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DARBOTVARKĖ:
1. Pateiktų projektų svarstymas;
2. Studentų keliavimo įpročių tyrimas;
3. GrandChristmas;
4. Rektorato informacija;
5. Visuotiniai mokymai;
6. Veiklos planas;
7. Kiti klausimai.

1. APTARTA: PATEIKTŲ PROJEKTŲ SVARSTYMAS
NUTARTA: Į VGTU SA Fondą buvo pateiktas projektas „VGTU eSports“
(trumpalaikis projektas) (Priedas Nr. 2).
Kadangi apie projektą buvo kalbėta ankstesnių posėdžių metu, vyko balsavimas dėl
projekto tvirtinimo.
Dominykas Tvaska formuoja klausimą dėl projekto finansavimo. Siūloma projektui
skirti 1000,00 EUR.

Už – 10.
Prieš – 0.
Susilaiko – 0.
VGTU SA Valdyba pritarė projektui „VGTU eSports“ skirti 1000,00 EUR iš 1000,00
EUR prašomų.
2. APTARTA: STUDENTŲ KELIAVIMO ĮPROČIŲ TYRIMAS
NUTARTA: Gavome pasiūlymą iš „Susisiekimo paslaugos“ atstovės. Šiuo metu yra
planuojama pradėti studentų keliavimo įpročių tyrimą – apie tai, kaip jie keliauja į/iš
universiteto, su kokiais sunkumais susiduria, ką įmonė galėtų patobulinti miesto
susisiekimo infrastruktūroje. Tyrimas atliekamas internetinės (online) apklausos būdu
ir iki šiol buvo vykdomas tik Vilniaus miesto didžiosiose įmonėse. Mintis pasiūlyti šią
apklausą pildyti studentams kilo Susisiekimo paslaugoms bendradarbiaujant su
Vilniaus universiteto studentų atstovybe, kai buvo iškelta problematika apie naktinių
autobusų kursavimą iki Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro (MKIC). Šiuo
metu naktiniai miesto autobusai iki Saulėtekio kursuoja tik savaitgaliais, tad buvo
išsakytas poreikis, kad jie važiuotų taip pat ir darbo dienomis, tačiau tam reikia
pakankamo pagrindimo, ir šio tyrimo rezultatai galėtų juo būti.
Todėl yra klausiama, ar mes taip pat norėtume prisidėti prie tyrimo. Kokie papildomi
susisiekimo pakeitimai būtų aktualūs mūsų Universiteto studentams? Aktualu būtų
atkreipti dėmesį į maršruto nuo Saulėtekio link Mechanikos bei Elektronikos fakultetų
optimizavimą, taip pat nuo Saulėtekio link Linkmenų.
Vykdant apklausą bandysim bendradarbiauti su Viešosios komunikacijos direkcija, jog
padėtų viešinti apklausą Universiteto studentams ir sulauktume didesnio respondentų
skaičiaus.

3. APTARTA: GRANDCHRISTMAS
NUTARTA: Vyks gruodžio 13 dieną (ketvirtadienis). Renginio formatas nelabai keisis,
vyks panašiai kaip ir ankstesniais metais. Bus apdovanojimai, apie juos plačiau
pakalbėsim vėlesnių posėdžių metu.

4. APTARTA: REKTORATO INFORMACIJA
NUTARTA: Valdybos nariai buvo supažindinti su Rektorato informacija.

5. APTARTA: VISUOTINIAI MOKYMAI
NUTARTA: Vyks gruodžio 7-9 dienomis. Planuojama apie 15 val. išvažiuoti iš
Vilniaus. Bus vykdoma elektroninė registracija. Mokymų dalyviai: naujai išrinktų
komandų nariai (Pirmininkai, vicepirmininkai, koordinatoriai). Pagrindinis mokymų
tikslas yra kompetencijų kėlimas ir pabendravimas komandomis, taip pat ir tarp
padalinių. Pirmąją mokymų dieną vyks bendros veiklos bendrosioms kompetencijoms
kelti, antrąją dieną dirbsime pasiskirstę komitetais. Kitiems fakultetinių vyresnių kursų
nariams mokymai bus vykdomi pagal iškeltą poreikį ateityje. Projektų dalies
netraukiam į mokymus, produktyviau pasidaryti atskirus mokymus projektų rašymo
temomis visiems besidomintiems.

