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DARBOTVARKĖ
18:00 – 18:40 – Registracija
18:40 – 18:41 – Konferencijos atidarymas
18:41 – 18:42 – Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai
18:42 – 18:47– Darbotvarkės tvirtinimas, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
18:47 – 18:52 – VGTU SA KIF veiklos ataskaitos pristatymas
18:52 – 19:01 – Klausimų sesija
19:01 – 19.02 – VGTU SA KIF veiklos ataskaitos tvirtinimas
19:02 – 19:05 – VGTU SA KIF finansinės ataskaitos pristatymas
19:05 – 19:07 – Klausimų sesija
19:07 – 19:08 – VGTU SA KIF finansinės ataskaitos tvirtinimas
19:08 – 19:10 – Kandidato į VGTU SA KIF pirmininkus prisistatymas
19:10 – 19:18 – Klausimų sesija
19:22 – 19:27 – Balsavimas dėl VGTU SA KIF pirmininko vietos
19:27 – 19:30 – Konferencijos uždarymas

Konferencijos atidarymas. VGTU SA KIF pirmininkas Aleksas Vaitkevičius atidaro
konferenciją.

SVARSTYTA: Konferencijos pirmininko tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos pirmininku išrinktas Vaidas Šimkūnaitis ( ).
SVARSTYTA: Konferencijos sekretorių tvirtinimas
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NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos sekretoriais išrinkti Simona Andriuškevičiūtė
(KIf 18/2) ir Veronika Radčenkaitė (KIF 17/3).
SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu nuspręsta vykdyti konferencijos darbotvarkę pagal planą.
SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos balsų skaičiavimo komisiją sudaro šie asmenys:
Antanas Budrikas (EF-18), Raminta Tamoševičiūtė (TVF-17/2), Andžej Kuldoš (EIKf-16), Gabrielė
Tarchanovaitė (TEf-16); Benas Bulauka (RIF-17) Balsų komisijos pirmininkas – Benas Bulauka.
TIKRINAMAS KONFERENCIJOS KVORUMAS: Konferencijoje dalyvauja 14 seniūnų.
Konferencija teisėta.
VGTU SA KIF veiklos ataskaitos pristatymas. Ataskaitą pristato VGTU SA KIF pirmininkas
Aleksas Vaitkevičius (ataskaita paruošta 2018 09 09 – 2019 03 14 laikotarpiui).
Klausimų sesija Aleksui Vaitkevičiui pristatytos VGTU SA KIF veiklos ataskaitos
klausimais:

Jokūbas Rimkevičius (RIF-16) : Kaip vertintum savo įveiktus darbus, kuriuos išsikėlei savo
rinkiminėje? Kaip tu juos įvertini?
Aleksas: Tikslų, kuriuos išsikėliau įgyvendinti nepavyko. Iš tikslų kuriuos išsikėliau du
užstrigo iš karto, ir tada buvo susifokusavimas įvykdyti bent viena, tai pagrindinis man svarbiausias
kuris atrodė, kad dar buvo įmanoma įvykdyti buvo SPK studento gero darbo užtikrinimas, buvo
kontaktuojama su SPK studentais, jie buvo kviečiami į susitikimus ir taip toliau. Toliau turėjo vykti
kiti žingsniai, bet kitu jau negalėjome daryti nes tiesiog į susirinkimus, nei vienas SPK studentas
neatėjo.
Klausimo papildymas: Kaip viskas vyko dėl stovėjimo aikštelės?
Aleksas: Jeigu čia kas nors būtų iš dekanato, paprašyčiau jų paaiškinti tą situaciją su
parkingu, nes viskas tą pačią dieną žlugo, nes rinkimų dieną viskas buvo sutarta dėl vietų, o sekančią
dieną viskas buvo atšaukta ir dekanatas tiesiog nepasirašo.
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Gintarė Janauskaitė (TEF-15): Kaip didžiausią darbą ir galėtum įvertinti SPK? Minėjai,
kad darbai sustojo, nes neatėjo nei vienas studentas kaip manai, kodėl neatėjo ir kaip galėtum tai
pataisyti?
Aleksas: Galvojom, kelis būdus kaip galima butu šitą problema išspręsti. Tai
paprasčiausias mums buvo kilęs sprendimas, kad tiesiog reikia juos pakeisti. Bet kiek žinom
asmeniškai tuos studentus ir kiek yra tekę su jais susidurti, jie yra tikrai geri studentai pagrinde savo
dalyko pirmūnai jie išmano tą dalyką dirba su tuo ir tai tas variantai atkrito, toliau rašėm, kad
dekanatas juos sukviestu iki to irgi nepavyko prieiti.

Vaidas Šimkūnaitis (TIF-16/1): Minėjai, kad prisidėjai prie seniūnų inkubatoriaus 2018
organizavimo, kaip prisidėjai ir kiek seniūnų iš jūsų fakulteto į šiuos mokymus važiavo?
Aleksas: Asmeniškai prisidėjau prie seniūnų inkubatoriaus programos sudarymo, pats
dalyvavau, kad vyktų teisingai, į seniūnų inkubatorių iš mūsų fakulteto atvažiavo 4 seniūnai.

