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1. APTARTA: Posėdžio pirmininko ir sekretorių tvirtinimas, darbotvarkės tvirtinimas.
NUTARTA: Pirmininkas ir sekretoriai patvirtinti, darbotvarkė patvirtinta.
2. APTARTA: Balsų skaičiavimo komisija.
NUTARTA: Ignas Skripkiūnas (TVf-17/1) - pirmininkas
Reda Braziulytė (TLf-16/1)
Vincentas Tijūnaitis (PEf-18)

3. APTARTA: VGTU SA APF veiklos ataskaita (2019 kovo 27 – 2019 spalio 15)
Klausimų sesija:
Vaidas Šimkūnaitis (TIf-17/1): Ernesta, aš praeitą konferenciją buvau, kai tave rinko, pats vedžiau,
man atrodo. Tada, atsimenu, savo komandos pristatyme pristatinėjai vicepirmininkę, rinkodaros
koordinatorių kaip tą patį žmogų. Aš tada paklausiau tavęs, kodėl taip yra ir tu man pateikei
atsakymą, kad yra numatomas žmogus, tiktai laukiame, kol jis apsimokys ir šiek tiek apsipras.
Dabar pristatinėjai komandos sudėtis, su kuria baigei kadenciją, ir ji lygiai tokia pati kaip pradžioje.
Kodėl neatsirado tas rinkodaros žmogus, kuris perimtų darbus nuo vicepirmininkės galvos?
Ernesta Laužikaitė (GDf-17): Tas žmogus atsirado, tačiau mes jo nekėlėme į koordinatorius, jį
palikom ir paruošėme pilnai kitai kadencijai.
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Gintarė Janauskaitė (Kontrolės komisija): Vienas iš VGTU SA strateginių tikslų buvo garantuoti
veiklą, orientuotą į aukštąjį mokslą ir savo prezentacijoje paminėjai, kad jūs, kaip fakultetinė
studentų atstovybė, nelabai prie to prisidedate ir tai yra daugiau centrinio biuro darbas kaip aš
suprantu, teisingai? Tai norėčiau paklausti, kokia yra tavo pozicija į tai, kad, nežinau, ar centrinis
biuras per mažai jus įtraukia į aukštojo mokslo kokybės kėlimą, ar tiesiog jūs patys nežinote, kas
prie to prisideda ir kodėl fakultetas tame nedalyvauja?
Ernesta Laužikaitė (GDf-17): Ne, mes kiek prisidedame, tai padedame spręsti tam tikrus dalykus.
Tiesiog mes labiau orientuojamės į savo fakultetą, o centrinis biuras daugiau juos įgyvendina.
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas): Turiu tokį klausimą, man ir pačiam kartais laisvai
pasirenkamą dalyką yra tekę pasirinkti jūsų fakultete ir man visą laiką sėdint atsiskaitymuose
susidarydavo tokia idėja, kad Aplinkos fakultetas galbūt nėra pats akademiškai sąžiningiausias, ką
tikriausiai parodo ir mūsų įvykdytas studijų kokybės tyrimas. Pas jus nesąžiningumo atvejų pačių
studentų atsakymas turbūt didžiausias kiekis universitete kokiais 34 kartais. Tai norėtųsi paklausti,
ar dekanate, ar iš pačios atstovybės buvo kažkas kalbėta, kaip tą problemą būtų galima mažinti, ar
tai yra bent jau fakulteto pačio prioritetinis darbas?
Ernesta Laužikaitė (GDf-17): Dekanate buvo kalbėta, dabar šiuo metu tiksliai tikrai nepasakysiu
kas. Tikrai buvo užsiminta šita tema, tačiau pats dekanatas, jie ne per labiausiai sureikšmino šitą
dalyką, jiems gerai taip, kaip yra. Reikėtu tęsti šį klausima jiems galbūt.
Augustas Driukas (APf-18): Ernesta, ar esi patenkinta savo darbu ir ar džiaugiesi savo komandos
darbu per visą savo kadenciją?
Ernesta Laužikaitė (GDf-17): Kaip yra sakoma, visada gali būti geriau, bet šiaip džiaugiuosi
darbais ir pačia komanda.
Vaidas Šimkūnaitis (TIf-17/1): Ernesta, aš tavęs labai atsiprašau, kad daug klausinėjam, bet jau tau
paskutinis čia toks atsiskaitymas. Aš dėl strateginių tikslų irgi. Kaip ir Gintare minėjai, tai buvo
vienas iš strateginių tikslų narių išlaikymas? Tai tu ten pristatei, kad jūsų komanda padarė daug
darbų su pirmakursių išlaikymu, bet va tas man ir užkibo, jog gerai, kad jūs išlaikėt pirmakursius,
bet dėl senųjų narių išlaikymo, gal tu nepaminėjai kokių nors darbų, kuriuos jūs padarėt, ar jūs
