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APTARTA: Dekanato informacija
NUTARTA: Planuojamas 5 bendrabučio atnaujinimas arba naujo bendrabučio statymas (kainuotų ~
13mln eurų, o ir kambarių kaina gautųsi apie 300eur.). Planuojama atnaujinti VGTU prekinį ženklą,
keisti studijų mugės vietą (ankščiau buvo Litexpo), reklamuoti VGTU per influencer‘ius, rengti
integracinę savaitę, inžinierių dienas, kurios pritrauktų žmonių į universitetą. Šių metų studijų
parodos šūkis bus „VGTU ateities miesto universitetas“, tai Aplinka labai žada kabintis ant to šūkio.
Stojančiųjų pritraukimui į aplinkos inžinerijos fakultetą per universiteto pristatymus mokyklose
daugiau kalbėti apie AIF, sukurti reklaminį filmuką, dalinti fakulteto atributiką per parodas.

APTARTA: Rūšiavimo šiukšliadėžės
NUTARTA: Jų nebus mūsų vardu padarytų, nes valymo įmonei papildomas darbas. O be to,
pasirodo, dekanatas jau organizavo jas ir greitu metu bus pastatytos.

APTARTA: SA Kalėdos
NUTARTA: Jei imsim sodybą, Kalėdos vyks 13-14 d., jei sakysimės salę, tai ~20 d. (tiksli data bus
kitą savaitę). Kitą savaitę pradėti rinkti pinigus sodybai ir užstatui, kuris liktų kitai SA dienai. Šią
savaitę turėtų atsirast grupej post‘as/poll‘as apie Kalėdas Atsakingi: Danielius, Ugnė, Erika K,
Vygailė, Mantvydas

APTARTA: Rinkodaros susirinkimas
NUTARTA: Rašė laišką Megazone dėl SA dienos. Siūlymas suorganizuoti trapučių būsimiems
renginiams.

APTARTA: RsV ir SARK susirinkimas
NUTARTA: RsV pradės post‘inti faktus instagram‘e apie studijas, pirmas faktas apie psichologinę
pagalbą. Vietoj soc. žemėlapio bus apklausos (daryti kelias apklausas ir jas suskirstyti pagal
prioritetus (dėstytojai (aprašyti dėstytojus), stovėjimo aikštelės, auditorijos, maitinimas (pastatyti
aparatus su užkandžiais, kavinių klausimą palikti kitiems metams, nes yra sudarytos ilgalaikės
sutartys)).

APTARTA: Motyvacinė sistema
NUTARTA: Rinkti kelis mėnesio atstovybininkus (pagal komitetus). Kitam susirinkimui pasiūlyti
idėjų prizui, kuris motyvuotų tapti mėnesio atstovybininku.

APTARTA: Vokeliai/kojinės laiškeliam
NUTARTA: Pirmas vokelių išdalinimas bus per SA Kalėdas, vėliau vokelius dalinsimės per SA
dieną. Pagalvoti kokie turėtų būti vokeliai/kojinės. Nuotraukas arba dėsim visų vienodas iš
fotosesijos, arba kiekvienas siųs tokią nuotrauką, kokią nori, kad uždėtų.

APTARTA: Planai kitai savaitei
NUTARTA: Koordai turi pasirašyti veiklos planą. Reiks padaryti susirinkimą, aptarti temas
diskusijai, padaryti fotosesiją su džemperiais (jei jie jau bus).
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