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Konferencijos pirmininkas: Povilas Lepeika
Konferencijos sekretoriai: Brigita Jurkevičiūtė ir Justas Sidabras
Balsų skaičiavimo komisija:
Kornelijus Baltrūnas (EEf-17)
Deividas Varžgalys (Alumni)
Radvilė Saveraitė (EIf-19/1)
Patikrintas kvorumas : 22 seniūnai.

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 EF veiklos ataskaitos pristatymas
18:45 – 19:00 – Klausimų sesija
19:00 – 19:05 – VGTU SA EF finansinės ataskaitos pristatymas
19:05 – 19:20 – Klausimų sesija
19:20 – 19:35 – VGTU SA EF veiklos ataskaitos tvirtinimas

19:35 – 19:40 – Kandidatų į VGTU SA EF pirmininkus prisistatymas
19:40 – 19:45 – Klausimų sesija
19:45 – 20:20 – Balsavimas dėl VGTU SA EF pirmininko tvirtinimo
20:20 – 20:40 – Kandidato į VGTU SA prezidentus prisistatymas
20:40 – 20:45 – Klausimų sesija
20:45 – 21:15 – Balsavimas dėl VGTU SA prezidento tvirtinimo
21:15 – 21:25 – VGTU EF Delegatų rinkimas į visuotinę eilinę ataskaitinę konferenciją
21:25 – 21:30 – Konferencijos uždarymas

Konferencijos atidarymas. VGTU SA EF LEP pirmininkas Edgaras Jakubicki atidaro konferenciją
Lietuvos Respublikos himnu.

SVARSTYTA: Konferencijos pirmininko tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos pirmininku išrinktas Povilas Lepeika (Alumni).

SVARSTYTA: Konferencijos sekretorių tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos sekretoriais išrinkti Justas Sidabras (EKf-19) ir Brigita
Jurkevičiūtė (KIKf-17).

SVARSTYTA: Darbotvarkės tvirtinimas
NUTARTA: Bendru pritarimu nuspręsta vykdyti konferencijos darbotvarkę pagal planą.

SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
NUTARTA: Bendru pritarimu konferencijos balsų skaičiavimo komisiją sudaro šie asmenys: Kornelijus
Baltrūnas EEf-17, Deividas Varžgalys Alumni, Radvilė Saveraitė EIf-19/1, Balsų komisijos pirmininkė –
Radvilė Saveraitė.

TIKRINAMAS KONFERENCIJOS KVORUMAS: Konferencijoje dalyvauja 22 seniūnai. Konferencija
teisėta.

VGTU SA EF veiklos ataskaitos pristatymas. Ataskaitą pristato VGTU SA EF pirmininkas Edgaras
Jakubicki.
Klausimų sesija Edgaro Jakubicki pristatytos VGTU SA EF veiklos ataskaitos klausimais:
Gintarė Janauskaitė (Kontrolės Komisija): Norėčiau pasakyti, kad gera ataskaita. Išskirk du
didžiausius tavo atliktus darbus kurie liestu visus fakulteto studentus.
Edgaras Jakubicki: Rinkodaros komiteto pagalba pasirašyta sutartis su Wurth Elektronik, gaunama
nemokama elektronika studentams, kurie nori kažką kurti. Pabėgimo kambarys – didelis renginys subūręs
bendruomenę kuri buvo sukurta pirmakursių. Buvo įgyta daug žinių apie elektroniką.

Dominykas Tvaska: Kur būtų galima rasti kokių yra komponentų?
Edgaras Jakubicki: Atstovybės kabinete yra sąrašas.
Žygimantas Kontrimas (EEf-18): Taip pat dėl komponentų galima suderinti specifišku prašymu.

Rasuolė Kalinauskaitė (KIKf-17): Kodėl nebuvo pakeistas katedros vedėjas?
Edgaras Jakubicki: Negaliu atsakyti
Brigita Jurkevičiūtė (KIKf-17): Baškys dirba dar du metus, po to jau nebegalės ir bus renkamas naujas
katedros vedėjas.

Rokas Štikanas (EIKf-18): Ar buvo didelis narių pokytis?
Edgaras Jakubicki: Dėl karantino sumažėjo narių skaičius
Rokas Štikanas (EIKf-18): Ar akreditavimo tvarka buvo pakeista?
Edgaras Jakubicki: Akreditavimas vyko įprastai.