kažkaip kitaip bandėt juos išlaikyt, kurių nepaminėjai ataskaitoj. Tai aš norėčiau sužinot, kodėl, jei
jų nebuvo, kodėl jų nebuvo, jeigu ir buvo ir jie nebuvo paminėti, tai kokie jie buvo?
Ernesta Laužikaitė (GDf-17): Tai senieji nariai taip pat įsitraukia į pirmakursių integraciją, į
pirmakursių stovyklas, į pirmakursių krikštynas, visi kartu organizuojam ir dalyvaujam.
NUTARTA: PRIEŠ – 0 , SUSILAIKĖ - 0 , UŽ - 16. Ataskaita patvirtinta.
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4. APTARTA: VGTU SA APF finansinė ataskaita.
Klausimų sesija:
Klausimų nebuvo.
NUTARTA: PRIEŠ – 0 , SUSILAIKO –0 , UŽ – 16. Ataskaita patvirtinta.
5. APTARTA: Kandidačių į VGTU SA APF pirmininko postą Gabijos Pragulbeckytės ir
Aistės Vilčiauskaitės prisistatymai.
Klausimų sesija:
Lukas Jurgutis (VTf-17): Mano klausimas abiems kandidatėms, kodėl jūs esat geresnė viena už
kitą?
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Aš galiu pirma atsakyti, tiksliau, neatsakyti, nes mes abi esam viena
pas kitą komandoje, tai nemanau, kad šitas atsakymas kažką pakeis.
Gabija Pragulbeckytė (PEf-17): Be to, ne mes turime spręsti, o seniūnai.
Matas Kaziūnas (PEfu-18): Abi minėjot, kad sieksit gerinti ryšį su studentais, kokie tai būtų
būdai?
Gabija Pragulbeckytė (PEf-17): Tai turbūt lengviausia su studentais sukontaktuoti yra per
seniūnus, tai pirmiausia bandysim toliau tą ryšį gerinti. Kadangi dalis seniūnų yra atstovybėje, tai su
jais bendravimas yra, aišku, artimas, tačiau yra daug seniūnų, kurie pasivaidena tiesiog per
ataskaitines, tai visų pirma darbas su jais, o vėliau tiesiog parodyti, kad mes kažką veikiam, turim
va jau darbų, kaip Aistė minėjo, kurie yra suplanuoti daryti, tai kai jie matys, kad tai vyksta, galbūt
iškart atsiras kitų. Jeigu neatsiras, va tokie dalykai kaip socialiniai žemėlapiai ir panašiai, tiesiog
bandysim kuo daugiau informacijos išgauti.
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Tai aš, aišku, kažkiek pasikartosiu, tai geriausias ryšys tikriausiai
atsiranda tada, kai jie mato, kad mes dėl jų kažką darom, geriausią ryšį yra palaikyti darbais, o jeigu
dar kažkaip, tai gali būti susitikimai, tie patys turnyrai, kuriuos mes darom kartu su fakulteto
darbuotojais, gali būti tiesiog neformalūs, ar formalūs susitikimai su tais pačiais seniūnais ar tiesiog
studentais. Tai tiek.
Ignas Asakavičius (KGf-17): Abiems kandidatėms. Ar nemanote, kad jau esate per senos šioms
pareigoms?
Gabija Pragulbeckytė (PEf-17): Amžius yra viena, o patirtis yra kita. Patirtis nesensta.
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Aš bet kuriuo atveju būčiau ir bet kuriuo atveju liksiu komandoje jeigu netapsiu pirmininke, liksiu vicepirmininke, nes per tuos metus prikaupiau gan nemažai žinių ir
per tuos metus labiau susipažinau su visais tais dalykais. Ir manau, kad kaip tik antrus metus, šiaip
treti metai atstovybėje, bet antri tokie rimtesni, tai manau, kad per antrus metus tikrai galima
padaryti daug geresnių ir rimtesnių dalykų.
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Greta Morkūnaitė (MKDf-17/3): Ar galėtumėt abi pristatyt savo komandos sudėtį?
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Vicepirmininkė - Gailė Klapatauskaitė, Žmogiškųjų išteklių
koordinatorius - Ignas Medžiaušis, RsV – Gabija Pragulbeckytė, SARK- Augustas Driukas,
Rinkodara- Rokas Smilingas.
Gabija Pragulbeckytė (PEf-17): Pas mane vicepirmininkė, kaip ir minėjo, Aistė Vilčiauskaitė,
Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius Augustas Driukas, Rinkodaros koordinatorius Rokas Smilingas, Žmogiškųjų išteklių koordinatorius - Ignas Medžiaušis ir RsV kol kas likčiau aš.
