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Dalyvių sąrašas: Priedas nr.1

APTARTA: KILK
NUTARTA:
Kolkas yra sutvarkyti nuostatai, darbo reglamentas. Dominykas Jasiulionis pasitraukia iš Centrinio
Biuro projektų vadovo ir KILK vadovo pareigų.
Siūlymas: Emilė Briedytė – atsisako.
Bus skelbiamas konkursas dėl projektų bei tarptautinių ryšių vadovo pareigų.

APTARTA: Night to Unite
NUTARTA:
Iš VGTU SA fondo prašoma 500 eurų (100 eurų – apsaugai, 290 eurų – įrangos nuomai,
kanceliarija – 70 eurų, savanorių maistas – 40 eurų).
„Vėl organizuoji tu, Alisa. Ar nemanai, kad kitamet nebus, kam organizuoti renginio, kai visa
atstovybe orientuota į SARK?“ – Silvestras Mečkovskis
Gailės Žebrytės siūlymas: „Skirti tik 100 eurų, dėl praeitas metais nesilaikytų sąlygų“
„Šiemet pirma gauti prašymus, tuomet derinti veiklas“
Džiugo Dangovo siūlymas: „Jei šiemet suklystama, tuomet kitamet duoti tik 100 eurų, šiemet duoti
pilną prašomą sumą“

„Manau, kad šiemet reikia skirti, kadangi yra Kalėdos, kyla klausimas „Ką darytu Jėzus?, todėl
manau reikėtu atleisti“ – Evaldas Šliažas
„Skiriam, skiriam“ – Silvestras Mečkovskis
„Nebūčiau už tai, kad būtu griežtai. Jei reikia pradžiai – skirti, bet vėliau grąžinti“ – Rusnė
Midvikytė
Gintare Janauskaitė pritaria.


Skiriama 500 eurų, bet po renginio susigrąžinama

Už - 8
Susilaiko - 2
Prieš – 0

APTARTA: Rektoratas
NUTARTA:
Trečiadienį ryte (9 val.) diskusija su rektoratu. Reikia po atstovą iš kiekvieno fakulteto (išsiaiškinti,
kas gali dalyvauti ir pranešti).
„Būtu gerai, kad praneštu apie ką diskusija“ – Gintarė

APTARTA: Fuxai
NUTARTA:
„Ką veikia Jūs fuxai?“ – Matas
AGAI – „Daro sėdimas vietas iš palečių, daro atributiką, filmuoja video apie dekanatą.“
SF – „Keli veikia, gavo rėmimą renginiui. Yra šiek tiek pasyvių, bet yra ir su idėjomis, pakankamai
aktyvių, reikia duoti darbo.“
MF – „Labai aktyvūs visi. Didelė dalis susitelkusi į „Šokių virusą“, rinkodara gavo spausdintuvą,
futbolo stalą, gertuves. Darbo yra, užsivedę“
VVF – „Daro „Manage days“ ir kitus tūsus“
AF – „Peržiūros. Laukia mikrobangės. ARDI ir Geras apdovanojimai laukia.“
EF – „Fuksai darosi vidinius mokymus HR, „Diena su dėstytoju“ boulinge, SARK darė
akreditavimo simuliaciją, yra geras RsV“

TIF – „Viskas gerai. Daug darbų planuose, bet dabar sesija, tai nepakraunama darbais. Organizuota
socialinė akcija, planuojama laisvalaikio zona, rūkymo zona“
KIF – „Buvo RsV vidiniai mokymai, rinkodara puikiai dirba, daug planų.“
FMF – „Vidinės kalėdos, arbatos diena, laiškas Swedbankui, „GrandSeniūnų“ susitikimas, studentų
susitikimas su administracija, važiuot į įmones perduoti klausimus iš administracijos, laisvalaikio
zona, Valentino diena, NTU“
„Reikia prad ti galvoti apie savo pamainas. Jei neaktyvūs – papushinti.“ – Matas
„Ar reiki si sti sąrašus su pirmakursi vardais, kad prid tu į VGTU SA grupę?“ – Džiugas
Nereikia, bus pridėti pagal akreditavimo sąrašus.

APTARTA: Kiti klausimai
NUTARTA:
„Ar gali būti suteiktas neeilinis akreditavimas koordinatoriui?“ – Laura
Taip, leidžiama.
„Ką daryti jei ateina žmogus po akreditavimo į SA?“ – Evaldas Jasaitis
Jei jis be pareigų, tuomet gali tiesiog būti nariu ir laukti ateinančio akreditavimo.
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