SVARSTYTA: VGTU SA EF veiklos ataskaitos tvirtinimas
NUTARTA: Už – 21 delegatų, susilaiko – 1, prieš – 0 .

VGTU SA EF finansinės ataskaitos pristatymas. Ataskaitą pristato VGTU SA EF pirmininkas Edgaras
Jakubicki.
Klausimų sesija Edgaro Jakubicki pristatytos VGTU SA EF finansinės ataskaitos klausimais:
Rokas Štikanas: Ar pabėgimo kambariui buvo skirtos lėšos?
Edgaras Jakubicki: Rėmimo nebuvo, kas ką turėjo tas tą nešėsi, pirko iš savo pinigų.

Aivaras Verbalis (ATVf-17): Kas įėjo į rudens mokymus?
Edgaras Jakubicki: Transportas ir sodybos nuoma.

Gintarė Janauskaitė (Kontrolės Komisija): Kaip su įmone suderinta tokia įdomi suma 72,90 €?
Edgaras Jakubicki: Įmonė parėmė tokia suma, kokia buvo prizo kaina.

Rokas Štikanas: Koks buvo prizas?
Edgaras Jakubicki: Raspberry Pi 4

SVARSTYTA: VGTU SA EF finansinės ataskaitos tvirtinimas
NUTARTA: Už – 21 delegatų, susilaiko – 1, prieš – 0.

Kandidato į VGTU SA EF pirmininko vietą prisistatymas.
Kandidatai į pirmininkus: Mantas Dilius (EKF-19), Antanas Zubavičius (EKF-19), Lukas Balčius (EKF19)

Klausimų sesija kandidatui į VGTU SA EF pirmininko vietą:

Rasuolė Kalinauskaitė (KIKf-17): Lukui ir Antanui: Kas komandoje?
Antanas Zubavičius: Vicepirmininkas – Lukas Balčius, RSV – Justas Sidabras, Rinkodara – Kristina
Abramaitytė, SARK – Mantas Dilius, HR – Rasuolė Kalinauskaitė
Lukas Balčius: Vicepirmininkas – Antanas Zubavičius, o koordinatorius išsirinkčiau vėliau, kad negaišti
jų laiko.

Žygimantas Kontrimas (EEf-18): Antanui: Ar manai, kad esi pakankamai ištobulėjęs, kad būtum
pirmininku?
Antanas Zubavičius: Būdamas vice-pirmininku daug sužinojau, daug pasiekiau. Manau, kad esu
pakankamai ištobulėjęs ir noriu tas pagrindines esybes įtvirtinti.

Edgaras Jakubicki: Pasakykite po vieną padarytą darbą atstovybėje.
Antanas Zubavičius: Pirmasis darbas, maketas žemėlapiui, antrasis bunkerio dalyvavimas.
Lukas Balčius: Prisidėjau prie bunkerio.
Mantas Dilius: Pasisėdėjimai su administracija, pati administracija pasikvietė pakalbėti nes labai patiko.

Denis Kviatkovskij (EIF 19/1): Lukui: Esi vienintelis trečiakursis, tačiau tavo gyvenimo aprašymas ne
ką pranašesnis už kitų kandidatų, ar manai, kad už juos esi geresnis?
Lukas Balčius: Manau, kad mes einame lygiomis jėgomis.

Rasuolė Kalinauskaitė (KIKf-17): Lukui: Kodėl nusprendei eiti į pirmininkus, atstovybėje buvai labai
pasyvus.
Lukas Balčius: Nes mano tikslas skatinti studentų profesinius įgūdžius ir praktiką.

Denis Kviatkovskij (EIf-19/1): Lukui: Sakei, kad šiandien nusprendei koks tavo tikslas. Nusprendei
keisti studijų programą, kaip tai padarytum?
Lukas Balčius: Aš negaliu jos pakeisti, SA gali tik pasiūlyti kaip ją pakeisti. Norėčiau, kad dėstytojai
skatintu studentus daugiau užsiimti su įranga. Pats dirbant pastebėjau, kad pasigedau įgūdžių.

Aivaras Verbalis (ATVf-17): Mantui: Prisistatydamas sakei, kad gerintum studentų atstovybę, kas jai
yra negerai?
Mantas Dilius: Pradžiai kaip minėjau, gerinčiau akademinius reikalus. Tai daryčiau per seniūnus, kad jie
kreiptųsi su problemomis
Rokas Štikanas (EIKf-18): Ar nemanai, kad tai ką išvardinai jau buvo daroma iki tavęs?
Mantas Dilius: Taip yra, bet tai reikia tęsti ir toliau.
Rokas Štikanas (EIKf-18): Ar yra kažkokie kažkokie specifiški veiksmai kuriuos darytum?
Mantas Dilius: Tai nuspręsiu su komanda.

