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Klausimų sesija VGTU SA KIF pirmininkui
19:00 – 19:10 – VGTU SA KIF finansinės ataskaitos pristatymas;
Klausimų sesija VGTU SA KIF pirmininkui
19:15 – 19:20 – VGTU SA KIF veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas;
19:20 – 19:30 – Kandidatės į VGTU SA KIF pirmininko pareigas prisistatymas;
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19:45 – 19:55 – Pasisakymai už ir prieš kandidatę į VGTU SA KIF pirmininko pareigas;
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Konferencijos atidarymas. VGTU SA KIF pirmininkas Gražvydas Skumbinas atidaro
konferenciją.
SVARSTYTA: Konferencijos pirmininko tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos pirmininku išrinktas Vaidas Šimkūnaitis (Tif16/1 ).
SVARSTYTA: Konferencijos sekretorių tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos sekretoriais išrinkti Simona Andriuškevičiūtė
(KIf 18/2) ir Vytenė Lopetaitė (PINf 17/1).
SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu nuspręsta į dienotvarkę įtraukti pertrauką po balsavimo.
SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos balsų skaičiavimo komisiją sudaro šie asmenys:
Antanas Budrikas (EF-18), Edvinas Vaitkevičius (BIf-19/5), Vaidotas Seliukas (MRf-17). Balsų
komisijos pirmininkas – Antanas Budrikas.
TIKRINAMAS KONFERENCIJOS KVORUMAS: Konferencijoje dalyvauja 16 seniūnų.
Konferencija teisėta.
VGTU SA KIF veiklos ataskaitos pristatymas. Ataskaitą pristato VGTU SA KIF pirmininkas
Gražvydas Skumbinas (ataskaita paruošta 2019 03 14 – 2019 10 29 laikotarpiui).
Klausimų sesija Gražvydui Skumbinui pristatytos VGTU SA KIF veiklos ataskaitos
klausimais:
Viktorija Vasiljeva (fakulteto alumni, kontrolės komisija): Tavo ataskaitoje mačiau vieną
darbą kuris turėtų būti aktualiausias seniūnams tai anoniminė apklausa apie socialinius ir
akademinius reikalus. Kokias problemas toje apklausoje pamatėte?
Gražvydas Skumbinas: Elementarias problemas tokias kaip informacijos nekėlimas į moodle
programinę sistemą, dėl „photoshop‘o“ paskaitos trūkumas prailgintuvų ir t.t., tai šios problemos
buvo sprendžiamos, po to kai kurie dalykai buvo išspręsti, kai kurie ne.
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Evaldas Jasaitis (): Kaip sekėsi vykdyti KLPP?
Gražvydas Skumbinas: Mūsų nuomone gerai, nes išsirinkome naują komandą.
Klausimo papildymas: Ar aiškus trumpinys KLPP?
Gražvydas Skumbinas: Taip. Kokybiškos lyderystės perdavimo programa.
Evaldas Jasaitis: KLPP trumpinys reiškė iki kol jūsų valdyba patvirtino, tai buvo
kompetentingos lyderystės programos projektas, patvirtinus kartu su valdyba, kurioje balsavai, jisai
tapo kompetentingos lyderystės programa, vykdant dalykus reikėtų tai žinoti.
Gražvydas Skumbinas: Ačiū, už pataisymą.
Viktorija Vasiljeva: Ar buvo išspręsta tvarkaraščių programa? Dar ne?
Gražvydas Skumbinas: Dalinai. Pirmakursių atžvilgiu.
Klausimo papildymas: Pirmakursiai tvarkaraščius gauna prieš rugsėjį, o kiti jau rugsėjį?
Gražvydas Skumbinas: Šito dabar atsakyti negaliu.
Ignas Skripkiūnas (TF-17/1): Minėjai, kad buvo atliktas lankomumo tyrimas, gal gali atsakyti
kokie buvo rezultatai jūsų fakultete?
Gražvydas Skumbinas: Skaičių kol kas tikrai negaliu pasakyti, tačiau išvadą galiu teigti tokią,
jog visi studentai sutinka, kad rezultatai yra priklausomi nuo lankomumo, bet yra prieš lankomumo
privalomumą.
VGTU SA KIF finansinės ataskaitos pristatymas. Ataskaitą pristato VGTU SA KIF
pirmininkas Gražvydas Skumbinas (ataskaita paruošta 2019 03 14 – 2019 10 29 laikotarpiui).
Ignas Skripkiūnas (TF-17/1): Minėjai, kad vyko jūsų renginys „KI dienos“ ir ten vyko
apdovanojimai ir t.t., bet finansinėje atskaitoje tai neatsispindi, tai iš kur visą tai atėjo?
Gražvydas Skumbinas: Projektas. Buvo parašytas projektas.
Vaidas Šimkūnaitis (TIf-17/1): Iš kokių lėšų buvo daromos pirmakursių krikštynos?
Gražvydas Skumbinas: Pagrinde buvo daroma iš likusių pinigų.
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Klausimo papildymas: Iš kokių likusių pinigų? Kodėl tada jų čia nėra?
Gražvydas Skumbinas: Šiuo metu negaliu atsakyti į šį klausimą.