Emilija Sviklytė (SPIf-17): Aistė sakė, kad pritrauktų studentus į neformalius susitikimus, kad
bendrautų. Kaip tu tai padarytum, nes studentai iš principo nėra labai tie žmonės, kurie nori eiti,
kažką daryt, apart atstovybininkų, apart paskaitų jiems nelabai kas įdomu.
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Tai mes jau tai darėme, tai buvo neformalioj aplinkoj, pavyzdžiui,
buvo tas pats boulingo turnyras, formalioj aplinkoj gali būti susitikimas kad ir su ta pačia
administracija. Taip, niekas nesako, kad iš pradžių susirinks visi ten 50 studentų, bet gerai bus
pradžioje, jeigu ateis ir 5. Jeigu padarysim jiems taip, kad patiktų, kitąkart ateis ir daugiau.
Vaidas Šimkūnaitis (TIf-17/1): Klausimas abiems, tarp kitko, nes Gabija minėjo, kad ji turi
atitinkamas savybes pirmininko pareigoms užimti, bet tu neįvardinai kokios tai savybės, tai aš
norėčiau paklaust, kaip jums atrodo, kokių reikia savybių būti geru pirmininku?
Gabija Pragulbeckytė (PEf-17): Tai pirmininkas turi sugebėti suorganizuoti komandą, tai yra, jai
tiesiog aiškiai pasakyti, kokie yra darbai ir ką mes turim atlikti. Tada jau visa komanda galvoja,
kaip tai reikia atlikti. Taip pat pirmininkas turi nebijoti pasakyti griežtesnio žodžio, jeigu, kaip
tarkim, ankstesnėse kadencijose yra buvę, kad kažkas kažko nepadaro, nedadaro, tai tu turi sugebėt
pasakyt tiesiai šviesiai, kad tu turi prisėst ir padaryt, taip pat, nežinau, tiesiog jis turi norėt dirbti
studentų labui, žiūrėti, galvoti, kas gali būti, ką mes dar galim padaryt, kaip mes galim iš tų
studentų susirinkti informaciją, ko jiems reikia, tiesiog stengtis dirbti studentui.
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Tai, aišku pirmininkas turi turėti lyderio savybių, kad galėtų šnekėti
su komanda ir ją sukontroliuoti kai reikia. Toliau pirmininkas, žinoma, turi būti atsakingas ir
pirmininkas tiesiog turi būti žmogiškas ir nežiūrėti į visus šituos dalykus iš tos pusės, bet suprasti
kiekvieną komandos narį ir mokėti su juo susitvarkyti.
Rusnė Raguckaitė (VTf-16): Gabija, minėjai, kad pirmininkas turi turėti tokį griežtą balsą, kad
tavęs klausytų komanda. Tiek aš, tiek Ernesta susidūrėm su ta problema, su viešinimu, su
nuotraukomis, su viskuo, tai mes prašėm komandos nario, kad jis darytų. Ir gražiai bandėm, ir
griežtai sakėm ir žmogus nieko nedarė, visą laiką deadline‘ai nuplaukdavo, jam neberūpėdavo. Kaip
tu elgtumeis su tokiu žmogum?
Gabija Pragulbeckytė (PEf-17): Visų pirmą, yra šnekėjimasis ir panašiai, bet jeigu, tarkim,
gaunasi, kad žmogus nebendrauja ir jeigu yra išteklių, tai jį pakeisti. O jeigu pakeisti neįmanoma,
tai tada pirmininko atsakomybė yra padaryti tą darbą, nežinau, ar su visa komanda.
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Gintarė Janauskaitė (Kontrolės komisija): Klausimas būtų Gabijai. Tu čia neįvardinai, bet, manau,
tikrai tikėjaisi šito klausimo ir, manau, tikrai jam esi pasiruošusi. Neįvardinai nei savo
motyvaciniam, nei savo CV, kad buvai vienu metu ir Ryšių su visuomene vadovė Centriniam biure
ir realiai ten, kiek supratau, motyvacijos pritrūko. Kodėl manai, kad motyvacijos užteks būt
pirmininke, ir kuo tai skiriasi nuo buvimo vadove būtent savo srityje, kurioje tiek laiko dirbai.
Gabija Pragulbeckytė (PEf-17): Nuo to praėjo gana ilgas laiko tarpas ir tiesiog. Na gerai, šnekėsiu
konkrečiai asmeniškai. Tiesiog padariau iš to išvadas, supratau kas buvo negerai, ko pritrūko ir,
manau, nepameluosiu, pasakydama, kad per tą laiką tikrai padariau pažangą, įgavau daugiau to
organizuotumo ir dabar žinau, kas gali būti negerai bei žinau, kaip tai pataisyti arba to išvengti.