6. APTARTA: VEIKLOS PLANAS
NUTARTA: Nutartos Universiteto mastu aktualios problemos:
1) Studentai nėra tinkamai pasirengę mokytis aukštojoje mokykloje
a) Nes bendrojo ugdymo programa yra prasta – neišspręsim;
b) Kaip tai atsispindi studijų procese?
i) Dėstytojai susilpnina medžiagą, kurią pateikia studentams – neišspręsim;
ii) Dėstytojai nesilpnina medžiagos, kurią pateikia studentams (neatsižvelgia į
studentų išankstinį pasiruošimą). Galimi sprendimo būdai: studentai –
mentoriai, el. įrankis (nedidelis paaiškinimas gairėse, idėja paimta iš straipsnio
Supplementary Material).
2) Studentai nesupranta, ką turėtų veikti po studijų
a) Niekas neinformuoja ir neparodo, ką būtų galima veikti. Galimi sprendimo būdai:
integracinės savaitės koncepcijos keitimas, įmonių paskaitos (vyresnių kursų
studentams);
b) Blogai surašyti studijų rezultatai;
c) Čia galima įterpti „Studentams dėstoma pasenusi (nebeaktuali) medžiaga“;
d) Čia galima įterpti „Netinkama praktikų kokybė“.
3) Dėstytojai nesinaudoja Moodle
a) Nenori naudotis;
i) Bijo, kad suprastės lankomumas;
b) Nemoka naudotis;
i) Mokymai neprivalomi;

c) Universitetas neskatina naudotis;
i) Nes studentai nesiskundžia.
4) Netinkama gyvenimo bendrabučiuose kokybė
a) Administruojanti įmonė nesilaiko techninėse specifikacijose numatytų sąlygų.;
i) Studentai nėra susipažinę/supažindinti su sąlygomis, todėl nežino kas yra blogai
ir ką reikia report‘int;
ii) Stipriai finansiškai kenčia. Galimi sprendimo būdai: naujas seniūnų modelis;
b) Renovacija;
c) Studentai nesilaiko vidaus tvarkos taisyklių;
i) Nėra informuoti;
ii) jiems neįdomu ir gyvena kaip patogu.
5) Studentai nėra tinkamai aprūpinami studijų procese reikalingais materialiaisiais
ir informaciniais ištekliais
a) Programinė įranga
i) SPK nesužiūri, ko tiksliai reikia, Studsoft veikia nekokybiškai;
b) Literatūros;
i) SPK nesužiūri ko tiksliai reikia;
c) Įranga laboratorijoms ir kompų klasėms;
i) Blogai paskirstomas finansavimas.

6) Netinkama praktikų kokybė
a) Praktikos dažniausiai nėra tinkamai susijusios su studijų programa;
b) Dažnai praktikos yra atliekamos nesusipažinus su daugeliu studijų dalykų;
c) Praktikoms skiriamas laikas (kreditai) nėra tinkamai išnaudojamas (labai
išskaidomas).
7) Studentams dėstoma pasenusi (nebeaktuali) medžiaga
a) SPK neatnaujina medžiagos;
b) Dėstytojai net ir atnaujinus dalyko turinį vis tiek dėsto seną informaciją
i) Neišmoksta naujų dalykų pvz.: naudotis nauja programa-> užtikrinti pastovų
dėstytojų kvalifikacijos kėlimą;
ii) Kai kurie dėstytojai patys nėra motyvuoti;
iii) Studentams nėra taip svarbu ką dėsto ir mokosi ką tiesiog pateikia;
c) Magistro studijose kertasi studijų dalykai, su tais kuriuos mokėsi bakalaure.
8) Grįžtamojo ryšio iš dėstytojų studentams po modulio pabaigos trūkumas
(tęstinumas)
a) Po semestro egzaminai dažniausiai nenagrinėjami, dažnai net neparodomi
studentams;
b) Studentai nežino, kad yra tokia galimybė.
9) Bloga apklausų sistema

