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DARBOTVARKĖ:
1. Valstybės nepanaudotų krepšelių dalinimas;
2. Projektai;
3. Akreditavimas;
4. Kiti klausimai.

1. APTARTA: VALSTYBĖS NEPANAUDOTŲ KREPŠELIŲ DALINIMAS;
NUTARTA: Rugsėjo 28 d. vykusiame Lietuvos universitetų rektorių konferencijoje (toliau –
LURK)

posėdyje

buvo

pristatytas

klausimas

dėl

nepanaudotų

krepšelių

naudojimo/paskirstymo. Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM) pasiūlė visus krepšelius
(tai yra apie 2,5 mln. EUR) išdalinti aukštosioms mokykloms pagal VISŲ (tiek VF, tiek VNF)
priimtų studentų skaičių.
Visų pirma, šių krepšelių paskirtis buvo teikti nemokamas ir kokybiškas studijas. Tai reiškia,
kad pinigai buvo tiesiogiai nukreipti studentams. Jeigu pinigai bus tiesiog atiduoti AM, tai lieka
visiškai neaišku kaip aukštosios mokyklos tuos pinigus panaudos, o juk tuose krepšeliuose yra

ir stipendijoms skirta dalis. Iš esmės teisėti studentų lūkesčiai yra visiškai paminami, o vietoj
to, norima "užtildyti" aukštąsias mokyklas "apšeriant" jas pinigais.
Šiuo metu Lietuvos studentų sąjunga (toliau – LSS) gavo patvirtinimą iš prezidentūros bei
ministerijos, jog indeksuoti šių metų krepšelių iš esmės nėra įmanoma. Ministerija vis dar yra
apsistojusi ties idėja šių biudžetinių metų finansinį likutį paskirstyti visoms aukštosioms
mokykloms pagal studentų priimtų TIK į valstybės finansuojamas vietas skaičių (toks
sprendimas yra galimas).
Nepaskirsčius tų pinigų dabar, tai realiai jie būtų tiesiog "prarasti" ir nepanaudoti. Šių pinigų
panaudojimo galimybės turėtų būti labai plačios, tai reiškia, kad jie galėtų būti naudojami
atlyginimams, priedams, automobilių, infrastuktūros pirkimams ir t.t.
Kaip mes galėtume siūlyti šiuos pinigus (arba bent dalį jų panaudoti)? Tuo pačiu lygiagrečiai
LSS tartųsi su LURK, kad jie, matyt, sutiktų naudoti dalį lėšų kaip mes siūlome.
- Variantas jog dalis šių lėšų galėtų būti skirta gerinti studentų atstovavimą, stiprinti kultūrines
ir pilietines iniciatyvas. Iš esmės tai pinigai skirti tiesiogiai studentų atstovybėms;
- Galima prašyti jog bent jau mėnesį ar 2 būtų mokamos didesnės stipendijos studentams (pvz.
tvarka galėtų būti ta pati, tačiau studentai gautų tarkim 10% didesnes stipendijas);
Šiuo metu preliminariais skaičiavimais VGTU galėtų gauti apie 94,5 tūkst. eurų. Galimai
VGTU SA galėtų gauti ne mažiau nei 10 proc. nuo šios sumos.
Klausimai ir pastebėjimai:
Andžej Kuldoš (VGTU SA EF L.E.P. pirmininkas) – ar mums reiktų pasiūlyti kažką naujo?
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – iš esmės nebūtina siūlyti kažko naujo, mes tikrai
galime rintis jau iš LSS pasiūlytų variantų.
Rusnė Midvikytė (VGTU SA AF pirmininkė) – mums kiekvienais metais tikrai trūksta
stipendijų. Galbūt galim tas lėšas pridėti prie stipendijų fondo?
Dominykas Tvaska (VGTU SA akademinių reikalų vadovas) – nemanau, kad tą dalį pinigų
skirti stipendijoms būtų tikslinga, nes jos padidėtų tik dviem mėnesiams, vėliau vėl kristų.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – KTU Studentų atstovybė patys turi įsteigę
stipendijų fondą, kuris pasipildo nuo įmonių, perkančių reklamą universitete (50% atstovybei,

