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Konferencijos atidarymas. VGTU SA prezidentas Matas Povilauskas atidaro
konferenciją Lietuvos Respublikos himnu.
1. SVARSTYTA: Konferencijos pirmininko tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos pirmininku išrinktas Matas Povilauskas (VGTU
SA Prezidentas).
2. SVARSTYTA: Konferencijos sekretorių tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos sekretoriais išrinktos Neda Balčiūnaitė ir Gailė
Žebrytė.
3. SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Bendru pritarimu į balsų
skaičiavimo komisiją skirti penkis asmenis. Į balsų skaičiavimo komisijos narius siūlyti:
Evelina Ilona Sinkevič, Vaidas Šimkūnaitis, Gabrielė Gaidamavičiūte, Gintarė Jankauskaitė
ir Džiugas Dangovas.
 Evelina Ilona Sinkevič (ITPf-15, Fundamentinių mokslų fakultetas);
 Vaidas Šimkūnaitis (Tif-16/1, Transporto inžinerijos fakultetas);
 Gabrielė Gaidamavičiūtė (Sf-16/2, Statybos fakultetas);
 Gintarė Jankauskaitė (Stvf-16 Statybos fakultetas);
 Džiugas Dangovas (PRIf-16/1, Fundamentinių mokslų fakultetas).

NUTARTA: Balsų skaičiavimo komisija patvirtinta bendru pritarimu. Balsų komisijos
pirmininkas Vaidas Šimkūnaitis.

TIKRINAMAS KONFERENCIJOS KVORUMAS: Konferencijoje dalyvauja 51 delegatas
iš 59 delegatų. Konferencija teisėta.
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4. SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu darbotvarkė yra patvirtinta.
5. SVARSTYTA: VGTU Studentų atstovybės finansinė ataskaita už 2017 metus.
VGTU SA finansinės ataskaitos pristatymas. Ataskaitą pristato Matas Povilauskas, VGTU SA
Prezidentas (ataskaita paruošta 2017 01 01 – 2017 12 31 laikotarpiui).

TIKRINAMAS KONFERENCIJOS KVORUMAS: Konferencijoje dalyvauja 52 delegatai
iš 59 delegatų. Konferencija teisėta.
Klausimų sesija VGTU SA Prezidentui Matui Povilauskui:
Klausimų nėra.
Vyksta balsavimas dėl VGTU Studentų atstovybės finansinės ataskaitos tvirtinimo už 2017
metus.
NUTARTA: VGTU Studentų atstovybės finansinė ataskaita už 2017 m. yra patvirtinta. Balsai
pasiskirstė tai: už – 50, prieš - 0 ir susilaikė – 2.
6. SVARSTYTA: VGTU Studentų atstovybės Įstatų pakeitimai ir papildymai.
VGTU Studentų atstovybės Įstatų pakeitimų ir papildymų pristatymas. Pakeitimus ir
papildymus pristato VGTU Studentų atstovybės prezidentas Matas Povilauskas.
Klausimų sesija VGTU SA Prezidentui Matui Povilauskui:
Klausimų nėra.
6.1.Vyksta balsavimas dėl pirmo pakeitimo:
Už - 48, prieš - 0, susilaikė - 4.
Pakeitimas patvirtintas.
6.2. Vyksta balsavimas dėl antro pakeitimo:
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Už - 51, prieš - 0, susilaikė – 1.
Pakeitimas patvirtintas.
6.3.Vyksta balsavimas dėl trečio pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.4. Vyksta balsavimas dėl ketvirto pakeitimo:
Už - 51, prieš - 0, susilaikė – 1.
Pakeitimas patvirtintas.
6.5. Vyksta balsavimas dėl penkto pakeitimo:
Už - 50, prieš - 1, susilaikė – 1.
Pakeitimas patvirtintas.
6.6. Vyksta balsavimas dėl šešto pakeitimo:
Už - 44, prieš - 1, susilaikė – 7.
Pakeitimas patvirtintas.
6.7.Vyksta balsavimas dėl septinto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.8. Vyksta balsavimas dėl aštunto pakeitimo:
Už - 51, prieš - 0, susilaikė – 1.
Pakeitimas patvirtintas.
6.9. Vyksta balsavimas dėl devinto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.10. Vyksta balsavimas dėl dešimto pakeitimo:
Už - 51, prieš - 0, susilaikė – 1.
Pakeitimas patvirtintas.
6.11. Vyksta balsavimas dėl vienuolikto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
_________________________________________________________________________________
Konferencijos pirmininkas
Konferencijos sekretoriai

Matas Povilauskas
Neda Balčiūnaitė ir Gailė Žebrytė
4.