a) Apklausos blokuoja sistemą -> apklausos yra pildomos neatidžiai, neišreiškiant
savo nuoširdžios nuomonės, o tiesiog, kad atrakintų sistemą -> apklausų rezultatai
nėra tinkami remtis -> neblokuoti sistemos;
b) Nėra grįžtamojo ryšio po apklausų pildymo -> Universitetas nepateikia -> studentai
dar labiau nepildo apklausų, nes nemato tikslo -> visada užtikrinti grįžtamąjį ryšį.
10) Neakademinės veiklos trūkumas (tęstiniu renginių trūkumas (pvz Gedo dienos) )
a) Nėra tuo užsiimančių žmonių;
b) iniciatyvos trūkumas.
11) Akademinis nesąžiningumas
a) Nemotyvuoti studentai;
i) mažos stipendijos;
ii) neįdomi studijų programa;
iii) nelogiškai sudėlioti studijų dalykai;
(1) neveiksni SPK;
iv) dėstytojai nepritaria siūlymams;
v) dėstytojai nedirbę rinkoj;
vi) Įstoja su mažu balu > mokosi dėl bakalauro > neplanuoja laiko/ nesistengia įdėti
pastangų;
vii) Studentai nusirašinėja, kai galvoja, jog mokosi nenaudinga informaciją;
b) Studentai nežino akademinio nesąžiningumo pasekmių;
i) jos nėra pristatoma;
ii) Studentų pasyvumas, nesidomėjimas studijų tvarka;
iii) Geresnis dėstytojo įvertinimas atsižvelgiant į studentų rezultatus;
c) Studentai nėra realiai baudžiami;
i) nėra norima prarasti studentus/ jų krepšelius;
ii) studentai nepraneša apie pastebėtus nesąžiningumo atvejus;
iii) dėstytojai nepraneša apie nesąžiningumo atvejus;
d) Įsišaknijusi nusirašinėjimo kultūra;
i) nusirašinėjo mokykloj, taip pat ir Universitete;
e) Dėstytojai sudaro per sudėtingus atsiskaitymus;
f) Atsiskaitymai sudaryti ne iš to, kas yra mokomasi.

12) Nėra kreipiamasi į socialinius partnerius (įrangos gavimas, dėstymas, įsitraukimas
į SPK)
a) Nežinome, kas yra socialiai partneriai -> Reikia paskirti žmogų, kuris pasidomėtu
ir pristatytu, kas yra socialiniai partneriai;
b) Nežinome, kas yra mūsų rėmėjai/nežinome ko iš jų tikėtis/nežinome, kaip su jais
komunikuoti -> reikėtu pasidomėti, kas yra tie partneriai -> pakviesti partnerius
praversti paskaitą ar dar kitaip susižinoti, kuo jie užsiima/pasiklausti kitų fakultetų,
dėl partnerių;
c) Esant kokiam renginiui mes ieškome naujų partnerių -> reikia pradžiai žiūrėti į
esamus partnerius ir ar jie galėtų mus paremti, o tik vėliau, jeigu nėra galimybės
kažko iš jų gauti - ieškoti kitų rėmėjų.