Evaldas Jasaitis(): Koks projektas?
Gražvydas Skumbinas: Buvo parašytas projektas gauti pinigų „KI dienos“ organizavimui, iš
Kliuko fondo.
Ignas Skripkiūnas (TF-17/1): O tai jūs iš pirmakursių stovyklos tik gavot pinigų ir niekur
neišleidot jų ar kaip yra?
Gražvydas Skumbinas: Mūsų sąskaitoje šito nėra, nes buvo stovykla daryta EF ir KIF ir todėl
pagrindinės operacijos buvo padarytos EF atstovybės.
Pasikeitė kvorumas, prisijungė dar vienas seniūnas. Seniūnų yra – 17.

SVARSTYTA: VGTU SA KIF veiklos ataskaitos tvirtinimas
NUTARTA: Už – 12 delegatų, prieš - 0, susilaikiusių - 5.
SVARSTYTA: VGTU SA KIF finansinės ataskaitos tvirtinimas
NUTARTA: Už – 9 delegatų, prieš - 3, susilaikiusių - 5.

Kandidatai į VGTU SA KIF primininko vietą: Karolina Markauskaitė.
Kandidato į VGTU SA KIF pirmininko vietą prisistatymas.
Klausimų sesija kandidato į VGTU SA KIF pirmininko vietą:
Rūta Stribytė (PINf-19/4): Sakei kursi darbo vietas universitete ar kaip ten, gali patikslinti?
Karolina Markauskaitė: Taip, tai jau yra su dekanatu aptartas šitas reikalas, pas mus turėtų
atsirasti ne laisvalaikio zona, o darbo zona, kad būtų įrengtos bent kelios vietos skirtos savarankiškam
darbui.
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Klausimo papildymas: Čia grynai mūsų fakultete?
Karolina Markauskaitė: Taip.
Silvija Rudinskytė (KIf-18/2) Ar esi patenkinta SPK veikla mūsų universitete?Ar norėtum
kažką keisti?
Karolina Markauskaitė: Prieš tai tai tikrai nebuvau patenkinta, bet buvo šių mokslo metų
pradžioje pakeista SPK sudėtis ir pati iš tiesų sužiūrėjau tuos žmones kurie eina ir kadangi kiekvienoje
bakalauro studijų programoje bent vienas narys yra SA narys, tai aš tikiu pagerins mūsų komunikaciją
ir mes sužinosime, kas vyksta pas juos, galėsime perduoti savo informaciją, galėsime savo apklausų
rezultatus platinti, tai tikiuosi, kad situacija su SPK pas mus tik gerės.
Irina Jarec (KIF-17/1): Minėjai geriamojo vandens problemą, kas su juo yra dabar?
Karolina Markauskaitė: Mes turime prie K auditorijų vandens kraniuką, bet kokybė to
vandens tikrai netenkina, tiek srovė, tiek pats vanduo yra neskanus. Tai arba galima tobulinti patį tą
kraniuką arba ieškoti kitokių alternatyvų kaip būtų galima pateikti kokybišką, švarų ir nemokamą
vandenį.
Irina Jarec (KIF-17/1): Minėjote darbo vietas savarankiškam darbui, ar turite konkrečias
vietas kur ir kokias daryti?
Karolina Markauskaiė: Vieta jau kaip ir yra nuspręsta, nes kaip ir minėjau viskas jau aptarta
