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SVARSTYTA: Ki diena’19 aptarimas ir problemų sprendimų įvardijimas.
Nutarta: tobulinti, kad kitais metais įvardintos problemos nesikartotų. Apklausos rezultatai iki kitos
savaitės pabaigos bus įkelti į mūsų SA darbo grupę su parašytom išvadom, kad nepasimirštų aptarti
dalykai. Atsakingas asmuo – Rosvita.

SVARSTYTA: Valdybos mokymų aptarimas.
Nutarta: Rosvita įkels gautą informaciją atskiru dokumentu, kadangi buvo naudingų dokumentų
(išvykos prašymai, sąmatos forma, ataskaitos forma) ir žinių, kurias turi sužinoti ir susirinkime
nedalyvavę SA nariai. Nepamiršti, kad vis reikia pristatyti sąskaitas faktūras iki ateinančio ketvirčio.
Vengti renginių, kur reikia finansavimo, bet sutampa su ketvirčiais.

SVARSTYTA: Fuxų stovyka.
Nutarta: pakeisti stovyklos turinį, jį padaryti santūresnį (mažiau nusirenginėjimų ir pan.), gaminti maistą
patiems ir taip sutaupyti pinigų. Stovykla daroma su EF SA. Per kitą savaitę visi pagalvojam galimą
stovyklos temą. Nepamiršti, kad tema privalės atsispindėti visos pirmakusių stovyklos metu, rinktis

atsakingai. Taip pat, aptarėme, kad keisis priėmimų vieta ir reikia būti šiek tiek santūresniems, pagalvoti
galimų užduočių, bus atskiras postas grupėj.

SVARSTYTA: SPK
Nutarta: padaryti narių studentų apklausas ir pabandyti koreguoti RI komitetą – Rosvita, padės Paulius,
Agnė, Benas. Deadline: rugpjūčio galas. Planuojamas susitikimas su SPK, administracija ir seniūnais –
rugsėjo mėn.

SVARSTYTA: VGTU SA 25 gimtadienis
Nutarta: Vytenė rūpinasi visų nuvažiavimu, Arijielė rūpinasi, kad pasidaryti kažkokį skiriamąjį KIF
ženklą, Monika domisi kam galima parašyt dėl sveikinimo, Karolina ir Simona sugalvoja ką parašyt.
Nepamiršti, kad reikia patiems apsirūpinti – anglimi kepimui, maistu ir gėrymais, dėl savo fakulteto
patogumo – pasiimti šašlykinę.

SVARSTYTA: Kuratoriai.
Nutarta: pagalvoti kas norės būti kuratoriais, kadangi jau greit bus paleistos anketos, mūsų fakultete už
tai atsakinga – Rosvita. Kuratoriumi tampant pirmą kartą – pasidomėti ką jie apskritai daro ir kokios jo
pareigos.

SVARSTYTA: KLPP
Nutarta: kadangi komanda jau kaip ir aiški, koordinatoriai pradeda vedžiotis „pamainą“ į vykstančius
CB susirinkimus. Palina jau dabar pasidalina paruoštu infopack, pasiskaityti ir pasinagrinėti patartina
visiems, bus lengviau orentuotis. Tie, kurie dar sugalvosit kitą kadenciją užimti kažkokias pareigas,
parašot HR komandai, reikės pasikalbėti, bet jūs dar galite apsimokinti kažkokiai pazicijai (tam skiriamos
dvi savaitės).

SVARSTYTA: Debatai
Nutarta: kolkas yra pasiruošimas, startuojam rugsėjo mėn. Atsakingas – Ernestas.
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Arijielė Jestremskaitė;
Simona Andriuškevičiūtė;
Vytenė Lopetaitė;
Ernestas Plavskis;
Karolina Markauskaitė;
Silvija Rudinskytė;
Monika Daukintytė;
Denisas Stech;
Rosvita Diškevičiūtė.

