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Konferencijos pirmininkas: Vaidas Šimkūnaitis
Konferencijos sekretoriai: Edgar Jakubicki ir Brigita Jurkevičiūtė
Balsų skaičiavimo komisija:
Tadas Seniūnas (TIf-16/1)
Karolis Mackonis (TIf-16/1)
Benediktas Šidlauskas (TIf-16/1)
Patikrintas kvorumas : 27 seniūnai.

DARBOTVARKĖ
18:00 – 18:10 – Registracija
18:10 – 18:20 – Konferencijos atidarymas
18:20 – 18:25 – Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai
18:25 – 18:30 – Darbotvarkės tvirtinimas, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
18:30 – 18:45 – VGTU SA EF veiklos ataskaitos pristatymas
18:45 – 19:00 – Klausimų sesija
19:00 – 19:05 – VGTU SA EF veiklos ataskaitos tvirtinimas
19:05 – 19:20 – VGTU SA EF finansinės ataskaitos pristatymas
19:20 – 19:35 – Klausimų sesija

19:35 – 19:40 – VGTU SA EF veiklos ataskaitos tvirtinimas
19:40 – 19:45 – Kandidato į VGTU SA EF pirmininkus prisistatymas
19:45 – 20:20 – Klausimų sesija
20:20 – 20:40 – Balsavimas dėl VGTU SA EF pirmininko tvirtinimo
20:40 – 20:45 – Kandidato į VGTU SA prezidentus prisistatymas
20:45 – 21:15 – Klausimų sesija
21:15 – 21:25 – Balsavimas dėl VGTU SA prezidento tvirtinimo
21:25 – 21:30 – VGTU EF Delegatų rinkimas į visuotinę eilinę ataskaitinę konferenciją
21:30 – 21:35 – Konferencijos uždarymas

Konferencijos atidarymas. VGTU SA EF LEP pirmininkas Andžej Kuldoš atidaro konferenciją Lietuvos
Respublikos himnu.

SVARSTYTA: Konferencijos pirmininko tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos pirmininku išrinktas Vaidas Šimkūnaitis (TIf-18/1).

SVARSTYTA: Konferencijos sekretorių tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos sekretoriais išrinkti Edgar Jakubicki (Ef-17/1) ir Brigita
Jurkevičiūtė (EKf-17).

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: Tadas
Seniūnas TIf-16/1, Karolis Mackonis TIf-16/1, Benediktas Šidlauskas TIf-16/1, Balsų komisijos
pirmininkas – Tadas Seniūnas.

TIKRINAMAS KONFERENCIJOS KVORUMAS: Konferencijoje dalyvauja 27 seniūnai. Konferencija
teisėta.

VGTU SA EF veiklos ataskaitos pristatymas. Ataskaitą pristato VGTU SA EF pirmininkas Andžej
Kuldoš.
Klausimų sesija Andžej Kuldoš pristatytos VGTU SA EF veiklos ataskaitos klausimais:
Klausimų seniūnai bei svečiai neturi.

SVARSTYTA: VGTU SA EF veiklos ataskaitos tvirtinimas
NUTARTA: Už – 26 delegatų, susilaiko – 1, prieš – 0 .

VGTU SA EF finansinės ataskaitos pristatymas. Ataskaitą pristato VGTU SA EF pirmininkas Andžej
Kuldoš.
Klausimų sesija Andžej Kuldoš pristatytos VGTU SA EF finansinės ataskaitos klausimais:

Klausimų seniūnai, bei svečiai neturi.

SVARSTYTA: VGTU SA EF finansinės ataskaitos tvirtinimas
NUTARTA: Už – 26 delegatų, susilaiko – 1, prieš – 0.

Kandidato į VGTU SA EF pirmininko vietą prisistatymas.

