabar.
Bus perrenkamas Senatas iki gruodžio 5 d. Studentų skaičius senate - 11. Būtina, kad šį skaičių sudarytų
žmonės iš kiekvieno fakulteto ir visų studijų pakopų. Planuojama kitos arba dar kitos valdybos metu
perrinkti VGTU Senato narius studentus.

APTARTA: VGTU SA džemperiai
NUTARTA: Planuojama užsisakyti džemperius iš „Baltcore“. Džemperių modeliai yra vienodi, nes mes
vienijame savo narius ir nenorime išskirti vieno ar kito fakulteto. Reikia rinktis tarp dviejų modelių:
džemperiai su kapišonais (seni modeliai) arba su sagutėmis (nauji modeliai).
Laura Ladietaitė CB: Kokia jūsų nuomonė?
Laurynas Norkus EF: aš už old school tipo džemperius.
Ieva Viržintaitė AF: pas mus lygiai taip pat pasisakė už oldschool džempus.
Matas Petrauskas TIF: pirmakursiai nori džemperių su kapišonais.
Balsavimas dėl džemperių modelių (palikti tokius pačius, kurie buvo užsakomi praėjusiais metais):
Už – 8.
Prieš – 0.
Susilaikiusių – 0.

APTARTA: VGTU SA F pirmakursių narių integracijos
NUTARTA: Edgaras Avagyan MF: pas mus išsilaikiusių narių dabar yra apie dvidešimt. Kiekvienas mūsų
komitetas turėjo savo indėlį.
Ieva Viržintaitė AF: pirmakursiai yra labai iniciatyvus. Nariai aktyvūs ir noriai veikia atstovybėje.
Pirmakursiai jau atliko apklausą. Remiantis apkalusos rezultatais bandysime pakeisti dėstytoją.
Deividas Samulis FMF: turime dar daugiau pirmakursių nei praėjusiais metais.
Laurynas Norkus EF: aš nežinau kaip gyvena mano pirmakursiai. Šiuo metu jei yra užsiėmę „Alfa studento“
renginiu.
APF: Pirmakursiai yra labai aktyvūs. Turime problemų su savo pirmininku, bet stengiames suktis taip kaip
išeina.
Rokas Vilimas SF: mūsiškiai dabar daro SARK žinių atmintines į kurias nori įterpt daugiau informacijos,
pavyzdį ima iš AGAI.
Matas Petrauskas TIF: pas mus dabar aktyvių narių yra 20. Gaila, kad tik vienas narys nuėjo į SARK
komitetą. Labai daug žmonių turime rinkodaros komitete.
APTARTA: VGTU SA APF pirmininko nušalinimas nuo tiesioginių pareigų.
NUTARTA: Balsavimas:
Už – 8.
Prieš – 0.
Susilaiko – 0.
APTARTA: Pagalba VGTU SA F padaliniams iš VGTU SA CB pusės.
NUTARTA: Reikia iki šios savaitės galo užpildyti google doc, kuriame kiekviena SA F turės galimybę
užsisakyti kanceliarijos. Užsisakinėkite adekvačius dalykus.
Edgaras Avagyan MF: kaip vystosi reikalai dėl photoshop‘o paskaitų?
Laura Ladietaitė CB: išsiaiškinsiu, pranešiu.
APTARTA: VGTU SA F pirmininkų informacija gruodžio 6d. ataskaitai.
NUTARTA: Reiktų, kad kiekvienas SA F pirmininkas parašytų po pastraipą apie VGTU SA (kas sekėsi?
Kas patiko? Kas ne? Ką norėtumėte pasakyti studentams nuo savęs ar savo fakulteto?) Pastraipas reikia
atsiųsti iki lapkričio 16 d. president@vgtusa.lt.

APTARTA: Klausimai/pasiūlymai.
NUTARTA: Laurynas Norkus EF: Atsisakom atstovybinių puslapių. Jie nereikalingi.
Laura Ladietaitė CB: bet mes įstatuose prižadėję viešinti informaciją apie ataskaitines ten.
Laurynas Norkus EF: keičiam įstatus.
Edgaras Avagyan MF: galbūt reikia daryti blogus. Pakeiskit mūsų foną su tais veržliarakčiais.
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