Matas Kaziūnas (PEfu-18): Klausimas abiems kandidatėms, ar netapimas pirmininke sutrukdytų
pasiekti jūsų tikslus?
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Taip, daug kas sako, kad šitų tikslų galima pasiekti ir šiaip, kaip
asmeniui, bet kai tu būni pirmininkas, tu tada turi komandą, tu gali siūlyti idėjas, turi patariamųjų
balsų, tu turi žmonių, kurie, jeigu norės, sieks to tikslo su tavimi, tai taip bus lengviau.
Gabija Pragulbeckytė (PEf-17): Aš irgi realiai pasakysiu tą patį, tiesiog, vis tiek, į pirmininką
žiūri šiek tiek kitaip, negu į kitą atstovybės narį, tai tiesiog tų tikslų siekti būtų lengviau jeigu
būčiau pirmininku.
Tomas Verbickas (GDf-19): Klausimas abiems, koks jūsų abiejų, kaip būsimų pirmininkių, pats
didžiausias tikslas išsikeltas, toks kaip į ateitį?
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Aš tai tikrai neskubu pasakyti kažkokio labai didelio tikslo, nes
nenoriu po to raudonuoti ir sakyti, kad jo nepadariau. Tai dėl to ir išsikėliau pirmiausia sau tuos
tikslus, susijusius labiausiai su socialiniu gerbūviu ir su bendruomene. Aišku, niekada tobulumui
nebus ribų, bet šitie dalykai, kuriuos man jau įvardino čia studijuojantys, ko jiems trūksta fakultete,
tai jie jau buvo apkalbėti dekanate ir aš nemanau, kad juos labai sunku bus padaryti, todėl aš juos
dabar išsikėliau sau kaip prioritetą. Ir nesakysiu dabar kažkokio labai didelio tikslo, kaip ir minėjau,
kad po to nereikėtų labai raudonuoti.
Gabija Pragulbeckytė (PEf-17): Taip, tai iš tikrųjų visi tie tikslai, kuriuos vardinau, susideda
bendrai į vieną, tai yra, kad padaryti studentams geriau. Lygiai taip pat, norėdama apsidrausti,
nesakysiu tikrai, kad aš padarysiu tą ir tą, jūs po kiek laiko pamatysit tą ir tą, nes to gali nebūti. Ir be
to, gali atsirasti naujų idėjų viduryje kadencijos, tai tada, jeigu tai taps didžiausiu tikslu, tai ir bus jis
toks.
Evelina Sinkevič (VGTU SA alumni): Gabija, noriu paklausti, tu minėjai, kad būsi pas save ir RsV,
tai tų išteklių nėra pas jus tiek?
Gabija Pragulbeckytė (PEf-17): Galbūt girdėjai, kaip Rusnė sakė, kad su žmogum buvo
problemos, tai aš tikrai nenoriu toliau tų problemų tęsti. Tačiau galiu pasidžiaugti, kad turim labai
daug pirmakursių atėjusių, kurie dar yra motyvuoti, ir jeigu išlaikysim tą motyvaciją, jeigu
užkabinsim žmogų, tai po pusės metų drąsiai gali kas nors pereiti. O kol kas aš apsvarsčiau, kad
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pilnai spėčiau viską padaryti, nes mūsų fakultetas nėra toks didelis, nėra tiek darbų, susijusių su
RsV.
Vaidas Šimkūnaitis (TIf-17/1): Užduosiu abiems kandidatėms klausimą, toks etatinis klausimas, jis
per daug nieko nereiškiantis, bet leidžiantis pamatyti, kokie jūs žmonės ir kaip jūs mąstot. Tai
pasakykit - ar motyvacija, ar kompetencija? Ir kodėl jūs tokį atsakymą pasirinkot?