su dekanatu. Tiesiog reikia parašyti projektus, bet vieta tai būtų prie aktų salės, būtų tiek kiek tilptų
stalų.
Irina Jarec (KIF-17/1): Ar turėsime konstrukcijų kažkokių lauke, kad ten būtų galima sėdėti?
Karolina Markauskaitė: Kolkas tai mes turime namelį, Yra suoliukai ten šiek tiek toliau prie
architektų ir yra suoliukas prie pačios atstovybės. Tai kol kas apie tai nieko neplanavom.
Nusiskundimu apie vietos trūkumą lauke nėra, reaguosime jei atsiras.
Rūta Stribytė (PINf-19/4): O ten kur bus nauja darbovietė studentams, ji dirbs visą parą?
Karolina Markauskaitė: Ne visą parą, tai būtų fakulteto darbo vieta, tai per pertraukas ar
laisvą paskaitą, bus galima ja naudotis.
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Eimantas Rimkus (PINf-19/2): Kaip vertini buvusio pirmininko darbą ir ką darytum kitaip?
Karolina Markauskaitė: Vertinu taip, kad pradžioje jis buvo motyvuotas, tačiau ta motyvacija
greitai dingo ir buvo labia mažai kontaktuojama su komanda, tai ką aš norėčiau padaryti kitaip: tai
visa mūsų komanda labiau susibendrautų, pagerintų komunikaciją ir spręsti visus motyvacijos
trūkumo klausimus.
Eimantas Rimkus (PINf-19/2): Kokios yra tavo trys savybės kurios padės tau pirmininko
pozicijoje?
Karolina Markauskaitė: Tai, kad esu komunikaųbili, esu atsakinga ir kruopšti.
Rūta Stribytė (PINf-19/4): Valgyklos klausimas fakultete ar bent zonos kur būtų galima
pasišildyti maistą?
Karolina Markauskaitė: tai atstovybėje yra mikrobangų krosnelė ir praeitais metais tai buvo
labai viešinama, tačiau nesusilaukėme iš studentų jokio noro ir niekas iš studentų nėjo šildytis, bet
šiaip visada galima atstovybės budėjimo valandomis ateiti. Tai yra per ilgąją pertrauką.
Evaldas Jasaits (AGAI-16): Minėjai, kad dalyvavai įvairiuose LSS mokymuose, kuriuose
mokymuose dalyvavai ir kuo tie mokymai buvo tau naudingi?
Karolina Markauskaitė: Prieš porą savaičių dalyvavau SARK+RSV mokymuose tai iš tiesų
buvo naudingi mokymai, nes pasigilinau ir supratau, kad prieš tai mąsčiau gan siaurai, praplėčiau
savo požiūrį ir mąstymą, kad visada reikėtų mąstyti ne tik fakultetiniu lygmeniu, bet universitetiniu ar
netgi dar plačiau ir taip pat vasarą dalyvavau LSS asamblėjoje, kuri taip pat buvo naudinga, nes
įsigilinau į visiškai naują temą, apie kurią prieš tai nebuvau net pamasčiusi, tai ta tema buvo apie
neįgaliuosius.
Ignas Skripkiūnas (TF-17/1): Ar vežeisi savo būsimus komandos narius į mokymus?
Karolina Markauskaitė: Į šiuos LSS SARK I RSV mokymus važiavo mano RsV koordinatorė