13) Maža komunikacija tarp dėstytojų, seniūnų su SA ir tarpusavyje
a) Dėstytojų nebendravimas su SA ir studentais;
i) dėstytojų demotyvacija ;
ii) nenoras kokybiškai atlikti savo darbą;
iii) nerūpėjimas, nes jiems niekas nesikeičia nuo jų pastangų išmokyti->to įtaka yra
didelės švietimo sistemos spragos, reikalingas suvienodintas vertinimas (visų
dėstytojų reikalavimai turi būti atitinkami), atliekama griežtesnė studentų
rotacija-> galimas sprendimas būtų teikti “bonusus” dėstytojams už bendrą gerą
studentų pažymių vidurkį po sesijos bei teigiamus atsiliepimus. Realiai visi trys
prašyti dalykai yra vienas ir tas pats;
b) Studentų, seniūnų nekomunikavimas su dėstytojais;
i) paskaitų formatas, turinys neskatina sukurti glaudesnio kontakto su dėstytoju->
įtakos turi paskaitos formatas (t.y. Paskaita vyksta dėstytojo valioje)-> galimas
sprendimas pakeisti paskaitos supratimą, normas, pvz.: įvesti paskaitos aptarimą
po jos, būtų naudingas pasišnekėjimas su dėstytoju ir problemų išsikėlimas, jų
išsprendimo siekimas;
c) Seniūnai nebendrauja su SA;
i) seniūnų nežinojimas apie SA, jos veiklą;
ii) nežinojimas savų pareigų;
iii) įtaka turi tai, koks žmogus išrinktas seniūnu, jis turi būti atsakingas ir
organizuotas, tačiau, jei jis neturi šių savybių maža tikimybė, kad kreipsis
pagalbos į SA ir bandys kažką pakeist į gerą pusę -> galimas sprendimas –
kuratoriai turėtų informuoti naujus studentus apie seniūnų pareigas, turėtų teikti
pagalba išsirenkant seniūną, bendraut su juo, stebėt ar jis tinkamas pareigoms ir
t.t.;
d) Studentų nekomunikavimas su SA ;
i) Bijojimas kreiptis;
ii) nežinojimas kas yra SA, ką ji veikia, netikėjimas, kad įmanoma kažką pakeisti,
nepasitikėjimas ir t.t.;
(1) įtakos turi tai, kad SA turi bendrauti su visais studentais, nuolat jiems
priminti kas tai, ruošti atsakus, rodyti rezultatus, bandyti įgauti pasitikėjimą
per seniūnus ar SA narius -> galimas sprendimas nuolatinis SA viešinimas,
narių įtaka skatinant grupiokus, nuolatinis informavimas pasiektų tikslų ir
bandymas išlaikyti ryšį bei pasitikėjimą.

7. APTARTA: KITI KLAUSIMAI
NUTARTA: Aukštojo mokslo finansavimo modelis.
•

Šiandien yra taip, kad jeigu studentas esantis VF vietoje nutraukia studijas, yra
išmetamas iš aukštosios mokyklos ar kitaip praranda VF vietą (pvz.: rotuojant
dėl skolų) ir jo vietos neužima kitas studentas, tai tas krepšelis aukštojoje
mokykloje išlieka iki finansinių metų pabaigos, o vėliau aukštoji mokyklą už tą

krepšelį pinigų nebegauna. Kas dabar yra siūloma įstatymo projekte tai, kad jei
atsitinka toks atvejis, kad studentas netenka finansavimo, tai jo krepšelis
aukštojoje mokykloje lieka tol, kol atsilaisvinusių ir neužimtų VF vietų skaičius
tam tikroje studijų krypčių grupėje yra ne didesnis kaip didžiausias leistinas šių
studijų vietų skaičius toje studijų krypčių grupėje. Konkretų skaičių nustato
vyriausybė, tačiau jis negali viršyti 30 %, kitu atveju finansavimas aukštajai
mokyklai mažinamas proporcingai. Tai realiai sudaromos sąlygos aukštosioms
mokykloms nebetempti nepažangių studentų. Bet šitas dalykas galios tiks
įstojusiems nuo 2019 m., o įstojusiems anksčiau galios sena tvarka.
•

Šiandien yra taip, kad lėšos skirtos stipendijoms yra studijų krepšelyje t.y.
skiriamos kartu dėl to gaunasi taip, kad norint valstybinių lygiu kelti stipendijų
dydį – didėja studijų kaina, dėl ko kenčia VNF studentai. Kas dabar yra siūloma
įstatymo projekte tai, kad lėšos skirtos stipendijoms ateitų atskiru srautu. O šios
lėšos būtų skiriamos pagal studentų, studijuojančių VF vietose, skaičių ir
švietimo ir mokslo ministro patvirtintą vienam studentui tenkančių valstybės
biudžeto lėšų, skirtų šiam tikslui, dydį.