Denis Kviatkovskij (EIf-19/1): Antanui: Esi vice, kokie buvo didžiausi iššūkiai juo būnant?
Antanas Zubavičius: Organizuoti veiklas su seniūnais, reikėjo daug sužinoti, bet manau darbą atlikau.

Rokas Štikanas (EIKf-18): Kiek rimtai žiūrite į savo pareigas?
Antanas Zubavičius: Manyčiau, kad pakankamai rimtai, stengiuosi nemeluoti, gerinsiu studijų kokybę ir
prevenciją dėl nusirašinėjimo.
Lukas Balčius: Tiek rimtai, kad turėdamas laisvo laiko bandysiu pagerinti studentams gyvenimą.
Mantas Dilius: Kiek bus laisvo laiko, tiek skirsiu SA.

Edgaras Jakubicki: Minėjot, kad turėjot laisvo laiko, jei laiko neturėsit, ar nepirmininkausit?
Lukas Balčius: Visalaiką galima suformuoti komandą, kuri galės pavaduoti.

Mantas Dilius: Aš žinau, kad laisvo laiko turėsiu ir jį tikrai skirsiu SA.

Rokas Štikanas (EIKf-18): Antanui: Ar gali plačiau papasakoti apie nusirašinėjimus?
Antanas Zubavičius: Mano pagrindinė idėja, kad per egzaminus būtų savanorių komanda kuri stebėtų
tvarką ir, kad niekas nenusirašinėtų, nuolatinis studentų supažindinimas su nuobaudomis.

Povilas Lepeika: Ar būtina tapti pirmininku, kad pasiekti tikslą?
Antanas Zubavičius: Būtina, kad niekas netrukdytu tikslams ir kad komanda dirbtu su tavimi „koja į
koją“.
Lukas Balčius: Būnant pirmininku turi įtakos savo teikiamiems pasiūlymams.
Mantas Dilius: Tikslas nelengvas, todėl būtų lengviau jį pasiekti su komanda būnant pirmininku.
Povilas Lepeika: Kiekvienas iš jūsų pasakykite po vieną pirmininko pareigą.
Mantas Dilius: Atstovauti fakultetus valdyboje, dekanate.
Lukas Balčius: Prižiūrėti lėšas ir turtą
Antanas Zubavičius: Vykdyti misiją bei viziją.

Rokas Štikanas (EIKf-18): Antanui: Kaip kontroliuotumėt nusirašinėjimą „Zoom“ nuotolinėse
paskaitose?
Antanas Zubavičius: Reiktų gauti prisijungimus iš dėstytojų, didesnė problema, kad daug kas neturi
kamerų, todėl reikia „pushinti“ dekanatą, kad neturintiems siustu kameras.

Gintarė Jankauskaitė (Kontrolės Komisija): Pirmininkas atsakingas už lėšas ir turtą atstovybėje, ar
galite įvardinti kas tai yra?
Lukas Balčius: Lėšos tai Edgaro Jakubicki surinkti pinigai, o turtas tai materialiniai daiktai.

Dominykas Tvaska: Su kiekvienu buvau susitikęs asmeniškai todėl norėčiau paklausti. Kaip vertinat
naujus stipendijų tvarkos pakeitimus su senąją.
Lukas Balčius: Vertinu teigiamai, kadangi skiriamų pinigų buvo daugiau perskirta iš studijų stipendijos
fondo.
Antanas Zubavičius: Manau, kad gerai. Per daug nesu susipažinęs su pakeitimais.

Mantas Dilius: Aš taip pat teigiamai, kadangi vasarą studentai negauna stipendijų.

Denis Kviatkovskij (EIf-19/1): Ar norėtumėt kažką pakeisti iš buvusios pirmininko veiklos?
Antanas Zubavičius: Aš nieko nenorėčiau keisti, kartele buvo aukšta, norėčiau tik glaudesnio ryšio su
komanda, kad būtų daugiau susitikimų.
Mantas Dilius: Susilaiko
Lukas Balčius: Nieko nekeisčiau, tiesiog pasiimčiau kaip pavyzdį ir papildyčiau.