Silvija, o iš SARK, ką atrinko tas važiavo.
Rūta Stribytė (PINf-19/4): Į Erasmus neplanuoji važiuoti?
Karolina Markauskaitė: Kol kas ne.
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Antanas Budrikas (Ef-18): Nurodei, kad turėsi du žmogiškųjų išteklių koordinatorius, kam
jums reikalingi du?
Karolina Markauskaitė: Praeitais metais komandoje irgi buvo ne vienas ŽIK ir manau, kad
tai veikia, vienas kuris dirba labiau universitetiniu mastu, o kitas kuris konkrečiai prižiūri mūsų SA
veiklą. Ir taip pat jie yra labai skirtingi žmonės ir aš esu numačiusi kuris vienas yra stipresnis vienose
veiklose, o kitas kitose srityse.
Vaidas Šimkūnaitis (TF-17) Klausimo papildymas: „Vienokiose veiklose, kitokiose veiklose“
labai abstraktu, tai gal galėtum patikslinti kokiose veiklose kuris geresnis?
Karolina Markauskaitė: Ernestas yra tas žmogus, kuris tikrai prižiūrės, kad mūsų atstovybėje
viskas būtų gerai, O Eglė yra tas žmogus kuris tikrai gali labai daug padaryti, labai atsakingai žiūri į
savo darbą ir aš manu, kad jie abu dirbs kartu tai tiek pas mus atstovybėje viskas bus tvarkoje, tiek
viskas bus padaryta.
Gabrielė Trachonavaitė (TEf-16) Klausimo papildymas: Minėjai, kad pas Gražvydą buvo
susiskaldžiusi komandą, bet taip pat sakei, kad turėju du HR. Ar nemanai, kad tai buvo esminė klaida?
Karolina Markauskaitė: Į šitą klausimą galima pažiūrėti iš įvairių pusių, žinoma HR yra
atsakingi už komandos stiprinimą, bet taip pat pirmininkas ir visi kiti nariai turi rodyti iniciatyvą, nes
tu negali tiesiog dviejų žmonių suvesti ir pasakyti: jūs bendraukit ir būkit draugais. Tai aš manau tai
buvo visos komandos komunikacijos nebuvimas.
Antanas Budirkas (Ef-18) Klausimo papildymas: Kaip planuoji gerinti komunikaciją, kad
nebūtų kaip pernai?
Karolina Markauskaitė: Tai su šia komanda dirbam darbus nuo praeitų metų ir manau, kad
vidiniai mokymai buvo labai geras įrodymas, kad mes jau esam susidirbę, tai bent jau kol kas pas mus
viskas yra gerai.
Tadas Seniūnas (TEf-16): Pastebėjau, kad praeitais metais KIF pirmininkų kaita buvo labai
didelė. Ar nemanai, kad ir tau taip nutiks?
Karolina Markauskaitė: Ne, nemanau.
Tadas Seniūnas (TEf-16) Klausimo papildymas: O jei sugalvotum už poros savaičių išeiti ar
būtų žmonių kurie tave pakeistų?
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Karolina Markauskaitė: Pirmiausia tai taip iš viso nenutiks. Bet, jei būtų hipotetinis
scenarijus, kad taip įvyksta, tai manau, kad tikrai bus.