6.12. Vyksta balsavimas dėl dvylikto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.13. Vyksta balsavimas dėl trylikto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.14. Vyksta balsavimas dėl keturiolikto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.15. Vyksta balsavimas dėl penkiolikto pakeitimo:
Už - 51, prieš - 0, susilaikė – 1.
Pakeitimas patvirtintas.
6.16. Vyksta balsavimas dėl šešiolikto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.17. Vyksta balsavimas dėl septyniolikto pakeitimo:
Už - 47, prieš - 1, susilaikė – 4.
Pakeitimas patvirtintas.
6.18. Vyksta balsavimas dėl aštuoniolikto pakeitimo:
Už - 50, prieš - 0, susilaikė – 2.
Pakeitimas patvirtintas.
6.19. Vyksta balsavimas dėl devyniolikto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.20. Vyksta balsavimas dėl dvidešimto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.21. Vyksta balsavimas dėl dvidešimt pirmo pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
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Pakeitimas patvirtintas.
6.22. Vyksta balsavimas dėl dvidešimt antro pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.23. Vyksta balsavimas dėl dvidešimt trečio pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.24. Vyksta balsavimas dėl dvidešimt ketvirto pakeitimo:
Už - 51, prieš - 1, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.25. Vyksta balsavimas dėl dvidešimt penkto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.26. Vyksta balsavimas dėl dvidešimt šešto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.27. Vyksta balsavimas dėl dvidešimt septinto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.28. Vyksta balsavimas dėl dvidešimt aštunto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.29. Vyksta balsavimas dėl dvidešimt devinto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
6.30. Vyksta balsavimas dėl trisdešimto pakeitimo:
Už - 52, prieš - 0, susilaikė – 0.
Pakeitimas patvirtintas.
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NUTARTA: Visi VGTU Studentų atstovybės siūlomi Įstatų pakeitimai ir papildymai yra
priimti 2/3 visų Konferencijos delegatų balsų dauguma.
7. SVARSTYTA: VGTU Studentų atstovybės padalinių ataskaitinių rinkiminių seniūnų
konferencijų vykdymo laikotarpis.
VGTU Studentų atstovybės padalinių ataskaitinių rinkiminių seniūnų konferencijų klausimo
pristatymas, pristato VGTU Studentų atstovybės prezidentas Matas Povilauskas.
Klausimų sesija VGTU SA Prezidentui Matui Povilauskui:
Klausimų nėra.