50% atstovybės įsteigtam stipendijų fondui). Jeigu mes turėtume tokį fondą, tai gauti lėšas ir
paskirti jas stipendijoms būtų logiška, tačiau dabar aš pritariu Tvaskai.
Gintarė Jankauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – aš suprantu kur nueis 10 proc., o kur nueis
kiti likę 90 proc.?
Dominykas Tvaska (VGTU SA akademinių reikalų vadovas) – mašinoms, remontams, naujam
inventoriui, bet kam, ką sugalvos AM.
Gintarė Jankauskaitė (VGTU SA TIF pirmininkė) – tada aš už tai, kad pinigus gautume mes ir
galėtume juos išdalinti per veikiantį VGTU SA Fondą. Iniciatyvoms studentų, pagal projektus.
Dėl lėšų panaudojimo, manau, kad nebus bėdos, nes čia sėdi pirmininkai, kurie galės padėti
studentams iš savo fakultetų t.y. tiems, kurie gautų finansavimą savo projektams. Aišku, fondas
turi spragų, reiktų ir jį koreguoti.
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – šiuo metu mes jau pamatėm, kad fondas turi
spragų, jau dabar su komanda kalbamės kaip galėtume tai pakeisti.
Andžej Kuldoš (VGTU SA EF L.E.P. pirmininkas) – pritariu.
Matas Povilauskas formuoja klausimą dėl pozicijos: „Kas už tai, kad gaunami pinigai būtų skirti
papildyti dabartinį VGTU SA Fondą?“.
Už – 11;
Prieš – 0;
Susilaikė – 0.
Lėšų dalis iš nepanaudotų valstybės krepšelių, kurią galimai gaus VGTU SA bus skirti VGTU
SA Fondui.
2. APTARTA: PROJEKTAI
NUTARTA: Matas Povilauskas dalyvavo susitikime su VGTU Studijų prorektoriumi
Romualdu Kliuku. Susitikimo metu Matas pristatė dabartinę situaciją, Fondo paskirstymo
klaidas ir matomą „SA įspaudimą į kampą“, nes šiuo metu projektai gali būti tvirtinami ir
atmetami nepaisant Valdybos balsavimų. Prorektorius sutiko, kad Fondo tvarką reiktų
koreguoti, galbūt įsivesti daugiau saugiklių.
Šiuo metu biuras jau yra apgalvoję galimus saugiklius, kaip būtų užkirstas kelias VGTU
padaliniams teikti projektus į Fondą.

Susitikimo metu taip pat buvo aptarti „VGTU Race“, AGAI studentų simuliatoriaus bei „LOL
turnyro“ projektai. Prorektorius siūlo VGTU Race komandai daugiau dėmesio atkreipti į
finansavimą iš išorės, tačiau sutiko jiems skirti 2000 EUR iš Fondo. Taip pat prorektorius
siūlo AGAI studentų simuliatoriaus projektui skirti 900 EUR iš Fondo ir 900 EUR iš kitų
universiteto lėšų. Dar prorektorius pritaria „LOL turnyro“ organizavimui ir siūlo jam skirti
1300 EUR iš atitinkamos katedros lėšų, nupirkti 10 vnt. (vertė apie 3000 EUR) kompiuterių.
Turnyro organizatoriai dar nori gauti 1000 EUR, kurį skirtų priziniam fondui.

Šiuo metu nevykdysime VGTU SA Valdybos balsavimo, nes paskutinių dviejų minėtų
projektų originalai dar nėra pateikti ar yra užpildyti netvarkingai. Kai turėsime visus
dokumentus – pateiksime juos el. posėdžio balsavimui.

3. APTARTA: AKREDITAVIMAS
NUTARTA: Šiuo metu į fakultetines komandas ateina daug žmonių , kurie nėra akredituoti,
reiškia jie negali būti koordinatoriais. Pergalvojus visą situaciją, VGTU SA eilinis
akreditavimas bus jau visai greitai, galbūt jiems akredituotis reiktų tuomet, kad žmonėms
nereikėtų išsilaikius vieną akreditavimą po dviejų mėnesių laikyti kito. Apsikrauna ir
savanoriai ir akreditavimo komisija.
Matas Povilauskas formuoja klausimą: “Kas yra už tai, kad neakredituoti nariai, dabar
sudarantys savanoriškų darbų sutartis su VGTU SA prezidentu, akredituotųsi eilinio VGTU
SA akreditavimo metu?“.
Už – 11;
Prieš – 0;
Susilaiko – 0.
Neakredituoti nariai, dabar sudarantys savanoriškų darbų sutartis su VGTU SA prezidentu,
akredituosis eilinio VGTU SA akreditavimo metu.

Klausimai ir pastebėjimai
Matas Povilauskas (VGTU SA prezidentas) – į kito posėdžio darbotvarkę būtina įsitraukti
klausimą dėl narių akreditavimo ir laikotarpio, kuriuo metu mes vykdome eilinį akreditavimą.

4. APTARTA: KITI KLAUSIMAI
NUTARTA: Kitas posėdis vyks spalio 16 d., pas VGTU SA TIF.
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