VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
ANTANO GUSTAIČIO INSTITUTO
ATASKAITINĖS – RINKIMINĖS KONFERENCIJOS PROTOKOLAS
2019m. spalio 14d. 18 val.
Linkmenų gatvė 28 TLK Angaras.
Vilnius
Posėdžio pirmininkas: Dominykas Tvaska
Posėdžio sekretoriai: Matas Šimonis, Andrius Fomin
DARBOTVARKĖ:
18:00 – 18:10 – Registracija
18:10 – 18:20 – Konferencijos atidarymas
18:20 – 18:25 – Konferencijos pirmininko, sekretorių rinkimai
18:25 – 18:30 – Darbotvarkės tvirtinimas, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
18:30 – 18:45 – VGTU SA AGAI veiklos ataskaitos pristatymas
18:50 – 19:00 – Klausimų sesija
19:00 – 19:05 – VGTU SA AGAI finansinės ataskaitos pristatymas
19:05 – 19:20 – Klausimų sesija
19:20 – 19:35 – VGTU SA AGAI veiklos ataskaitos, finansinės veiklos tvirtinimas
Pertrauka
19:35 – 19:40 – Kandidato į VGTU SA AGAI pirmininkus pristatymas
19:40 – 20:00 – Klausimų sesija kandidatui
20:00 – 20:15 – Balsavimas
Pertrauka
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20:15 – 20:20 – VGTU SA AGAI Delegatų rinkimas į visuotinę eilinę ataskaitinę
konferenciją
20:20 – 20:25 – Rinkimų balsavimo rezultatų paskelbimas
20:25 – 20:30 – Konferencijos uždarymas

TIKRINAMAS KVORUMAS
Susirinko: 17 seniūnų
Iš: 24
Kvorumas patvirtintas, konferencija teisėta.
SVARSTYTA: Konferencijos pirmininko ir sekretorių rinkimas.
NUTARTA:
Pirmininkas – Dominykas Tvaska
Sekretoriai – Matas Šimonis, Andrius Fomin
Patvirtinta bendru sutarimu.
SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas.
NUTARTA: Vieną veiklos tvirtinimą pakeisti į finansines ataskaitos tvirtinimu ir pridėti
kelias pertraukas.
SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
NUTARTA: Į balsų skaičiavimo komisijos narius pasisiūlė bei bendru sutarimu patvirtinta
balsų skaičiavimo komisija.
•

Aistis Mauzuraitis TIF 18/2

•

Ignas Skripliūnas TPF 17/1

•

Aistė Veličkaite VTF 17

SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas Ignas Skripliūnas 17/1
NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtintas balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas.
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SVARSTYTA: VGTU SA AGAI veiklos ataskaitos pristatymas
Klausimų sesija:
1. OPfau-15 Greta Adlytė Kaip įvertintum savo tikslus prieš ir po kadencijos,
palyginimas ką pavyko ko ne?
Ats.:

Trys

pagrindiniai

dalykai:

pagerėjo

komunikacija

tarp

studentu

ir

administracijos. FIS testas ir licencijavimas. Jie yra įvesti.
2. OPfau-15 Greta Adlytė Kodėl nekandidatuoji toliau?
Ats.: Nes pavargau ir tai reikalauja daug laiko, noriu apsiimti kita projektą FG of Bas
3. Gintare Januskaitė Kontrolės komisija: minėjai kad vienas iš tikslų stiprinti ryšį
tarp studentų ir administracijos. Koks buvo Vice pirmininkės indėlis į mikro
programas su studentais ir seniūnais?
Ats.: Vice pirmininkė padėdavo sukontaktuoti su visais ir susiburti ir ji irgi
dalyvaudavo susirinkimuose, tam kad aš galėčiau matyti bendrą vaizdą ir priimti tam
tikrus sprendimus.
4. OPfau-15 Greta Adlytė minėjai kad atstovybė tapo labiau pastebima. Kam to reikia ?
Ats.: Tam kad susikurti bendruomene po savim su kuria galėtum eiti toliau. Ir esam
labiau pastebimi nes iniciatyva daryti dalykus yra labiau iš SA pusės.
5.

Dominykas Tvaska Koks vienas darbas kuri norėtum įvykdyti?
Ats.: Spausdintuvas, stotelė/autobuso tvarkaraštis

NUTARTA: VGTU SA AGAI veiklos ataskaita patvirtinta
Prieš 0
Susilaiko 0
Už 16
SVARSTYTA: VGTU SA AGAI finansinės ataskaitos pristatymas
Klausimų sesija:
1. Gintare Januskaitė Kontrolės komisija: Paminėtos labai nedidelės sumos. Kiek
buvo surinka pinigu ir kam tiksliai buvo išleista?
Ats.: Atsakyti negaliu nes buvo išrinktas atsakingas žmogus - Vaiva Ruginytė.
2. Gintare Januskaitė Kontrolės komisija Kiekviename fakultete yra Rinkodaros
komitetas, tai norėčiau sužinoti kokia jų veikla buvo, iš kur gaudavo pinigų?
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Ats.: Mes labiau orientavomės į barterinius mainus, o juos iš akies vertinti būtų labai
neobjektyvu.
3. Gailė Žebrytė KIF-15/1 Jei galėtų iš rinkodaros surinktų pinigų kažkokią dalį skirti
pirmininkui. Jei taip būtų ar eitum antrai kadencijai?
Ats.: Ne
NUTARTA: VGTU SA AGAI finansinė ataskaita patvirtinta
Prieš 0
Susilaiko 0
Už 16
Kandidatų į VGTU SA AGAI pirmininko pareigas prisistatymas