Žygimantas Kontrimas (EEf-18): Mantui: Ar tu manai, kad turi pakankamai stiprų stuburą, kad
galėtum pasipriešinti dekanatui?
Mantas Dilius: Manau, kad turiu, nes pasitarus su komanda gebėčiau jiems pasipriešinti.

Rokas Štikanas (EIKf-18): Kaip pritrauksite naujų lėšų į SA?
Antanas Zubavičius: Tam yra skirta rinkodara, reiktų stiprinti komitetą ir dar atsiklausti buvusių
koordinatorių, kad jie galėtų padėti kreiptis į naujas įmones.
Lukas Balčius: Papildyčiau Antaną, kreipčiausi į naujas elektronikos įmones, kurie gali skirti naujas
lėšas.
Mantas Dilius: Turint naują rinkodaros koordinatorių būtų lengviau ieškoti naujų įmonių, nes jos tikslas
būtų ieškoti naujų įmonių.

Gintarė Janauskaitė (Kontrolės komisija): Skaičiau motyvacinius laiškus, girdėjau kalbas, akademines
veiklas, kad norit spręsti. Norėčiau išgirsti konkrečią problemą mūsų fakultete ir jos sprendimą.
Antanas Zubavičius: Didžiausia problema nusirašinėjimas, apie tai viską jau papasakojau.
Lukas Balčius: Nemokėjimas naudotis oscilografu ketvirtame kurse. Pridėti papildomas paskaitas per
kurias to mokytu.
Gintarė Janauskaitė (Kontrolės komisija): Kaip suseksi ir sukontroliuosi tai?
Lukas Balčius: Tai būtų dėstytojų reikalas, jų kompetencijos ir noro reikalas. Pats dar negalvojau.
Mantas Dilius: Kaip ir minėjau, dėstytojų kompetencijos trūkumas, bendradarbiavimas su SPK
seniūnais.

Kristina Granauskaitė : Kaip manai, kaip vertina administracija, kai studentas sako, kad nėra
kompetetingas studentas?
Mantas Dilius: Išanalizavus, kad negerai dėsto, eiti į dekanatą ir sakyti.
Kristina Granauskaitė : Ar tu manai, kad studentas geriau išmano už dėstytoją?
Mantas Dilius: Ne, nemanau.

Pasisakymai UŽ ir PRIEŠ kandidatą į VGTU SA EF pirmininko vietą.- Mantas Dilius, Lukas Balčius,
Antanas Zubavičius.
VGTU SA EF pirmininko rinkimai.
Balsų skaičiavimo komisija palieka patalpas eidami skaičiuoti balsų.
Skelbiami VGTU SA EF pirmininko rinkimų rezultatai

Rezultatus paskelbia balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Radvilė Saveraitė.
Sugadintų balsavimo biuletenių- 1
Susilaiko - 0
Už Mantą Dilių – 19 balsų.
Už Antaną Zubavičių – 2 balsai
Už Luką Balčių – 0 balsų
Remiantis VGTU EF seniūnų balsais, VGTU SA EF pirmininku tampa Mantas Dilius.

TIKRINAMAS KONFERENCIJOS KVORUMAS: Konferencijoje dalyvauja 21 seniūnai. Konferencija
teisėta.

VGTU SA kandidato į prezidentus prisistatymas Dominykas Tvaska
Klausimų sesija kandidatui į VGTU SA prezidento vietą:

Rokas Štikanas (EIKf-18) : Kokie tikslai pastūmėjo antrai kadencijai?
Dominykas Tvaska: Norisi užbaigti antrus galus, kurie nebuvo pabaigti. Stipendijos, vertinimo tvarkos.
Norisi susižiūrėti procesus, kad jie veiktų taip kaip turi veikti. Taip pat artėja rektoriaus rinkimai, norėtųsi
koordinuoti tą procesą.

Gintarė Janauskaitė Kontrolės komisija: Ką darysite jei jūsų neišrinks antrai kadencijai?
Dominykas Tvaska: Buvęs prezidentas galės toliau tęsti pareigas.

VGTU SA prezidento rinkimai.

Renkami delegatai į visuotinę rinkiminę konferenciją iš Elektronikos fakulteto seniūnų:
Rasuolė Kalinauskaitė (KIKf-17)
Edgaras Jakubicki (EIKf-17)
Mantas Dilius (Ekf-19)
Justas Sidabras (Ekf-19)
Viktorija Skikaitė (EKSf-17)
Žygimantas Kontrimas (EEf-18)

Konferencija uždaroma studentų himnu Gaudeamus.

