VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ
ATSTOVYBĖS
VERSLO VADYBOS FAKULTETE
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2019 m. gruodžio 10 d., 16.00 h.
Saulėtekio al. 11, SRK-703 kab., Vilnius

POSĖDŽIO PIRMININKAS:
Ieva Gudinaitė

POSĖDŽIO SEKRETORĖ:
Alisa Ševiakovaitė

DALYVIŲ SĄRAŠAS:
1. Gijas Mamedov
2. Augustas Šadurskas
3. Dovilė Baguckytė
4. Saulius Andrukonis
5. Aurimas Atkočiūnas
6. Karolina Miliauskaitė
7. Sigita Rulytė
8. Viktorija Kirdaitė

9. Lukas Bučys
10. Simona Bartušytė
11. Greta Šukytė
12. Neda Mažvilaitė
13. Roberta Voinilaitė
14. Marija Iljinaitė

DIENOTVARKĖ: Apklausa, kalendorius, nuotraukos, eglės puošimas ir
įžiebimas, Manage Days’19, rinkodara

SVARSTOMA: Apklausa (motyvacijos)
NUTARTA: Užpildė tie, kurie buvo susirinkime
SVARSTOMA: Kalendorius
NUTARTA: Visi turės galimybę jį matyti ir koreguoti. Realų reikės daryti ant A3
formato popieriaus lapo. Sigita maketuoja kalendorių.
Popierinį kalendorių daro:
Vasarį – Neda
Kovas – Gijas
Balandis – Sigita
Gegužė - Gijas
SVARSTOMA: Trijų susirinkimų taisyklė
NUTARTA: Ši taisyklė galioja, todėl jos neužmirškite!
SVARSTOMA: SA VVF nuotraukos
NUTARTA: Iki gruodžio 17 d. turi būti atrinktos ir atspausdintos nuotraukos.
SVARSTOMA: Eglės puošimas ir įžiebimas
NUTARTA: Renginį ves Augustas ir Ervinas, dainuos grupė, o vaišės bus suneštinės.
SVARSTOMA: Manage Days‘19
NUTARTA:
o LinkMenų fabrikas dar neatrašė;

o „Fake“ renginys ( siūloma sukurti netikras anketas, kaip prieš fuksų stovyklą
kuriasi infiltruoti SA nariai, pamaketuoti nuotrauką ir pirmadienį jau paleisti
renginį, sausio viduryje „Fake“ renginį pakeisti į normalų)
o RsV komitetas susidaro MD planą ir parodo Ievai iki gruodžio 11 d.
o „Trello“ programėlė. Visi turi ją atsisiųsti, nes ji bus skirta MD organizavimui.
Ten bus surašomos užduotys, kas ką turi padaryti.
o Sumaketuoti džemperį, lipduką, maketą viršeliams. Svarstoma padaryti
lankstinuką, kuriame būtų rašoma apie kiekvieną lektorių.
o Vyks protmūšis, uždaromasis vakaras, kryžiažodis.
o Svasrtoma daryti reklaminį filmuką. Galvojama apie idėją paprašyti
administracijos nusifilmuoti apie tai, kuo jaunimui būtų naudinga toks renginys,
taip pat galėtų pakalbėti ir atstovybės nariai, galbūt sutiks apie tai pakalbėti ir
lektoriai.
o Pagalvoti, kaip pritraukti moksleivius į šį renginį.
o Gijas filmuos ir maketuos; Saulius, Gijas, Lukas atsakingi už siužetą iki
gruodžio 20 d.
o Protmūšis, vasario 13 d. 19h. Vieta – Gijas dar laukia atsakymo.
o Lukas rašys „Pool House“ dėl protmušio
o Uždaromasis vakaras (vasario 14 d.) 20h. Vieta dar nežinoma, vedėjai bus
Dovilė ir Augustas.
o Lukas rašys Paulinai Skrabytei arba Monikai Marijai.
o MD, SA VVF ir VVF gimtadienių kvietimas administracijai ir SA. Kvietimai
turi būti iki sausio 26 d. Paprašyti užsakyti dekanei tortą.
o Lektorė Šimonytė negali, todėl Lukas rašys Nausėdai, po to Grybauskaitei.
Tapinas neatrašė, o Vinted rašo Augustas.
o Moderatorius – Silvestras.

o Nominacijos administracijai per uždaromąjį vakarą, Ieva sukurs post‘ą.
o Prašymai Kancleriui iki sausio pradžios turi būti parašyti.
•

SVARSTOMA: Tentas

•

NUTARTA: Ieva nepritaria vėliavos statymui per MD.
SPIC parašo Taujanskaitė. Reikia siųsti iškart moksleiviams su maketais,
registracijos forma mokiniams.
RsV daro padėkas lektoriams, akreditacijos su lektorių vardu ir pavarde,
organizatoriams ir savanoriams taip pat reikės akreditacijų.
Svečių knyga turi būti per paskaitas ir uždaromajame vakare.

SVARSTOMA: Rinkodara
NUTARTA: Reikia ieškoti įmonių. Reikia paklausti CB dėl rėmimo iš bankų. Aurimas
turi sukurti RsV FB grupę. Iki penktadienio reikia subalsuoti dėl komercinio plano MD.
Parašys dėl sulčių (365).
SVARSTOMA: Sveikinimų plakatas
NUTARTA: Nykštukai ant sienos; priklijuoti ant sienos ir prikabinti tušinukus.
Reikia atspausdinti veiklos planą, kontaktų sąrašą; gruodžio 17 d. nuo 16:30
susitinkame su administracija, o vėliau keičiamės dovanėlėmis.