Gabija Pragulbeckytė (PEf-17): Aš manau, kad vis tiek kompetencija yra šiek tiek svarbesnė, nes
žmogus norės, nenorės, jis vis tiek tą darbą padarys. Nes jeigu bus daug motyvacijos, bet jis
nesugebės to padaryti, tai bus tas pats, kaip nedarant nieko. Aišku, būtinai turi būti dviejų dalykų
derinys, bet, galbūt, kompetencija šiek tiek svarbiau.
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Kompetencija, nes iš kompetencijos, manau, atsiranda ir motyvacija,
nes kuo daugiau įgauni žinių, tuo tu turi daugiau noro ir tuo tu labiau savimi tiki.
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas): Klausimas abiems, kadangi pirmininkas dirba ne vien
savo fakultete, tai norisi pažiūrėti, kaip šiaip mąstot. Vis tiek gyvenam Lietuvoje, yra bendra
Lietuvos aukštojo mokslo erdvė, tai norėtųsi pasižiūrėt, na vis tiek iškyla daug problemų aukštojoj
mokykloj, kurias tu, kaip studento atstovas, dirbdamas savo fakultete išsprendi. Tos problemos
kartais būna nacionalinio lygmens ir jeigu jūs jo nesuprasit, turėsit problemų, nes Centrinis biuras
visko vienas nepadarys, mums reikia jūsų. Tai kaip jums atrodo, kokia dabar esanti Lietuvos
aukštajame moksle esanti problema yra didžiausia ir labiausiai tinkanti jūsų fakultetui?
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Aš pirmiausia pagalvojau apie tai, kad šiais metais, kas labai keista,
pas mus į fakultetą įstojo labai nemažas kiekis studentų, kas moka už mokslą. Gal tai ir yra
problema, kodėl mūsų fakultete yra mažai įstojusių. Bet tai susikerta su balu, bet aš manau, kad
didelė problema bent jau mūsų fakultetui yra, kad mokslas yra mokamas, dėl to į mūsų fakultetą
įstoja mažai žmonių.
Gabija Pragulbeckytė (PEf-17): Mano nuomonė irgi būtų panaši, žmonės nesurenka to balo, kad
įstoti į nemokamą vietą, tai tada nestoja išvis. Ir tas didelis srautas, kuris čia galėtų įstoti, tarkim į
mokamą vietą, jie nueina į kitas specialybes, kur nereikia, tarkim, kokios matematikos ar kažko, kas
labai muša balą. Tai vis tiek yra susiję su tuo balu surenkamu, su ta mokama vieta, kurios tu,
tarkim, nenori gauti. Bet čia reikia spręsti pradėti nuo mokyklos, ne nuo aukštųjų.
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas) klausimo papildymas: Šiais metais VGTU pasirinko
tokį žingsnį ir sumažino stojimo kartelę į nefinansuojamas vietas, jūsų nuomonė, geras sprendimas
buvo, ar ne?
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Iš fakulteto pusės tai geras, nes kitaip neturėtume pirmakursių, iš
bendros perspektyvos ne, nes VGTU labai dabar išsiskiria iš kitų aukštųjų mokyklų žema kartele,
stojimo balu.
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Gintarė Janauskaitė (Kontrolės komisija): Pas tave Gabija mačiau, kad yra parašyta
