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Balsų skaičiavimo komisija:
Gailė Žebrytė, Aistė Viličiauskaitė, Elzė Žemaitytė.
Pirmininkė –Elzė Žemaitytė
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 – Konferencijos uždarymas

Konferencijos atidarymas. VGTU SA EF LEP pirmininkas Povilas Lepeika atidaro konferenciją Lietuvos
Respublikos himnu.

SVARSTYTA: Konferencijos pirmininko tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos pirmininku išrinkta Vaidas Šimkūnaitis (TIf-16/1).

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: Gailė
Žebrytė, Aistė Viličiauskaitė, Elzė Žemaitytė. Balsų komisijos pirmininkė – Elzė Žemaitytė.
TIKRINAMAS KONFERENCIJOS KVORUMAS: Konferencijoje dalyvauja 27 seniūnai. Konferencija
teisėta.

VGTU SA EF veiklos ataskaitos pristatymas. Ataskaitą pristato VGTU SA EF pirmininkas Povilas
Lepeika.
Klausimų sesija Povilo Lepeikos pristatytos VGTU SA EF veiklos ataskaitos klausimais:
Gintarė Janauskaitė (TIf-16): Kiek studentų iš elektronikos fakulteto dalyvavo elektronikų dienose?
Povilas Lepeika: Bendrai paėmus, apie šimtą, o komandos buvo sudarytos iš dviejų-keturių studentų,
įskaitant 8 komandas iš studentų ir net 2 moksleivių komandas. Veiklos vyko visą dieną, į vakarinę dalį
atvyko daugiau žmonių, nei pernai, todėl renginys labiau pasisekęs, lyginant su praeitais metais.
Gaile Žėbrytė (KIf-15/4): Ar vienas vandens aparatas patenkina poreikį ar nelabai? Ar užtenka to vieno
aparato?
Povilas Lepeika: Aparatui prižiūrėti yra paskirtas žmogus, todėl poreikį patenkina ir užtenka vieno
aparato.
SVARSTYTA: VGTU SA EF veiklos ataskaitos tvirtinimas
NUTARTA: Už – 25 delegatų, susilaiko – 2, prieš – 0 .

VGTU SA EF finansinės ataskaitos pristatymas. Ataskaitą pristato VGTU SA EF pirmininkas Povilas
Lepeika.
Klausimų sesija Povilo Lepeikos pristatytos VGTU SA EF finansinės ataskaitos klausimais:

Gintarė Janauskaitė (TIf-15): Iš kur pirmiausiai gaunate finansavimu? Iš kur ateina pinigai?
Povilas Lepeika: Iš dekanato pinigų neprašome, nebent yra išskirtinis atvejis. Iš tiesų, viską pristatyme
pateikiau tik lėšomis, bet taip pat gauname daug finansavimo prekėmis, įvairiais kuponais. Pvz.
„Tranzui“ „Evita“ davė kuponus, kuriuos įteikėme kaip prizus. Taip pat šiemet ieškosim socialinių
partnerių, kurie būtų mūsų ilgalaikiais remėjais.
Gytis (EAf-17) : Ar yra labai sunku surasti rėmėjų? Ar noriai prisideda įmonės? Ar reikia daug derėtis
projektui?
Povilas Lepeika: Į tai atsakyti negaliu, nes su tuo dirba mūsų rinkodaros komanda. Iš tiesų, labai
priklauso kaip labai nori prisidėti įmonės ir nuo to priklauso kiek ir kokį rėmimą gauname.
Gaile Žėbrytė (Kif-15/4): Ka planuojate nusipirkti už gautus pinigus?
Povilas Lepeika: Spausdintuvą.
Gaile Žėbrytė (Kif-15/4): Ar galės studentai ateiti spausdintis į atstovybę?
Povilas Lepeika: Galimybė tokia buvo, turėjom jau nebeveikiantį spausdintuvą. Kol veikė, galėjo
spausdintis. Arba investuosim pinigus į spausdintuvo taisymą arba nusipirksim naują. Labai dažnai kyla
klausimų dėl spausdintuvo, kuriuo naudotis galima su LSP, nes ne visi studentai moka ar turi LSP, todėl
SA spausdintuvas būtų gerai, tačiau to neprižadu.
Gintaras Auglys (Eef-16): Ar nebūtų lengviau studentus paskatinti įsigyti LSP, negu išleisti pinigus
naujam spausdintuvui?
Povilas Lepeika: Taip, tačiau mūsų planuose yra planuojama gauti pinigus iš tam tikros įmonės ir už
juos nupirkti naują spausdintuvą.
SVARSTYTA: VGTU SA EF finansinės ataskaitos tvirtinimas
NUTARTA: Už – 25 delegatų, susilaiko – 2, prieš – 0.

Konferencija uždaroma studentų himnu Gaudeamus.

