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1. APTARTA: RED BULL
NUTARTA: Kontaktai: Andrius Aleknavičius (bendrauti Facebook platformoje).
2. APTARTA: KOMPETETINGOS LYDERYSTĖS PROGRAMA
NUTARTA: Kaip elgtis, kai nėra kandidatų tam tikroms pareigoms? – Kiekvienas
savanoris po savęs turi palikti ką nors, kas tęs darbus, tad reikia bet kokiu atveju ieškoti
žmogaus, kuris dirbs toje srityje.
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Jei kyla klausimų susijusių su KLP – kreiptis į savo SA F žmogiškųjų išteklių
koordinatorių, kuris su tuo dirba ir gali padėti.

3. APTARTA: AKTUALI INFORMACIJA
NUTARTA: Rektorato diskusija: aiški data dar tiksliai nėra žinoma, pagrindinė tema
bus privalomas paskaitų lankomumas. Pirmininkai turi padiskutuoti su savo fakultetų
administracija šia tema ir išklausyti jų argumentus, laukiamas grįžtamasis ryšys
bendram vaizdui susidaryti. Stipriai rekomenduotina visiems valdybos nariams
dalyvauti diskusijoje.
Gegužės 1 dieną Aula Magna salėje vyks konferencija „Aukštojo mokslo paskirtis“. Ją
organizuojame mes, kartu su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe.
LSS: Gailė Žebrytė paliko pareigas Lietuvos studentų sąjungos biure. Šiuo metu naujas
žmogus nėra rastas, todėl nuotoliniu būdu biurui padės buvusi vadovė Justina
Štrimaitytė.
Pasiūlymas: tam, kad susižiūrėti kaip visiems sekasi, daryti trumpas veiklos ataskaitas
ties einamaisiais darbais, jog vyktų veiklos tęstinumas ir būtų galima pastebėti, jei
stringa darbai. Nutarta bent sekančius du posėdžius išbandyti ataskaitų teikimo formatą
– pristatyti nuveiktus ir planuojamus darbus nuo vieno iki kito posėdžio
4. APTARTA: IŠVAŽIUOJAMOJI VALDYBA
NUTARTA: Valdybos mokymai vyks gegužės 10-12 dienomis. Pirma diena vyks
LinkMenų fabrike, antra diena – sodyboje. Dar nėra numatyto konkretaus koncepto.
Pirmąją dieną planuojama pasimokyti finansų valdymo (iki to laiko būtina pateikti visas
likusias sąskaitas faktūras), sąmatų ir ataskaitų dėliojimo. Antrąją dieną – stovyklų
koncepto susidėliojimas, kontrolės komisijos pateiktų pastabų aptarimas, diskusijos
apie bendrą SA veiklą. Programos pasiūlymus galima teikti Dominykui Tvaskai.
5. APTARTA: SENATO NARIŲ TVIRTINIMAS
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NUTARTA:
Keliamas klausimas „Ar pritariate Architektūros fakulteto studentės Godos Pazukaitės
kandidatūrai Senato nario pareigoms užimti?“
Balsavimas:
Už – 8;
Prieš – 0;
Susilaiko – 1.
Keliamas klausimas „Ar pritariate Elektronikos fakulteto studento Kornelijaus Baltrūno
kandidatūrai Senato nario pareigoms užimti?“
Balsavimas:
Už – 8;
Prieš – 0;
Susilaiko – 1.
Keliamas klausimas „Ar pritariate Verslo vadybos fakulteto studentės Gretos
Valasinavičiūtės kandidatūrai Senato nario pareigoms užimti?“
Balsavimas:
Už – 8;
Prieš – 0;
Susilaiko – 1.
Dominykas Tvaska buvo susitikęs su Senato pirmininku dėl paskaitų praleidimo dėl
posėdžių, numatoma išleist įsakymą, jog Senato posėdis būtų pateisinama priežastis.

6. APTARTA: KITA INFORMACIJA
NUTARTA: 27 d. vyks Transmechanija, vienas iš konkursų bus kiekvienai SA F
papuošti automobilį su galimybe laimėti prizus.
Gegužės 6 d. kinas ant bendrabučio sienos
Balandžio 25 d. N2U orientacinės, pats N2U renginys balandžio 30 d.
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Posėdžio pirmininkas

Dominykas Tvaska

___________
(Parašas)

Posėdžio sekretorius

Kristina Granauskaitė

___________
(Parašas)
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