Posėdžio pirmininkas

Dominykas Tvaska

___________
(Parašas)

Posėdžio sekretorius

Kristina Granauskaitė

___________
(Parašas)

Priedas Nr. 2
VGTU STUDENTŲ ATSTOVYBĖS
PARAMOS FONDO KONKURSO PARAIŠKA
2018 METAI
Eil. Nr.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Veiklos rūšis, paramos kuriai teikiama paraiška:
VGTU SA strateginių tikslų įgyvendinimas
Akademinė veikla
Socialinė veikla
Kultūrinės ir pilietinės iniciatyvos

Pažymėkite (X)

X

1. BENDRA INFORMACIJA:
1.1. Paraiškos teikėjo vardas ir pavardė ar pavadinimas:
VGTU eSports, organizacinio komiteto pirmininkas – Justas Širinskas
1.2. Projekto pavadinimas:
VGTU eSports League of Legends 5 prieš 5 turnyras
1.3. Prašoma suma
Bendra projekto suma
Iš jų:
Iš VGTU SA fondo prašoma suma
Kiti projekto finansavimo šaltiniai (nurodyti):
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1.4. Paraiškos teikėjo duomenys:
Vardas ir pavardė ar pavadinimas:
Adresas:
Telefonas:
El.paštas:
Projekto įgyvendinimo vietos adresas (jei
projektas įgyvendinamas keliose vietose,
nurodykite visus adresus)

Eur
2240,75

%
100

1000
1040,75
200

45
46
9

Justas Širinskas
Smolensko g. 33-26
+37064523265
justas.sirinskas@stud.vgtu.lt
Projekto atranka vykdoma Online (nuotoliniu būdu),
pusfinaliai ir finalai vykdomi VGTU Saulėtekio rūmų
(Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius) AULA MAGNA
auditorijoje.

1.5. Paraiškos teikėjo disponuojami materialiniai ištekliai, kuriuos planuojama panaudoti įgyvendinant
projektą
Turto pavadinimas
Kiekis
Nuosavybės forma
Projekto veiklos, kurioms
(nuomojama, pagal
vykdyti bus panaudotas turtas
panaudos sutartį
disponuojama, įsigyta,
kita)
Kompiuteriai ir papildoma jų įranga
16
Pagal panaudos sutartį
Pusfinalių ir finalų kovoms
disponuojama
Kėdės
900
Pagal panaudos sutartį
Dalyvių sėdėjimui
disponuojama
Stalai ar kitas alternatyvus
6
Pagal panaudos sutartį
Finalo kovoms bei įrangos
sprendimas
(priklausom disponuojama
laikymui

ai nuo
dydžio, jog
atitiktų
šešiolikos
kompiuterių
sukurtas
žaidimo/ad
ministravim
o vietas)
2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:
2.1. Problemos/situacijos analizė (glaustai aprašykite problemos, kurią sieks spręsti projektas, aktualumą ir situacijos
analizę, ne daugiau kaip 0,5 lapo (150 žodžių)):
eSportas šiandien – didelės emocijos, milžiniški pinigai ir didžiulis augantis verslas. Talentingiausi dalyviai atkreipia
dėmesį ne tik į save, bet ir į savo institucijas. Didžiausi Lietuvos universitetai (VU,KTU ir kiti) jau turi subūrę eSporto
bendruomenes, priešingai nei VGTU. Siekiant neatsilikti nuo šiuolaikinių tendencijų, būtina duoti startą VGTU eSports
bendruomenės įkurimui. Šiuo tikslu rengiamas pirmasis VGTU eSports „League of Legends“ turnyas. Tikimasi, kad tai
leis suburti talentingiausių eSports žaidėjų bendruomenę, kuri būtų konkurencinga tarptautinėse varžybose varžantis su
kitais universitetais.
2.2. Trumpas projekto pristatymas (ne daugiau kaip 150 žodžių):
VGTU eSports organizuojamas League of Legends turnyras - pirmasis žingsnis plėtojant elektroninį sportą tarp
studentų/moksleivių. Turnyras skirtas VGTU ir VGTU inžinerijos licėjaus bendruomenėms Turnyras organizuojamas
dviem etapais:
Registracija – iki Lapkričio 4d.
Kvalifikacija (Online būdu – dalyviai žaidžia iš namų ar kitos jiems patogios vietos), terminas: Laprkičio 5d. –
Lapkričio 16d.
Pusfinaliai/finalai (LAN būdu, dalyviai žaidžia VGTU AULA MAGNA auditorijoje esančioje Saulėtekio rūmuose),
terminai: (savarankiškų studijų savaitė) pusfinaliai/finalai – Lapkričio 23d.
Kartu su šiuo turnyru siekiama išsiaiškinti esamų VGTU studentų pajėgumą League of Legends žaidime, taip siekiant
atrinkti pajėgiausius žaidėjus galinčius atstovauti universitetą žaidžiant su kitais universitetais, mokslo/švietimo
įstaigomis.
2.3. Projekto tęstinumas:
Ar projektas yra tęstinis?