Rūta Stribytė (PINf-19/4): Kodėl manai esi verta pirmininko posto?
Karolina Markauskaitė: Visų pirmą mane pastebėjo dar buvusi komanda, ji pasiūlė eiti į
pirmininko postą ir tik pati tada pagalvojau apie šią idėją ir supratau, kad aš tikrai galėčiau, nes man
patinka valdyti komandą, man pačiai patinka čia dirbti ir manau, kad aš sugebėsiu suvaldyti komandą
ir manau, kad sugebėsime visi kartu dirbti vardan to pačio tikslo.
Evaldas Jasaitis (AGAI-16): Kaip vertini buvusio pirmininko finansinę atskaitą ar tau pačiai
yra aišku, kaip ten buvo tvarkyti pinigai ir kaip pati planuoji tvarkyti finansus?
Karolina Markauskaitė: Tai, taip atskaitoje tikrai trūko kai kurių duomenų. Pati į savo
ataskaitas viską įtrauksiu, nes tikrai seksiu kiekvieną sąskaitą faktūrą, kiekvieną centą išleidžiamą iš
kortelės ir kad jis nenueitų kažkur, o kad būtų žinoma už ką išleista.
Viktorija Vasilejava (kontrolės komisija): Koks yra dabar ryšys su administracija jūsų
atstovybės? Ir ar teko jau dalyvauti dekanato posėdyje? Kokios ten dabar aktualiausios problemos
apie fakultetą?
Karolina Markauskaitė: Mano asmeninis ir mano komandos narių ryšys su administracija šiuo
metu yra labai geras, abipusiškai bendradarbiaujame ir taip man jau teko vieną kartą dalyvauti
dekanato posėdyje ir tame dekanato posėdyje buvo aptarti SPK apklausų rezultatai.
Antanas Budrikas (Ef-18): Kokiomis realiomis priemonėmis įgyvendinsi savo pirmą tikslą
susijusį su akademinėmis problemomis?
Karolina Markauskaitė: Pirmas punktas rūpintis studijų kokybės užtikrinimu, tai visų pirma
eina apklausos, asmeninė patirtis, nes šiemet patys atstovybininkai buvo susidūrę su daugybe
akademinių pažeidimų, galima kalbtis su pačiu dėstytoju, jei dėstytojas atsisako spręsti problemą,
tuomet žinoma reikėtų eiti į dekanatą ir dekanatui perduoti visus duomenis.
Antanas Budrikas (Ef-18) Klausimo papildymas: o kaip dėl socialinės aplinkos?
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Karolina Markauskaitė: Tai jau minėjau darbo vietas, tai būtų bendras tikslas tiek atstovybės,
tiek dekanato. Tai kas buvo iš praeitų metų apklausų matosi ir dėl geriamojo vandens, tai viskas būtų
derinama per dekanatą. Jei nepavyktų su dekanatu sutarti, rašytume projektus, ieškotume rėmimo, kitų
būdų.
Ignas Skripkiūnas (TF-17/1): Įsivaizduok, yra hipotetinė situacija: vienas iš tavo komandos
narių yra pagaunamas nusirašinėjant egzamino metu. Kokie tavo veiksmai?
Karolina Markauskaitė: Visų pirma tai jis pats turėtų atsakyti už savo veiksmus
administracijoje, aš iš atstovybės žmogaus neišmesiu, jei tai būtų SARK koordinatorius tai
pasišnekėčiau ir išsiaiškinčiau visą situaciją, gal tai buvo klaida.
Rūta Stribytė (PINf-19/4): Galėtum įvardinti neigiams savo charakterio savybes?
Karolina Markauskaitė: Neatsakinėsiu į šitą klausimą, nes man jis atrodo nekorektiškas.
Viktorija Vasiljeva (kontrolės komisija): Kaip stengsiesi pasiekti magistrantūros studentus ir
sužinoti jų problemas?
Karolina Markauskaitė: Veiks panašiai kaip ir su kitais, per apklausas, bet magistrantūros
studentai greičiausiai neatsakys, nes yra pasyvūs. Galima dar gyvai susitikti ir atrast būdą.
Viktorija Vasiljeva (kontrolės komisija) klausimo papildymas: ar bus poreikis atrasti būdą?
Karolina Markauskaitė: Manau, kad bus. Magistrantūros studijos mums taip pat yra svarbios,
gal būt kai kurie iš mūsų planuoja stoti į šias studijas ir jei jau geriname savo bakalauro studijas, tai
kodėl nepasigerinti tų magistro studijų, kuriose galbūt mokysimės.
Irina Jarec (KIF-17/1): Mažai turiu žinių apie SA patalpas, minėjai, kad ten yra budėjimo
valandos per ilgasias pertraukas, ar jos bus pratestos?
Karolina Markauskaitė: Budėjimo valandų kitu metu kol kas neturime, jos atsiras tada jei
mane išrinks pirminke, nes tuomet bus nutarti tikslūs visuotinių susirinkimų laikai, kada atstovybės
nariai bus SA patalpose.
Dominykas Tvaska (Bif-16/1): Šiemet VGTU sugalvojo, kad jiems reikia daugiau studentų ir
sumažino stojimo reikalavimus, kaip manai ar tai buvo geras sprendimas jūsų fakultetui? Ar dėl to
nukentėjo studijų kokybė? Ar kitais metais reikėtų taip daryti?
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Karolina Markauskaitė: Manau, kad tai nebuvo labai gera idėja, nes šiemet buvo priimta
labai daug studentų, kam mes visiškai buvom nepasiruošę. Dėl didelio kiekio žmonių krenta studijų
kokybė, nes ir patys dėstytojai nebespėja atlikti savo darbų. Tai manu, kitais metais vėl reikėtų pakelti
tą kartelę, nes matosi, net pačiam dekanatui yra labai sunku susitvarkyti su tokiu didžiuliu kiekiu
studentų.

