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1. SVARSTYTA: Runway Run 2018
NUTARTA: Bėgimas vyksta balandžio 21 dieną Zoknių oro uoste. Planuojam
dalyvaut, prieš tai galima apžiūrėt karinę ekspoziciją, lėktuvus. Reikia padaryti
apklausą, kas norėtų dalyvauti, užsakyti vgtu autobusiuką. (Reikia žmogaus, kuris
norėtų apsiimti organizavimu).
2. SVARSTYTA: Įkurtuvių aptarimas
NUTARTA: Visi patenkinti, gavom daug dovanų.
3. SVARSTYTA: Analizės anketa
NUTARTA: Užpildyta anoniminė anketa, kaip vertinamas atstovybės darbas. Kas
nebuvo susirinikime privalo tai padaryti (Amanda įmetė į SA grupę).
4. SVARSTYTA: SA AGAI pagrindinis tikslas
NUTARTA: Diskutavome, kad veikiam ne visai tikslingai, nesprendžiame iškilusių
klausimų dėl studijų, dėstytojų ir pan., nes studentai nežino, kad gali kreiptis į SA dėl
šių dalykų, nors patys matome, kad yra problemų su dėstytojais, bet visi tyli, nes bijo
kažką daryt arba kažkas darė ir jiems nepavyko nieko pakeisti. Reikia parodyt kitiems
studentams, kas mes tokie esam, kad žmonės gali kreiptis į mus. SA nariai jaučia, kad
patobulėjo, kai atėjo į atstovybę.
5. SVARSTYTA: Susitikimai su seniūnais
NUTARTA: Reikia bandyti organizuoti susirinkimus su seniūnais ir kitais aktyviais
grupės nariais (maždaug kas pusantro mėnesio). Seniūnai galėtų surinkt informaciją iš
grupiokų, kas yra blogai, tiek su dėstytojais, tiek su studijų programa ir perduoti mums.
Bandysime susisiekti su studentais el.paštu, kad tikrai juos pasiektų info, trumpo ir
aiškaus turinio.
6. SVARSTYTA: Uniformos

NUTARTA: Reikia pradėt dabar derintis su siuvyklom, pasiderint kainas, bandyt
viską darytis vienoje siuvykloje, kad nereiktų lakstyt per visą miestą ir vėl laukt pusės
metų, kad pasiimti uniformas. Įvesti siuvykloms deadline’us. (Reikia žmogaus, kuris
norėtų apsiimti organizavimu).
7. SVARSTYTA: fb ir vgtu.sa tinklapis
NUTARTA: Šarūnas sutvarkys vgtu.sa agai kontaktus ir sa agai fb puslapį, ten sudės
koordinatorių vizitines
8. SVARSTYTA: Nuotraukos
NUTARTA: Reikia surinkt visas nuotraukas, kurios buvo siųstos į konkursus, jas
sudėt į vieną failą ir nusiųst Aleksandr Lapušinskij (Vaiva, Ugnė ir Roberta)
9. SVARSTYTA: Mokymams
NUTARTA: Rengsime pavasario mokymus, svarstyta data – savarankiškų studijų
savaitės savaitgalis. Idėjos - Fotoshopo, vektorinio braižymo ir filmukų kūrimo
mokymai (Deivis, Rasimas). (Jei turite minčių, rašykite Amandai).
10. SVARSTYTA: Vizija
NUTARTA: Mažais žingsniais pirmyn mes paliksime pėdsakus didelių darbų
pradžiai! (sprendžiame nedideles, bet svarbias problemas, kurios padės pamatus
ateities SA veiklai) Kolkas mūsų visas dėmesys sutelktas į AGAI įvaizdžio
formavimą, renginių organizavimą, pamirštame atstovauti studentus.
11. SVARSTYTA: #Ieškom_problemų
NUTARTA: Mūsų tikslas – spręsti problemas. Pradžioje, turime imtis iniciatyvos ir
patys ieškoti problemų, kad turėtume, ką spręsti.
12. SVARSTYTA: Vieni susirenka tikslus, kiti – aprašo sprendimus.
NUTARTA: Naujai iškelti tikslai : OP ATPL testai, reikia kad būtų bent keli kodai,
spręst testus pačiam universitete./ Spausdinimo paslaugos-per budėjimo laiką/
ekskursija į fizinių mokslų centrą Saulėtekyje/ (Reikia žmonių, kurie norėtų apsiimti
organizavimu).
13. SVARSTYTA: Kitam susirinkimui
NUTARTA: iki kito susirinkimo turim padaryt trumpos info postus, paviešinti juos

akademinėse grupėse, bei el. paštuose, (Informacijos turinys: ką padarėm ir ką
planuojam padaryti.) Gintarė padarys info, Deivis sumaketuos. (Reikia žmogaus,
kuris norėtų apsiimti informacijos skleidimu el. paštuose).
14. SVARSTYTA: Ekskursijos
NUTARTA: Į Ryanair ir kitas aviakompanijas. (Per laisvų studijų savaitę). Išsiaiškint
su kancleriu dėl transporto. (Reikia žmogaus, kuris norėtų apsiimti organizavimu).
15. SVARSTYTA: AGAI Lapeliai
NUTARTA: pasiūlyt dekanatui apie AGAI lapelius (tokius kaip turi TIF‘ai)
DALYVIŲ SĄRAŠAS:
1. Anita Kušlevič
2. Roberta Gaidamavičiūtė
3. Ugnė Vaišvilaitė
4. Matas Jankauskas
5. Gintarė Jarulytė
6. Martynas Černiauskas
7. Greta Adlytė
8. Deivid Gildebrandt
9. Justas Puidokas
10. Andrius Rasimas
11. Monika Zalieckaitė
12. Akvilė Valytė
13. Šarūnas Januševičius
14. Vaiva Ruginytė
15. Evaldas Šliažas