Taip
Ne

Jei taip, kaip bus užtikrintas jo tęstinumas?
(aprašyti tęstinumo galimybes)
2.4. Projekto tikslas(nurodykite aiškų, konkretų ir pasiekiamą tikslą):
• patenkinti studentų poreikį e-sporto turnyrams;
• suteikti jiems alternatyvų laiko praleidimo būdą laisvalaikiu;
• atrinkti pajėgiausius žaidėjus, galinčius atstovauti VGTU studentų lygoje;
• suvienyti studentus ir moksleivius pasitelkiant e-sportą, kurti draugišką bendruomenę
2.5. Projekto uždaviniai, projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos, rezultatai:

Eil.N
r.

Projekto uždaviniai

Veiklos

Planuojami rezultatai (kiekybiniai
ir kokybiniai)

1

Plėtoti e-sportą ir su juo
susijusią veiklą Lietuvoje
Suvienyti studentus ir
moksleivius pasitelkiant esportą, kurti draugišką
bendruomenę

Renginio organizavimas

Suburtas organizacinis komitetas iš
4 narių.
24 komandos po 5 narius dalyvavo
kvalifikaciniame ture, į finalinį
etapą pakliuvo 4 stipriausios
komandos

Patenkinti studentų poreikį
e-sporto turnyrams, suteikti
jiems alternatyvų laiko
praleidimo būdą
laisvalaikiu
Duoti pradžią Letuvos
League of Legends studentų
(pavadinimas ne galutinis,
priklausomai ar bus
įtrauktos ir kitos
mokslo/švietimo įstaigos)
lygos atsiradimui
Atrinkti pajėgiausius
žaidėjus, galinčius
atstovauti VGTU studentų
lygoje

Kvalifikacinis turas, finalinio etapo
varžybų transliavimas, finalinio etapo
stebėjimas vietoje gyvai.

Varžybose dalyvavo 120 studentų,
varžybas stebėjo apie 200 žiūrovų

Debiutinis League of Legends turnyras
VGTU aplinkoje.

Įvyko pirmasis VGTU eSports
turnyras

Finalinis etapas

5 turnyro nugalėtojams buvo
suteikta teisė atstovauti VGTU
tarptautinėse varžybose.

2

3

4

5

Komandinės varžybos.

2.6. Projekto dalyviai:
Bendras projekto dalyvių skaičius:

50-500

Tikslinė grupė*

VGTU studentai, VGTU inžinerijos licėjaus
moksleiviai

Kokiu būdu dalyviai bus pritraukiami į projektą?
Facebook reklama (VGTU eSports ir fakultetinėse VGTU SA grupėse), Discord kanalo pagalba, plakatais iškabintais
VGTU ir VGTU inžinerijos licėjuje
* - tikslinę grupę prašome įvardinti konkrečiai, pvz., fizinę negalią turintys asmenys, moksleiviai, studentai,
organizacijų nariai ir pan.
2.7.Projekto trukmė:
Projekto pradžia/pabaiga

3. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS:

2018/10/01 - 2018/11/23
(metai/mėnuo/diena - metai/mėnuo/diena)

3.1. Informacija apie projekto vadovą:
Vardas, pavardė
Justas Širinskas
Pareigos (jei yra sudaryta
VGTU ITSC vyr. specialistas
savanoriškų darbų sutartis)
Mobilus telefonas
+37064523265
Elektroninis paštas
justas.sirinskas@stud.vgtu.lt
3.2. Projekto vykdytojų veiklų pasiskirstymai:
Projekto veikla
Atsakingas
vykdytojas
Turnyro viešinimas:
internetiniai puslapiai,
skelbimų kabinimas VGTU
aplinkoje.
Turnyro logotipo bei stendinio
skelbimo kūrimas, kiti grafikos
darbai
Registracijos sistemos kūrimas
ir administravimas, reklamos
darbai, Facebook grupės
administravimas
Finalų bei pusfinalių patalpų ir
įrangos organizavimas, rėmėjų
paieška, reklama, Discord
kanalo administravimas

