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1. SVARSTYTA: Akreditavimas
NUTARTA: Išsilaikyti testą, norint tapti tikruoju SA nariu. Vasario vidury bus
infopackas. Vyks paskaitos, kurios padės lengviau pasiruošti akreditavimui.
2. SVARSTYTA: KLPP – kompetentingos lyderystės programos projektas
NUTARTA: Balandžio – birželio mėnesiais darysim susitikimus su matomais
būsimais koordinatoriais. Juos reikės apmokyti, parodyti kokios yra
koordinatoriaus/pirmininko/vicės darbais. Juos vesis į CB susirinkimus. Kad tapus
koordinatorium nereiktų gaišti laiko, kol supranti, ką reikia daryti, o jau iš kart būtų
galimybė pradėti daryti darbus.
3. SVARSTYTA: STOTELĖ
NUTARTA: Važiuoja šalia TLK 5 autobusas. Reikia, kad jis važiuoti dažniau ir kad
važiuotų iki saulėtekio. Susisiekt su susisiekimo paslaugomis, paklausti, ką reiktų
pateikti, kad išeitų padaryti tai, ką mes norim. Iki Vasario 15 apmąstyti kelis būdus
kaip mes galime padaryti prieš einant šnekėtis.
4. SVARSTYTA: Friendship Games of Baltic Aviation Schools
NUTARTA: Bandyt jungt su Dronų Festivaliu. Tas renginys turėtų būt ne
atstovybininkai, o studentai. Denis Petrovič su Erika Valackonytė paskutinius kartus
organizavo. Reikia susisiekt su jais ir iki vasario 15 sužinoti viską.
5. SVARSTYTA: Printeris
NUTARTA: Reikia apklausos, kad žinotume kiek žmonių naudotųsi spausdinimosi
paslaugomis. Deivis iki vasario 14 dienos nueis pasikalbėt į dekanatą ir pasikalbėt.
6. SVARSTYTA: 100% lankomumo savaitė
NUTARTA: paskutinė vasario savaitė. Nemokamos kavos akcijos, kiekvienam
fakultete pirmam 100 žmonių dalint redbulli. Darbo grupė: sugalvot daugiau idėjų, jas
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sukonkretint ir pateikti kito susirinkimo metu. (Deima su Teidele kontroliuoja visą
šitą reikalą) iki vasario 21.
7. SVARSTYTA: Dokumentai
NUTARTA: Užsisakius pažymas/ dokumentus juos gaut paštu skanuotas versijas, jei
reikės atvažiuos pasiimt.
8. SVARSTYTA: Rinkodara
NUTARTA: Pradėt rinkti rėmėjus stovyklai. Informuot cb, paprašyt duombazės, kad
labai nesusivėlint.
9. SVARSTYTA: Kiti klausimai
NUTARTA: Paprašyt dekanato, kad dar kartą peržiūrėtų socialinį žemėlapį.
10. SVARSTYTA: SKRENDAM
NUTARTA: Ekskursijos į įmones,
11. SVARSTYTA: Erasmus konferencija
NUTARTA: Taidelė ir Urtė koordinuoja šitą reikalą.
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