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APTARTA: SA Kalėdos
NUTARTA: Padarytas balsavimas, kas už salę ir kas už sodybą. Per susirinkimą nuspręsta, kad
Danielius padarys post‘ą su sodybų variantais ir pan. ir nuspręsim galutinai.

APTARTA: RsV informacija apie interviu su rektorium.
NUTARTA: Bus interviu seriją su rektorium, kiekvienas video bus skirtinga tema (pvz. Pirmasis –
apie bendrabučių atnaujimo klausimą), prieš filmavimą FB paleisim kvietimą užduoti studentams
užduoti klausimus apie tą temą. Reikia filmuojančio ir montuojančio žmogaus – darom darbo grupę
iš skirtingų fakultetų. Iš Aplinkos norinčių nėr.
APTARTA: Vokeliai
NUTARTA: Reik pasidaryt fotosesiją kitą savaitę, nes džempai jau turi būti Vilniuj šiandien. Bus
poll‘as, kada didžioji dauguma galės.

APTARTA: HR informacija
NUTARTA: Gruodžio 12d. GrandXMAS. Reikia iš visų komitetų (+pirmininkas ir vice) nominuot
po žmogų su argumentais, kodėl būtent jis. Seniai ryt per veiklos plano rašymą surašys visus
nominuojamus. CB darys projektą „Į svečius“ – eis į visus fakultetus pabendraut. Reik pasiūlyt
datas, kada mes galim. Siūlymas kažkur išvaryt, kaip būna veiklos per SA dieną, kad būtų įdomiau.
Ir greičiausiai tai būtų vietoj SA dienos arba po susirinkimo. Data – lapkričio paskutinė savaitė
(~26d.).

APTARTA: Motyvacinė sistema.
NUTARTA: Siūlymas kas mėnesį išrinkti iš visų komitetų po geriausią narį (pa‘post‘int tuos
žmones ir jų nuveiktus darbus IG story), tada visi renka tuos „taškus“ ir mokslo metų gale
daugiausiai „taškų“ surinkusį žmogų apdovanot labiau.

APTARTA: SA diena.
NUTARTA: Į ledo areną, dažasvydį, boulingą, labirintai (panašiai kaip Escape Room‘as).

Posėdžio pirmininkas

Aistė Vilčiauskaitė

__________________________
(parašas)

Posėdžio sekretorius

Gabija Pragulbeckytė

__________________________
(parašas)
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