TIKRINAMAS KONFERENCIJOS KVORUMAS: Konferencijoje dalyvauja 51 delegatas
iš 59 delegatų. Konferencija teisėta.
Balsavimas dėl VGTU Studentų atstovybės padalinių ataskaitinių rinkiminių seniūnų
konferencijų vykdymo laikotarpio perkėlimo (konferencijos vyktų rugsėjo – spalio mėnesiais):
už - 45, prieš - 1, susilaikė – 5.
NUTARTA: Klausimas dėl VGTU Studentų atstovybės padalinių ataskaitinių rinkiminių
seniūnų konferencijų vykdymo laikotarpio rugsėjo – spalio mėnesiais yra patvirtintas.
8. SVARSTYTA: VGTU Studentų atstovybės 2018 m. – 2022 m. Strategija.
Strategiją pristato VGTU SA Prezidentas Matas Povilauskas.
Klausimų sesija VGTU SA Prezidentui Matui Povilauskui:
Audrius Jotautas (GIVf-17, Mechanikos fakultetas) - strategijoje jūs kaip rodiklį parašėte
„Įvykdyti bent du projektiniai darbai, reikalaujantys visos bendruomenės įsitraukimo“. Kokių
idėjų turite dėl projektinių darbų?
Matas Povilaukas (VGTU SA prezidentas) – iš esmės sugalvoti idėjų galime ir dabar. Rašydami
strategiją čia labiau norėjome atkreipti dėmesį į akademinę pusę, jos projektus, labiau mokslinę
veiklą. Aišku, projektinis darbas, kuris reikalauja visos bendruomenės įsitraukimo gali būt ir
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tos pačios „Gedimino dienos“, nes tai ne tik studentų, bet ir visos VGTU bendruomenės
renginys.
Jokūbas Rimkevičius (RIf-16, Kūrybinių industrijų fakultetas) – prie kompetencijų kėlimo
rodiklių dviejų metų laikotarpiui yra parašyta “vykdomi vieni visuotiniai mokymai SA”. Kodėl
tik vieni dviejų metų laikotarpiui?
Matas Povilaukas (VGTU SA prezidentas) – klausimas ar atstovybės viduje mums reikia
kiekvienus metus vykdyti visuotinius mokymus. Taip, visuotiniai mokymai kas metus yra labai
smagu mūsų atstovybininkams ir jų kompetencijų kėlimui, bet jau pora metų iš eilės vykdome
„Seniūnų inkubatorių: ir pastebėjome, kad iš jo yra didesnė nauda studentams, nei iš visuotinių
mūsų mokymų. Ten mes išsivežame akademinių grupių seniūnus, kurie ir yra pagrindinė mūsų
grandis.
Gintarė Valentinavičiūtė (Bif-15/3, Fundamentinių mokslų fakultetas) - rašote „Per metus
suorganizuota daugiau nei 10 kompetencijos kėlimo seminarų“. Tai čia seminarai skirti tik SA
nariams ar ir seniūnams?
Matas Povilaukas (VGTU SA prezidentas) – reikia atsižvelgti, kad mes norime, jog mūsų
organizuojamuose ar seminaruose, kuriuose mes skatiname dalyvauti dalyvautų ir seniūnai ir
visa akademinė bendruomenė. Aš tikiu, kad vertinant strategiją po dviejų metų, ten bus net ne
10 sudalyvautų seminarų ar kitų kompetencijos kėlimo paskaitų, o tikrai daugiau.
Audrius Jotautas (GIVf-17, Mechanikos fakultetas) - „2.3 organizacijos pozicionavimas”.
Stilius parašytas su klaida, ar ji bus pataisyta?
Matas Povilaukas (VGTU SA prezidentas) – tie stiliai bus sutvarkyti, atsiprašome iš esmės čia
niekas nesikeičia.
Vyksta balsavimas dėl VGTU Studentų atstovybės 2018 m. – 2022 m. strategijos tvirtinimo:
Už - 49, prieš - 0, susilaikė – 2.
NUTARTA: VGTU Studentų atstovybės 2018 m. – 2022 m. strategija yra patvirtinta.

_________________________________________________________________________________
Konferencijos pirmininkas
Konferencijos sekretoriai

Matas Povilauskas
Neda Balčiūnaitė ir Gailė Žebrytė
8.