motyvaciniame pirmas tikslas - pagerinti studentų požiūrį į atstovybę ir taip pat matau, kad šiuo
metu tu kaip ir dirbi VGTU. Kaip manai, ar tai, kad tu esi išrinkta pirmininke, jų oficialia atstove, ir
taip pat universiteto darbuotoja, ar tai padės sustiprinti pasitikėjimą iš studentų, ar nelabai?
Gabija Pragulbeckytė (PEf-17): Aš manau, kad taip, kadangi, tarp studentų ir dėstytojų yra labai
didelis atotrūkis ir jeigu jie matys, kad tie žmonės, kurie yra atstovybėje, yra tie patys studentai, jie
elementariai dirba universitete, mano atveju, veda laboratorinius darbus, tai vis tiek bus kažkoks
kitoks požiūris. Bus kitaip žiūrima, kažkiek paprasčiau, nes vis tiek tu prieš savo bendraamžį
nežiūrėsi į jį kaip į daug viršesnį.
Gintarė Janauskaitė (Kontrolės komisija): Aiste, buvai rinkodaros koordinatorė, įvardink esminius
savo darbus, kokius pavyko įgyvendinti?
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Neturiu kuo pasidžiaugti ir pasididžiuoti, jeigu atvirai, nes padariau
tai, ko reikėjo fakultetui, kai vykdavo stovyklos ir panašiai, o kažkokių asmeninių, kuriais tikrai
galiu pasigirti, nebuvo.
Gintarė Janauskaitė (Kontrolės komisija) klausimo papildymas: Kodėl?
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Nes ėjau į rinkodaros koordinatores iš pradžių dėl to, kad nebuvo
žmogaus. Po to, tie žmonės atsirado, mes dirbome kartu su jais ir jie po truputį perėmė mano
darbus, tai mes tada ruošėm žmogų šiai kadencijai ir kažkaip tokių tikslų didelių ir neišsikėlėm.
Gintarė Janauskaitė (Kontrolės komisija) klausimo papildymas: Atsirado žmonių, atsirado kas
perima tavo darbus, bet finansinėje ataskaitoje neatsispindėjo rinkodaros kažkokio indelio. Gal
galėtum pakomentuoti, kodėl?
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Nes mes niekada iš įmonių neprašėm finansines paramos, mes visada
tai darydavom barteriniais mainais ir tiesiog jie mums duodavo dalykus ir panašiai, o mes jiems
atsilygindavome reklama socialiniuose tinkluose ar fakultete. Todėl tai ir neatsispindi finansinėje
ataskaitoje.

NUTARTA:
Sugadinti – 1
Susilaikė – 1
Už Aistę Vilčiauskaitę – 12
Už Gabiją Pragulbeckytę - 2
Pirmininke išrinkta : Aistė Vilčiauskaitė.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretoriai

Gailė Žebrytė
Justina Tamošiūnaitė
Erika Šimkūnaitė

6. APTARTA: Delegatai visuotinei seniūnų konferencijai
NUTARTA: Deleguojami asmenys:
Augustas Driukas (APf-18)
Oskaras Liniauskas (PEf-19)
Ignas Asakavičius (KGf-16)
Aurimas Jurkūnas (PEf-18)
Ignas Medžiaušis (NTKf-17)

Posėdžio pirmininkas

Gailė Žebrytė

__________________________
(parašas)

Posėdžio sekretorius

Justina T.. ir Erika Š.

__________________________
(parašas)

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretoriai

Gailė Žebrytė
Justina Tamošiūnaitė
Erika Šimkūnaitė