Kandidatas Nr. 1: Linas Leonardas Narkunas
Klausimų serija kandidatams:
1. Evelina Strungytė OPfau-18 Kaip tu gerintum studijų kokybę?
Ats.: Kai kurie dalykai yra vertinami šiek tiek įdomiai. Turime sudėtingus darbus ir jie
yra įvertinami gana silpnai. Svarbiausia mes kaip SA norėtumėm išgirsti AGAI
bendruomenės nuomonę. Būtų pildomos anketos, gyvi susitikimai su seniūnais gal jie
turi pasiūlymų ar skundų ir mes taip keistumėme ir gerintumėm tiek socialinę ir
akademinę aplinką ir studijų kokybę.
2. Evelina Strungytė OPfau-18 Kas blogai su vertinimu?
Ats.: Pati vertinimo sistema nėra bloga, tačiau kai kurie dėstytojai įdomiai skaido tą
vertinimą, tiesiog norėtųsi gerinti ir pakeisti tą vertinimą, kad jis būtų sąžiningesnis.
3. Gintare Jurulytė SVfau-18 Kuom dar pagerintum komunikaciją tarp dekanato ir
studentų?
Ats.: Komunikacija dabar nėra prasta, tačiau manau kad yra dar kur tobulėti. Norėčiau
kad visa SA įsitrauktų į komunikaciją.
4. Laura Šostakaitė AMF-19/3 Dėl autobuso tvarkaraščių kodėl nepavyko praeitai
kadencijai jų sutvarkyti, ir kaip pagerintum?
Ats.: Nes VVT nesileido į pokalbius, ir visa komunikacija vyko labai lėtai arba iš vis
ji nevyko. Gerinimas vyktų su pačia administracija, nes buvo labai daug skundų ir
turėsim priimti kompromisą.
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5. OPfau-15 Greta Adlytė Trys tavo konkretūs tikslai?
Ats.: Padaryti AGAI dar labiau matomas įmonėms, pabaigti praeitus tikslus: VVT
printeris, uniformos, bendradarbiavimas su įmonėm.
6. OPfau-15 Greta Adlytė Paties susigalvotas tikslas?
Ats.: Bendradarbiavimas su įmonėm.
7. Darbo komanda? Kodėl jie?
Ats.: Vice Paulius Leščiauskas, Rinkodara Ignas Matusevičius, HR Rytis Lemežis,
SARK ir RSV kol kas nėra.
Nes rodė iniciatyvą, buvo aktyvus, Paulius nori dirbti, nori tobulėti, Rytis lieka
abipusiu sutarimu.
8. Gailė Žebrytė KIF-15/1 Jei galėtum pasirinkti ar skirti stipendija visam AGAI bet kiti
fakultetai negautų stipendijos ar kad gautu visi fakultetai bet tik geriausiai
besimokantys studentai. Kurį variantą pasirinktum?
Ats.: Kad gautų visi fakultetai ir tik gerai besimokantys studentai.
9. Gintare Januskaitė Kontrolės komisija Kokia yra pagrindinė akademinė problema
tavo fakultete ir kaip ją išspręstum?
Ats.: Visi akademiniai reikalai buvo ir yra sprendžiami tiek prieš mane tiek ir dabar.
Yra pastebėta kad šiuo metu akademinė aplinka yra pakankamai gera.
10. Urtė Pumputytė OPfau-18 Ar visiems tikslams reikia atstovybės, ar negalėtum
atstovauti vienas kaip asmenybė?
Ats.: Taip šitie darbai galėtų būti įvykdomi asmeniškai, tačiau SA gali pasiūlyti naujų
idėjų, gali sukritikuoti tavo idėją ir gali pasakyti kas yra blogai ir kaip galėtum tai
vystyti tikslingiau, kad nedarytum bet ko.
Klausimų ir pasisakymų sesija baigta.
Išaiškinama balsavimo tvarka. Parodoma balsavimo dėžė.
VGTU SA Pirmininko balsavimas
Susilaiko 1
Prieš 0
Už 15
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Slaptu balsavimu renkamas VGTU SA AGAI pirmininkas, balsai surenkami, komisija išeina
jų skaičiuoti.
VGTU SA AGAI pirmininku išrinktas: Linas Leonardas Narkunas

VGTU SA AGAI Delegatų rinkimas į visuotinę eilinę ataskaitinę konferenciją
Adena Janusauskaite OPfa-19
Paulius Lesciauskas AMF-18/2
Gabija Veličkaite APF-19
Akvilė Bulotaite AMF19/1
Vilus Adomavicius AMF17/1
Rinkiminės – ataskaitinės konferencijos uždarymas.
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