Kandidatas į pirmininkus: Povilas Lepeika (EF-16/1)

Klausimų sesija kandidatui į VGTU SA EF pirmininko vietą:

Jokūbas Lebionka (EKSf-16): Jūsų pagrindinė komunikacijos su studentais yra apklausos?
Povilas Lepeika: Vienas iš pagrindinių. Kiti - socialiniai tinklai. Aš skatinčiau gyvą bendravimą, nes
negalima 100 proc. pasitikėti apklausomis ar socialiniais tinklais, nes, manau, kad daugumai tos
apklausos nėra matomos arba tiesiog nerūpi.
Jokūbas Lebionka (EKSf-16): Kokių turit pasiūlymų gyvai komunikacijai?

Povilas Lepeika: Vienas paprasčiausiu metodų - tai susitikimas su žmogumi ir jo paklausimas. Kiekvieną
grupę atstovauja seniūnai ir stengčiausi, kad būtų daugiau susirinkimų su seniūnais, kur prisijungtų
dekanatas ir kiti valdybos nariai.
Jokūbas Lebionka (EKSf-16): Bet tik su seniūnais bendrautumėte?
Povilas Lepeika: Seniūnai ir yra grupės atstovai, jie atstovauja visą akademinę grupę. O patys
susirinkimai turi būti atviri visiems.

Andžej Kuldoš (EIKFf -16): Jau matei trijų pirmininkų kadencijas, kaip manai, kuo tu būsi geresnis už
buvusius pirmininkus?
Povilas Lepeika: Pirmas dalykas aš pirmininkausiu. Tai nėra įžeidimas, reikia susidaryti tikslų planą žiūrėdamas į kitas kadencijas, stengsiuos nekartoti jų klaidų.

Vytautas Brazdauskas (EDf – 16) : Kas tave pastūmėjo tapti pirmininku?
Povilas Lepeika: Tiesą sakant žmonės nematė manęs, kaip pirmininko, dėl to motyvacija buvau pats sau.
Mačiau organizacijos vidų, todėl atėjęs noriu tikslingai pirmininkaut, kad būtų kuo kokybiškiau
atstovaujami studentai,

Gvidas Basijokas (EEF-17) : Kandidatuoji į pirmininkus dėl asmeninių tikslų ar ne?
Povilas Lepeika: Kandidatuoju dėl fakulteto gerovės.

Rokas Štikanas (EF-17/2): Ar bus skatinama seniūnų veikla su stipendijomis?
Povilas Lepeika: Taip, tai pasitvirtino. Būtų gerai, kad kiekvienas seniūnas būtų aktyvus ir atstovautų
savo akademinę grupę.

Simona Matvijenkaitė (EIF-18/2): Kokį pirmą dalyką padarysite tapęs pirminku?
Povilas Lepeika: Kaip ir minėjau anksčiau - susidarysiu veiklos planą. Kalbant apie komandos vidų vienas didesnių tikslų – integracija - tiek mano komandos, tiek naujų narių.

Gvidas Basijokas (EEF-17): Kartais nereikia turėti plano prieš kandidatuojant?
Povilas Lepeika: Prieš tai buvusi komanda turėjo veiklos planą. Naujai atėjusi komanda pasirašys naują
veiklos planą ir jį vykdys. Atėjęs kandidatas turi turėti tikslą ir viziją, ką jis nori nuveikti.

Andžej Kuldoš (EIKf-16): Povilai, ar manai, kad būtina tapti pirmninku, kad pasiektum užsibrėžtų tikslų
atstovybėje?

Povilas Lepeika: Reikia suprasti, kad būdamas nariu, tu gali užsibrėžti tikslus ir jų siekti, bet tapęs
pirmininku tu vadovauji tikslo siekiantiems nariams, užsibrėži dar didesnius tikslus ir vedi organizaciją į
priekį.

Jokubas Lebionka (EKSf-16): Kodėl jūs manote, kad jūsų nepalaiko, jog jūs negalite būti pirmininkas?
Povilas Lepeika: Gal tie žmonės turi paviršutinišką nuomonę ir nežino ko aš esu vertas ir nėra matę
mano darbo viduje.