Veiklos vykdymo laikotarpis (rekomenduojama pateikti
(metai/mėnuo/diena - metai/mėnuo/diena forma))

Mikalojus
Ramanauskas

2018/10/01 - 2018/11/25

Arnas Švedas

2018/10/01 - 2018/11/25

Aleksas
Bogdevičius

2018/10/01 - 2018/11/25

Justas Širinskas

2018/10/01 - 2018/11/25

3.4. Projekto partneriai – juridiniai asmenys:
Eil.
Nr.

Institucijos, įstaigos,
organizacijos pavadinimas

Būstinės
adresas,
kontaktai

1.

VGTU

2.

UAB Santa Monica Networks

Saulėtekio
al. 11
Perkūnkiemi
o g. 7, LT12131
Vilnius

Bendradarbiavimo
statusas
(bendradarbiavimo
sutartis, planuojama
susisiekti ir pan.)
Remėjas, partneris
Rėmėjas

Glaustai apibrėžkite
organizacijos ar institucijos
vaidmenį projekte
Suteikia patalpas, inventorių,
prizinį fondą
Suteikia paramą turnyro
organizavimui

4. PROJEKTO Viešinimas:
4.1. Projekto viešinimas (nurodykite projekto viešinimo būdus ir priemones bei įvardykite, kada planuojama atlikti
projekto viešinimą):
Facebook reklama mūsų (VGTU eSports ir fakultetinėse VGTU SA grupėse), Discord kanalo pagalba, plakatais
iškabintais VGTU ir VGTU inžinerijos licėjuje.
Viešinimas vyksta keliais etapais.
1. Registracijos atidarymo paskelbimas internete ĮGYVENDINTA
2. Plakatų iškabinimas ir papildomas paskelbimas internete 2018/10/02 – 2018/11/16
3. Kvietimas į pusfinalius/finalus anksčiau minėtomis priemonėmis 2018/11/16
5. VERTINIMAS:

5.1. Ar bus atliekamas projekto vertinimas?
Taip
Ne
5.2. Jei taip, aprašykite planuojamo vertinimo būdus (kokius pasirinksite vertinimo kriterijus, instrumentus
kiekybinių ir kokybinių duomenų surinkimui?):

6. FINANSAVIMAS:
6.1. Projekto sąmata

Eil.
nr.

Išlaidų rūšis

1.

Fondas bus
išdalintas
finalinio etapo
dalyviams: 1
vieta – 500, 2
vieta – 250, 3 ir
4 vietos – po
125
Bus išdalinta
daiktiniais
prizais finalinio
etapo dalyviams:
kuprinės,
ausinės, pelės
Maistas ir
gėrimai

Prizinis fondas

Prizinis fondas

2.

3.

Išlaidų
pagrindimas

Dalyvių maitinimas

Iš viso:
7. KITA INFORMACIJA:

Prašoma iš
VGTU SA
fondo (Eur)

Kitų šaltinių
skiriamų lėšų
suma (Eur)

1000

1000

Viso
reikalingos
lėšos (Eur)
1000

1040,75

1040,75

200

200

1240,75

2240,75

7.1. Papildoma informacija apie projektą

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Man žinoma, kad VGTU Studentų atstovybė
nefinansuoja projektų, kuriais siekiama gauti pelno. Gavęs paramą, įsipareigoju taupiai ir racionaliai naudoti
lėšas bei atsiskaityti už skirtų lėšų panaudojimą lėšų naudojimo sutartyje, sudarytoje su VGTU Studentų
atstovybe, nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Projekto vadovas
__________________________

_______________

(Pareigos)
(jei yra sudaryta savanoriškų
darbų sutartis)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

8. SU PROJEKTO PARAIŠKA TEIKIAMI DOKUMENTAI
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Dokumento pavadinimas
Projekto paraiška (1 originalas)
Projekto vadovo gyvenimo aprašymas (1 egz.)
Bendradarbiavimo sutarties su projekto partneriais kopija , jeigu yra (1 kopija)
Kiti dokumentai, jeigu reikia (vieno dokumento 1 kopija)

Vieno
dokumento
lapų skaičius

