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APTARTA: Diskusija
NUTARTA: Nieko gero ten nevyksta, galbūt reikėtų nukelt ją po ataskaitinės, nes nespėsim
pasidaryt normalios iki jos. Aistė per valdybą šiandien turėtų sužinoti, kada bus ataskaitinės ar jos
išvis bus nukeliamos.

APTARTA: Boulingas
NUTARTA: Jeigu kitas dekanatas bus kovo 11 dieną, tada iki tos dienos reikia nuspręsti dvi
preliminarias dienas ir jas siūlyti dekanate. Jei dekanatas 25 dieną, tai tada iki jos. Ir jau pradėti
organizuoti, nes reikia palikti daugiau laiko rinkodarai rėmėjų paieškoms.

APTARTA: Dekano ataskaitos teikimas.
NUTARTA: 13h einam į ataskaitinę. Pirmakursiai nupirks gėlių dekanui, vėliau visi susidėsim
pinigus. Aistė parašys dar žinutę, pasiūlys eiti kitiems, kurių nėra dabar susirinkime.

APTARTA: Olaus kelias
NUTARTA: Nustatyta, kad priimsim max 25 komandas. Rezervinė alumnių komanda - viena
(neaišku, ar jos išvis reikės, nes praėjusiais metais nebuvo dalyvaujančių iš jų. Medžiaušis užsimins
Alumni grupėj). 6 punktai. Reikia 300L. Oskaras paklaustų, kiek kainuotų toks kiekis ir tada
palyginsim su Promo ar kitur esančiom kainom.

APTARTA: Dekanato informacija.
NUTARTA: Yra idėja 316 auditoriją (greičiausiai) padaryti laisvai prieinamą visiems studentams.
Galėtumėm padaryti apklausą, ar yra poreikis tokiam dalykui, ir tada su tiksliais skaičiais eiti į
dekanatą ir šnekėt.

APTARTA: Akreditavimas
NUTARTA: Jeigu neišlaikai akreditavimo, nebus perlaikymo ir tada nesiskaitai tikrasis narys
(negalėsi dalyvauti stovykloj kaip vadovas, nepridės į VGTU SA grupę, negali atstovauti
studentams ir pan.). Laikymai bus greičiausiai antradienį, bus tiksliau po valdybos posėdžio. Jei
antradienį, tai pirmadienį vakare visi tiek, kuriems reikia, renkas atlikt Kahoot‘ą ir dar pasimokyti.

APTARTA: Pavasario mokymai.
NUTARTA: Kainos atžvilgiu greičiausiai neverta imt salės po Linkmenų, ypač, kai paskutinė
paskaita anksčiausiai prasidės tik 18h ir truks 2-2,5h. Tai vis dar yra siūlymas vietoj salės rezervuot
staliuką kur nors ir viskas, nes vis vien bus daug atkrentančių žmonių. Reikia susirašyt su AGAI‘ais
ir pasitart

APTARTA: Projektas
NUTARTA: Praėjusių metų mokymų lektorė siūlo dalyvauti projekte, kurio tikslas sukurti eplatformą apie energijos vartojimą. Jiems reikia žmonių grupės (apie 10 žmonių), kurie galėtų
pratestuot tą programą ir duoti grįžtamąjį ryšį. Laikas būtų pirmadienis arba antradienis, valandą
prisiderins prie mūsų, vietą siūlysim Saulėtekyje. Geriau būtų pirmadienis. Po valdybos bus tiksliai
žinoma apie akreditavimo datas, tai tada galėsim tiksliai chat‘e subalsuoti, koks laikas labiausiai
tinka daugumai.

APTARTA: SA diena
NUTARTA: Jurgutis rašė tai įmonei, kuri turi pripučiamų burbulų futbolo pramogą. Duotų
pasinaudoti kamuoliais nemokamai, bet greičiausiai tai būtų tik balandžio pradžioj. (T.y. Jeigu tie
kamuoliai jau yra Vilniuj, tai galima ir kovo mėnesį. Bet jeigu Gargžduose, tai tada reiks laukt iki
balandžio). Bet kokiu atveju, ar kovą, ar balandį, mums tuos kamuolius duotų nemokamai ir tada
reikėtų tik susirast vietą.
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