Povilas Lepeika (EIKf-16): Tavo nuomone, kas lemia tokį didelį seniūnų neaktyvumą tavo
fakultete?
Aleksas: Paprasčiausias atsakymas būtų tiesiog neatsakingumas. Bet nežinau kiek tai būtų
svarus atsakymas. Su seniūnais yra kontaktuojama su jais yra susisiekiame, ir jie visi į susisiekimą
su jais reaguoja tiesiog, kai ateina tas laikas, kai reikia kažką daryti jie tiesiog pradingsta. Nėra
pakankamai rimtai žiūrima į seniūno pareigas.
Klausimo pildymas:
Andžej Kuldoš (KF-16): Kaip manai ar atstovybė turėtu kažkaip prisidėti prie to
neaktyvumo ar turėtu keisti tą požiūrį seniūnų, kad jie taptu labiau aktyvus ar tiesiog tikėtis kad jie
taps atsakingi ir tiek?
Aleksas: Tiesiog tas dalykas, kad turėtumėm fakultete gerus seniūnus, kurie reaguoja ir
daro dalykus kurios jiems reikia daryt nu tai toks tikslas visada yra, bet tiesiog nežinai kada ant
kokio žmogaus papuoli kartais tas seniūnas gali atrodyti gerai bet praeina puse metu visiškai
pasikeičia jisai. Manau kad atstovybe tikrai to siekia.
Klausimo papildymas:
Jokūbas Rimkevičius (RIF-16): Kaip pozicionuoji, kokios yra seniūno pareigos?
Aleksas: Pagrindinė seniūno pareiga yra tarpas tarp akademinės bendruomenes ir
akademines grupės ir atstovavimas savo akademines grupes.

Alisa Ševakovaitė (FIf- 17/1): Minėjai, kad darėt apklausa apie seniūnus, tai kas po tos
apklausos išaiškėjo?
Aleksas: Po apklausos išaiškėjo, kad seniūnų motyvacija nėra pati geriausia, daugiausiai
atsakė pirmo kurso seniūnai ir visi tie senieji seniūnai kurie yra trečiakursiai ketvirtakursiai kurie į
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kiekviena susitikima ateina. Atsakymų trūko iš tų seniūnų, kurie kiekviena pusmeti nubyra ir ji
pakeičia kitas žmogus.
Klausimo papildymas:
Vaidas Šimkūnaitis (TIF-16/1): Iš rezultatų pamatėt kad seniūnai neturi motyvacijos savo
pareigom užimti, dėl kompetencijų, kad aktyvumo nematot. Ar turit kokį nors veiksmų planą, kurio
imsitės, kad rezultatai pakistų?
Aleksas: Asmeniškai mūsų atstovybe tokio plano neturi bet kiek žinau visa atstovybė ruošia
akreditavimo seniūnų planą. Kurį asmeniškai labai palaikau. Ir tikiuosi, kad susitvarkys ta situacija
dėl seniūnų.

SVARSTYTA: VGTU SA KIF veiklos ataskaitos tvirtinimas
NUTARTA: Už – 14 delegatai, prieš ir susilaikiusiųjų nėra.
VGTU SA KIF finansinės ataskaitos pristatymas. Ataskaitą pristato VGTU SA KIF
pirmininkas Aleksas Vaitkevičius (ataskaita paruošta 2018 09 09 – 2019 03 14 laikotarpiui).
Klausimų sesija Aleksui Vaitkevičiui pristatytos VGTU SA KIF finansinės ataskaitos
klausimais:
Vaidas Šimkūnaitis (TIF-16/1): Dėl mokymų sakei, kad labai daug pinigu vien tam išėjo. Tai
jūsų rinkodaros komitetas nebandė kažkaip gauti pajamu kažkaip gauti rėmėjų dėl maisto, dėl to pačio
apgyvendinimo, dėl transporto?
Aleksas: Tai finansinio, rėmimo jokio negavom. Tai tiek. Didelio rėmimo neturėjom.
Gintarė Janauskaitė (TEf-15): Kalbėjai apie džemperių projektą, kam skirti šie džemperiai?
Aleksas: Jie skirti mūsų fakulteto studentams, ne tik atstovybininkams.

SVARSTYTA: VGTU SA KIF finansinės ataskaitos tvirtinimas
NUTARTA: Už – 12 delegatų, prieš - 1, susilaikiusių - 1.
Kandidato į VGTU SA KIF pirmininko vietą prisistatymas.
Klausimų sesija kandidato į VGTU SA KIF pirmininko vietą:
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Gintarė Janauskaitė (TEf-15) : Motyvaciniame laiške rašei, kad žinai ko reikia studentams.
Kokį pirmą dalyką dabar įvardintum ko tikrai reikia tavo fakulteto studentam čia ir dabar?
Gražvydas: Čia ir dabar pirma mano nuomone reikėtų pagaliau išgirsti studentus. Kaip ir
minėjau nesivaikyti mūsų asmeninių tikslų, ką esam įsikėlę SA kaip parkinkai ir taip toliau. Ir suteikti
tokius dalykus kaip socialiniai bei akademiniai klausimai, auditorijų užimtumai ir panašiai.
Agnė Niuniavaitė (RIF-17) : Kokį artimiausią, svarbiausią savo darbą galėtum įvardyti?

