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DARBOTVARK :
1. Strategijos projektas;
2. VGTU SA Fondo nuostatai;
3. Darbo reglamentas;
4. Neeilin visuotin konferencija;
5. KILK;
6. GD’18;
7. Pastovus pos dži laikas;
8. Projekt ir tarptautini ryši vadovo tvirtinimas;
9. Kiti klausimai.

1. APTARTA: STRATEGIJOS PROJEKTAS
NUTARTA: Strategijoje numatyti pakeitimai ar papildymai:


1.2. punktas yra pildomas “atgalinio ryšio kūrimas ir užtikrinimas“;



2.1. punktas yra pildomas “prie organizacijos veiklos turi prisid ti antros studij
pakopos studentai“;



Siūloma atsižvelgti ir darbo reglamente numatyti Strategijos vertinimą;



2.2. punktas keičiamas „Per metus suorganizuoti ne mažiau nei 25 kompetencijos
k limo seminar , paskait “;



Siūloma atsižvelgti 2.3. punktą ir juo papildyti darbo reglamentą;



Siūloma dar syk peržiūr ti ir perfomuluoti 3.3. punkto 4 met strateginius rodiklius;



Siūlyma

numatytus strategius rodiklius traukti SPK ir akademinio nesąžiningumo

mažinimą.

2. APTARTA: VGTU SA FONDO NUOSTATAI
NUTARTA: VGTU Studij prorektorius suvokdamas darbinę situaciją ir atsižvelgdamas
pasikeitimus pasiūl steigti VGTU SA Fondą. Fonde esantys pinigai būt konkurso būdu
skiriami kompleksiniams projektams gyvendinti. Apie galimybę teikti projektus informuot
ir viešinimu užsiimt tiek VGTU SA, tiek VGTU VKD. Projektus studentai gal s teikti
ilgalaikius (vieną kartą per metus) ir trumpalaikius (konkursai vyks keturis kartus per metus).
Iš esm s fondas pad s sureaguliuoti padalini ir student prašom l š iš dekanat srautą, nes
visos student skatinimui skirtos l šos nuo šiuol yra centralizuotos.
Džiugas Dangovas: Komisijoje bus žmoni iš SA?
Matas Povilauskas: Taip. Visus projektus gal s ir tur s vertinti VGTU SA Valdyba, VGTU
VKD atstovas ir VGTU Studij prorektoriaus atstovas.

3. APTARTA: DARBO REGLAMENTAS
NUTARTA: Darbo reglamente nutatytos pastabos ar papildymai:


11. Punktą siūloma papildyti „prižiūri strategijos gyvendinimą“;



15.7. punktą siūloma papildyti „organizuoja apklaus vykdymą ir vykdo j analizę“;



Siūloma punkto 22.3. dal „yra atsakingas už student veiklą SPK“ perkelti prie
Vicepirmininko pareig .

4. APTARTA: NEEILIN VISUOTIN KONFERENCIJA
NUTARTA: Norint nepažeisti VGTU SA stat reikia suorganizuoti Neeilinę visuotinę
konferenciją, kurios metu delegatams tvirtinti būt pateiktas naujas VGTU SA stat
projektas. Taip pat mums reikia, kad Visuotin konferencija patvirtint naują VGTU SA
Veiklos strategiją.
5. APTARTA: KILK
NUTARTA: Jeigu norime, kad KILK gal t atlikti savo visas funkcijas nuo kit met , reikia
jau dabar prad ti rinkti komandą ir vykdyti nari paiešką.
Užduotis Valdybai - vasario 19 d. jau reikia tur ti siūlomus žmones iš fakultet . Galima
atsivesti tinkamus fuksus.

6. APTARTA: GD‘18
NUTARTA: GD’18 bus organizuojamos nari , kurie n ra centriniame biure. Komandą reikt
rinkti jau dabar.
Valdybos siūlymai d l pagrindini organizatori :
MF pasiūl M. Senulytę;
VVF pasiūl D. Padegimaitę, bet ji išvyks.;
KIF galbūt net gal t pavadint GD’18 festivaliu ir suorganizuoti j bakalauro baigiamajam
darbui;
Matas su RSV ras tinkamą būdą paskelbti viešą GD’18 organizatoriaus paiešką.

7. APTARTA: PASTOVUS POS DŽI LAIKAS
NUTARTA: Antradienis 18 val., II studij tvarkaraščio savait .

8. APTARTA: PROJEKT IR TARPTAUTINI RYŠI VADOVO TVIRTINIMAS
NUTARTA: šią poziciją tik vienas žmogus pristat dokumentus – Rokas Triponas.
Valdybos balsavimas d l projekt ir tarptautini ryši vadovo tvirtinimo:

Už – 9;
Prieš – 0;
Susilaiko – 2.
Rokas Triponas yra patvirtintas eiti VGTU SA Projekt ir tarptautini ryši vadovo pareigas.
9. APTARTA: KITI KLAUSIMAI
NUTARTA:



Atributika jau yra užsakyta;
ši met Baltech (vasario 8 – 11 d.) vyksta Matas Povilauskas, Rokas Triponas,
Roberta Kriaučiūnait , Martynas Garvelis ir Evaldas Jasaitis.



Vasario 13 d. per VGTU Auloje vyks vasario 16 d. min jimas.



Silvestras Mečkovskis Valdybos papraš papildomai organizuoti neeilin akreditavimą
Maksimui Bolotin – pritarta vienbalsiai.



Gerda Gaižauskait Valdybos papraš papildomai organizuoti neeilin akreditavimą
Martynui Karveliui ir Pauliui Kochanskui – pritarta vienbalsiai.



Gintar Janauskait Valdybos papraš papildomai organizuoti neeilin akreditavimą
Gustui Grigoniui– pritarta vienbalsiai.
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