Evaldas Jasaitis (AGAI-16): Kas tavo nuomone svarbiau: motyvacija ar kompetencija?
Karolina Markauskaitė: Motyvacija. Nes jei nebus motyvacijos, kad ir kiek turėsi
kompetencijos, jos neišnaudosi, nes nenorėsi daryti dalykų.
Goda Pazukaitė (Af-16): Esu iš arcitektūros studentų atstovybės ir noriu paklausti tavo
nuomonės ar manai, kad mums reikia bendrauti? Nes dažnai šnekam ką veiksim, ar organizuosim
kartu, bet realybė tokia, kad susitinkam vienas iš kito kažką pasiskolinti.
Karolina Markauskaitė: Žinoma, kad reikėtų daugiau bendrauti, tai bendravimo reikėtų ne tik
su jumis, bet ir su visomis atstovybėmis, nes mano nuomone mes šiek tiek užsidarę buvom.
Pabendravus neformalioj aplinkoj galėtume lengviau bendrauti ir dėl kitų mus siejančių dalykų.
Milena Glušenkova (Kif-19/5): Kaip pradėtum įtraukti pirmakursius į visą VGTU
bendruomenę?
Karolina Markauskaitė: Tai jau nuo rugsėjo stengiamės tai padaryti, pirmiausiai buvo
kuratoriai kurie siekė jus įtraukti, taip pat jūs turėjote integracinių paskaitų, žinome mes galėtume
patys suorganizuoti susitikimą su jumis, kažką neformalaus, būtų puiki proga susipažinti ne tik su
atstovybininkais, bet ir su vyresnių kursų studentais.

VGTU SA KIF pirmininko rinkimai.
Balsų skaičiavimo komisija skaičiuoja balsus 119 auditorijoje.
Skelbiami VGTU SA KIF pirmininko rinkimų rezultatai
Rezultatus paskelbia Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas
Sugadintų balsavimo biuletenių nėra.
Už Karoliną Markauskaitę – 17 balsai. Prieš – 0 balsai. Susilaikę 0 balsai. (1 priedas)
Konferencijos pirmininkas

Vaidas Šimkūnaitis

Konferencijos sekretorius

Vytenė Lopetaitė

Konferencijos sekretorius

Simona Andriuškevičiūtė

VGTU SA KIF Delegatų rinkimas į visuotinę eilinę ataskaitinę konferenciją
Išrinkti VGTU SA KIF delegatai:
1. Emilija Patalauskaitė Pinf 19/3;
2. Ernestas Plavskij Pinf-18
3. Monika Vaišvilaitė Kif 18/1
4. Monika Baublyte Kif-19/1
5. Agne Niunevaitė Rif-17/1
6. Simona Andriuškevičiūtė Kif-18/2

Konferencijos uždarymas.
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