Gražvydas: Negaliu sakyt, kad svarbiausias, tačiau artimiausias būtų tikslus ir punktualus
veiklos plano susidarymas. Kol kas turime komandoje misija, vizija plano pačio neturime. Ir manau
praeitos kadencijos dėl to stipriai strigdavo, nes planas būdavo labai slenkantis.
Jorūnė Meidutė (Pinf-16/2): Kodėl eini į pirmininkus tik dabar, o ne tada, kai galėjai

konkuruoti su Aleksu, ir ar tai nėra tiesiog dėl to, kad nėra kam eiti?
Gražvydas: Nėjau į pirmininkus, dėl to kad turėjau labai daug darbo, ir studentu atstovybei
jai buvo priartėtas antras bei trečias dabar turiu daug mažiau darbo. Todėl dabar galiu atsiduoti visas
SA. Prieš tai mokinausi ir stebėjau pirmininku sėkmes ir klaidas, sukaupiau patirtį atsirado reikalas
ramiai žengiau žingsnį.
Emilija Sviklytė (Mf-17): Sakei apie klaidas, kokias didžiausias Alekso padarytas klaidas

galėtum įvardyti?
Gražvydas: Sakykime didžiausios klaidos gal būt buvo plano susidarymas ir jo nesilaikymas,
bei diskomunikacija labai truko komunikacijos komandoje.
Raminta Tamoševičiutė (TIF-17/2 ): Vienas tavo tikslu buvo sėkmingas drabas studentu link.

Kas tau yra sėkmingas darbas ir kaip jį galėtum pateikti pavyzdžių?
Gražvydas: Sėkmingas darbas man yra kai suderini socialinius ir akademinius reikalus su
bendruomeniškumu.
Jokūbas Rimkevičius (RIF-16 ): Kaip vertini studentų požiūrį į studentų atstovybę?

Gražvydas: Minėjau pristatyme – jis yra kritęs dėl nepadarytų darbų.
Gintarė Janauskaitė (Tef-15): Kaip planuoji stiprinti ryšį ir apskritai skatini motyvuoti
seniūnus ir skatinti aktyvumą?
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Gražvydas: Greičiausiai turbūt kitokiais būdais, nes dabar kas vykdavo viskas vyko per
socialinius tinklus manau kad reiktu pradėti naudoti tokius dalykus kaip gyvas bendravimas ir
išsiaiškinti iš pačių seniūnų kodėl jie neateina, ir ar neatrodo jiems svarbu jų darbas o tai reikėtų
spręsti problemą.
Raminta Tamoševičiūtė (Tif -17/2): Kiek žinau, dabar ėjai vicepirmininko pareigas ir vien iš
pareigų yra bendravimas su seniūnais kodėl iki šiol netvarkei šio klausimo?
Gražvydas: Bandžiau tvarkyti. Nuoširdžiai sakau bandžiau, tačiau nepavyko ir dabar viską
tvarkysiu kitu būdu ir kaip pirmininkas perduosiu savo idėjas.
Andžej Kuldoš (EIKf-16): Ar galėtum įvardinti teigiamą Alekso būdo bruožą?
Gražvydas: Draugiškas.
Benas Bulauka (Rif-17): Matosi iš skaidrių buvai pasiruošęs klausimų sesijai, kokio klausimo
labiausiai bijai?
Gražvydas: Neatsakysiu.

Emilija Sviklytė (Mf-17): Pas tave komandoje labai mažai pokyčių , ar nebus komandos
problema, kad nebuvo padaryta darbų? Ar čia nebus komandos problema?
Gražvydas: Komanda yra gera, tiesiog nemokėjo jos išnaudoti.
Povilas Lepeika (Eikf-16): Žinant susiklosčiusia situaciją, tai dabar tau tai noras ar pareiga?
Gražvydas: Abu.

Benas Bulauka (Rif-17): Kompetencija ar motyvacija?
Gražvydas: Motyvacija. Nes kad ir kiek tu turėsi kompetencijos, be motyvacijos tu jos
neišnaudosi.

VGTU SA KIF pirmininko rinkimai.
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Balsų skaičiavimo komisija skaičiuoja balsus SNR-III 119 auditorijoje.
Skelbiami VGTU SA KIF pirmininko rinkimų rezultatai
Rezultatus paskelbia Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Benas Bulauka.
Sugadintų balsavimo biuletenių nėra.
Už Gražvydą Skumbiną – 12 balsų. Prieš – 1 balsai. Susilaikę 1 balsai.
Remiantis VGTU KIF seniūnų balsais, VGTU SA KIF pirmininkas išrinktas Gražvydas
Skumbinas.
Konferencijos uždarymas.
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