Rasuolė Kalinauskaitė (EKf-17): Pasakyk po vieną gerą ir blogą savo būdo savybę.
Povilas Lepeika: Galėčiau pajuokauti, tai drovumas. Šiaip, viena geroji - nuoširdumas, o blogoji, kad
kartais būnu pernelyg nuoširdus.

Vytautas Drazdauskas (EDf-16): Povilai, ar esi numatęs planų, kaip paspartinti naujo fakulteto
statybas?
Povilas Lepeika: Jeigu gerai esu susipažinęs su situacija - tai projektas yra parašytas. Studentų
atstovybė neturi galios.

Akvilė Montrimaitė(KTU SA EF): Kurią sritį matai, kurią reiktų tvakryti ir kuri gali šlubuoti?
Povilas Lepeika: Komunikacija turi būti tarp visų koordinatorių. Anksčiau koordinatoriai
nekomunikuodavo. Sakyčiau rinkodara, nes neturime socialinių partnerių, bet jų paieška bus vienas iš
darbų planuose.

Akvilė Montrimaitė(KTU SA EF): Ar gali įvardinti savo charakterio silpnybę, kuri galėtų pakišti koją.
Povilas Lepeika: Aš sunkiai priimu kritiką, greičiausiai dėl impulsyvumo, bet vėliau aš išanalizuoju ją,
kad klaidos nepasikartotų.

Paulius Pacevičius (EKSf-15): Apibūdink seniūną, kuris gerai atliktų pareigas.
Povilas Lepeika: Turėtų domėtis akademinėmis naujienomis ir bendrautų su studentų atstovybe bei
nepamirštų savo akademinės grupės.
Paulius Pacevičius (EKSf-15): Tai seniūnas turi būti iš studentų atstovybės?
Povilas Lepeika: Būtų gerai, bet nebūtina. Yra seniūnai, kurie domisi akademinėmis naujienomis ir gali
atstovauti savo grupę lygiai taip pat.

Edvardas Sinkevičius (EEF-17): Ar bus vykdomas projektas dėl geriamo vandens gerinimo?
Povilas Lepeika: Jis bus tęsiamas.
Andžej Kuldoš (EIKf-16): Buvo vykdomi tyrimai - fakulteto vamzdžiai yra blogi, reikia derintis su
dekanatu.

Jokūbas Lebionka (EKSf-16): Minėjote, jog mokysitės iš pirmininkų klaidų. Pasakykite didžiausią kitų
pirmininkų klaidą iš kurios pasimokysite.
Povilas Lepeika: Prieš tai minėjau problemas: prastas darbų pasiskirstymas ir miskomunikacija.

Rafal Zacharevič (EKSf-16): Kaip motyvuoti žmones, kad jie pirsijungtų prie atstovybės veiklos ir kad
jie liktų atstovybėje?
Povilas Lepeika: Ką rodo praktika - tikslingas darbų paskirstymas. O kaip juos pritraukti: tiek RSV ir
HR turi bendradarbiauti ir viešinti, kad organizacija atvira ir žmonės gali prisijungti betkada bei
prisidėti prie darbų, o, išlaikę akreditavimą, tapti pilnaverčiais nariais.

Dominykas Tvaksa (BIf 17/1): Kokias gali įvardinti didžiausias problemas, kurias reikės išspręsti
fakultete?
Povilas Lepeika: Motyvacijos trūkumas akademinėje bedruomenėje.
Dominykas Tvaksa (BIf 17/1): Jeigu įsivaizduoji, kaip išspręsti tą problemą?
Povilas Lepeika: Pirmakursių integracijai paskyrėme surengti debatus motyvacijos tema. Būtent jos
metu galėsime išsidiskutuoti šią temą. Jeigu nesusirinks žmonės, tai dar kartą įrodys, jog studentai yra
nemotyvuoti.