9. SVARSTYTA: Klausimas dėl VGTU Studentų atstovybės įstojimo į Lietuvos studentų
sąjungos tikruosius narius.
Klausimą pristato VGTU SA Prezidentas Matas Povilauskas.
Klausimų sesija VGTU SA Prezidentui Matui Povilauskui:
Viktorija Leskauskaitė (Apf-17, Aplinkos inžinerijos fakultetas) - Žinau, kad yra nemažai
minusų sąjungoje, tai gal galėtum juos pakomentuoti?
Matas Povilaukas (VGTU SA prezidentas) – ankščiau tų minusų buvo tikrai daugiau. Dabar
mes matom, kad pasikeitė biuras ir apskritai pasikeitė sąjunga tik į gerąją pusę. Nereikia taip
drastiškai „nurašyti“ šio reikalo ir pačios sąjungos.
Klausimo papildymas Viktorija Leskauskaitė (Apf-17, Aplinkos inžinerijos fakultetas) – aš
labiau norėjau pasakyti, kad ar nebus taip, jog kolegijos viską gali nuspręsti už mus.
Matas Povilaukas (VGTU SA prezidentas) – šiuo metu sąjungos Taryboje visos AM SA turi
vienodą balso svorį, tačiau tam tikruose klausimuose mūsų kaip VGTU SA balsas būna
svaresnis už kai kurių savivaldų. Aš taip pat sutinku su tavimi, kad VGTU SA balsas su 10000
studentų užnugaryje negali būti tolygus kolegijai su 400 studentų. Tik įstoję į sąjungą prioritetu
kelsime klausimą dėl naujo Tarybos bei kitų organų balsavimo modelio sudarymo.
Kristijonas Karnauskas (Stfu-16, Statybos fakultetas) – ar nepadidės biurokratija? Ar susidarius
situacijai, kai universitetų nuomonės stipriai skirsis mes neturėsime bėdų?
Matas Povilaukas (VGTU SA prezidentas) – ne, biurokratija nepadidėja. Galbūt net drįsčiau
pasakyti, kad sumažėja. Matai, jei man reiktų pasikalbėti su LR Ministru pirmininku, aš turėčiau
nueiti kryžiaus kelius, siųsti laiškus, užklausas, labai ilgą laiką derintis ir galbūt pagaliau su juo
susitikti. Aišku, tai irgi ne garantija. Su LSS čia viskas yra kur kas paprasčiau. Tokio pobūdžio
susitikimai vyksta nuolat, jau seniai yra užmegztas kontaktas.
Dėl antros tavo klausimo dalies galiu tik pakomentuoti, kad jei Taryboje ar kokia nors kitame
organe mūsų nuomonė radikaliai išsiskirtų – VGTU SA gali ir asmeniškai, kaip savivalda
reikšti savo nuomonę, tokios teisės mes tikrai neprarandame.
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Viktorija Leskauskaitė (Apf-17, Aplinkos inžinerijos fakultetas) – kada bus patvirtintas naujas
balsavimo modelis LSS?
Matas Povilaukas (VGTU SA prezidentas) – modelis turi būti patvirtintas iki šių metų
„Asamblėjos“, kuri vyks vasarą. Žinoma, iki tol veiks darbo grupė, bus vykdomi derinimai ir
panašiai.
Jokūbas Rimkevičius (RIf-16, Kūrybinių industrijų fakultetas) – O kiek realu, kad nebus
patvirtintas naujas modelis?
Matas Povilaukas (VGTU SA prezidentas) – aš manau, kad nelabai realu. Nes jau dabar vyksta
to modelio aptarinėjimai, aišku nieko oficialaus dar nėra.
Viktorija Leskauskaitė (Apf-17, Aplinkos inžinerijos fakultetas) – kada mes stotume į LSS?
Matas Povilaukas (VGTU SA prezidentas) – mes dokumentus išsiųstume iškarto po šitos
konferencijos. Toliau klausimas būtų keliamas Taryboje, na o vėliau LSS konferencijoje.
Turbūt viskas spėtų įvykti iki šio šeštadienio.
Klausimo papildymas Viktorija Leskauskaitė (Apf-17, Aplinkos inžinerijos fakultetas) – o jeigu
mes dabar nepatvirtiname šio klausimo?
Matas Povilaukas (VGTU SA prezidentas) – jeigu nepatvirtinate, tuomet aš šį klausimą vėl
kelsiu ateities konferencijose ir kartu vėl bandysime diskutuoti bei priimti tam tikrus
sprendimus.
Monika Lenčickaitė (KIf-14/2, Kūrybinių industrijų fakultetas) – bet išėjimo iš sąjungos
galimybė yra?
Matas Povilaukas (VGTU SA prezidentas) – taip, tokia galimybė visada yra.
Pasisakyti nori Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas. Pasisako Eigirdas
Sarkanas (Lietuvos studentų sąjungos prezidentas) – Iš tiesų noriu pasidžiaugti, kad apskritai
šis klausimas pagaliau yra keliamas. VGTU SA visada bus viena svarbiausių ir didžiausių
studentų savivaldų visoje Lietuvoje. Tokia ji manau, kad liks ir ateityje, faktas visa esmė yra
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jūsų ambicijoje. Šiuo metu esate nariai stebėtojai, todėl kol kas negalite nešti nuomonės
valstybiniu lygmeniu, nes nesate tikrieji nariai. Jei jūsų ambicija auga ir norite nešti viską
nacionaliniu lygmeniu, tuomet kviečiu šiandien priimti vieną sprendimą, jei norite likti
bendruomenėje tuomet pasirinkite kitą sprendimą. Nežinau ar galiu čia kažką agituoti, bet
tikiuosi priimsite teisingus sprendimus.
Vyksta balsavimas dėl VGTU Studentų atstovybės įstojimo į Lietuvos studentų sąjungą:
tikruosius narius:
už - 44, prieš - 3, susilaikė – 4.
NUTARTA: Klausimas dėl VGTU Studentų atstovybės įstojimo į Lietuvos studentų sąjungos
tikruosius narius patvirtintas.
Konferencija uždaroma studentų himnu Gaudeamus.
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