Audrius Jotautas (Mif-17): Jūsų praeita atstovybė buvo pasyvi ir nesireikšė tarp kitų atstovybių. Ar
planuoji kažką keisti?
Povilas Lepeika: Planuoju ne keisti, bet atnaujinti bendradarbiavimą: turėjome susitikimus ir būtų
malonu, jeigu turėtume daugiau. Kartu siekdami bendrų tikslų galime padaryti daugiau - ši užduotis bus
skirta žmogiškųjų išteklių koordinatoriui.

Gvidas Basijokas (EEf-17): Kokie buvo tavo darbai, kai buvai žmogiškųjų išteklių koordinatorius?
Povilas Lepeika: Narių kompetencijos ir motyvacijos kėlimas.
Gvidas Basijokas (EEf-17): Ar pavyko?
Povilas Lepeika: Šiais metais integracija vyksta gerai, todėl nauji žmonės bus pasiruošę tinkamai
atstovauti studentus.

Pasisakymai UŽ ir PRIEŠ kandidatą į VGTU SA EF pirmininko vietą – Povilas Lepeika.
VGTU SA EF pirmininko rinkimai.
Balsų skaičiavimo komisija palieka patalpas eidami skaičiuoti balsų.
Skelbiami VGTU SA EF pirmininko rinkimų rezultatai

Rezultatus paskelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Tadas Seniūnas.
Sugadintų balsavimo biuletenių- 3
Prieš – 3
Susilaiko - 3
Už Povilą Lepeiką – 18 balsų.
Remiantis VGTU EF seniūnų balsais, VGTU SA EF pirmininku tampa Povilas Lepeika.

TIKRINAMAS KONFERENCIJOS KVORUMAS: Konferencijoje dalyvauja 27 seniūnai. Konferencija
teisėta.

VGTU SA kandidato į prezidentus prisistatymas Dominykas Tvaska
Klausimų sesija kandidatui į VGTU SA prezidento vietą:

Areta Jaškūnaitė (TETf-16): Ar planuojami pokyčiai dėl stipendijų ir kada bus vykdomi?
Dominykas Tvaska: Stipendijos keičiamos kelis metus. Dabar matome prošvaistę, nes turime naują
studijų direkcijos direktorę – žmogų su didele kompetencija. Paskutiniame posėdyje su administracija ir
kalbėjome, kaip keisime stipendijas ir stipendijų fondą. Stipendijų skyrimas priklauso nuo valstybės, bet
ne nuo universiteto. Pokyčiai yra ruošiami.

Vytautas Drazdauskas (EDf-16): Dominykai, ką galėtum pasakyti apie naujo fakulteto statybų projektą?
Dominykas Tvaska: Tikrai negalite tikėtis. Planas yra toks, kad EF, MF, TIF statyti prie centrinių rūmų,
šiuo metu yra vykdomas Saulėtekio miestelio vykdymas su VU. Tikėtis, jog per du, tris metus, bus tik
pamatai, daugiau nesitikėti.

Andžej Kuldoš (EKIf-16): Dominykai, ar mes galėtume tikėtis iš CB, kad paspartinsite veiklą dėl
geriamo vandens?
Dominykas Tvaska: Būtų sunku pasakyti, kiek pačiam universitetui būtų naudinga investuoti pinigus į
elektronikos fakultetą, kai vyksta Saulėtekio akademinio miestelio projektas. Eitume, kovotume, akivaizdu,
kad to reikia, bet nežinau kaip tai pavyktu. Jeigu surastume remėjų pastatyti vandens aparatus - tai būtų
paprastesnis sprendimas.
VGTU SA prezidento rinkimai.

Renkami delegatai į visuotinę rinkiminę konferenciją iš Elektronikos fakulteto seniūnų:
Vytautas Drazdauskas (EDf-16)
Adnžej Kuldoš (EIKf-16)
Rasuolė Kalinauskaitė (EKf-17)
Ingrida Baliūnaitė (Eif-17)
Viktorija Skikaitė (Ef-17/1)
Giedrė Šimkūnaitė (Ef-18/1)

Konferencija uždaroma studentų himnu Gaudeamus.

