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Posėdžio pirmininkas: Gailė Žebrytė
Posėdžio sekretorius: Gabija Pragulbeckytė, Ugnė Kuprytė

1. APTARTA: Posėdžio pirmininko ir sekretorių tvirtinimas, darbotvarkės tvirtinimas.
NUTARTA: Pirmininkas ir sekretoriai patvirtinti, darbotvarkė patvirtinta.
2. APTARTA: Balsų skaičiavimo komisija.
NUTARTA: Gabrielė Vosyliūtė (DATf-18) – pirmininkė
Vaidas Šimkūnaitis (GMf-17)
Beatričė Bikulčiūtė (PRIf-19/5)

3. APTARTA: VGTU SA APF veiklos ataskaita (2019 spalio 15 – 2020 spalio 6)
Klausimų sesija:
Gailė Žebrytė (KIf-15): Tavo veiklos ataskaitoj buvo strateginis tikslas VGTU SA garantuoti
veiklą, orientuotą į kokybišką aukštąjį mokslą. Išorėj kas buvo nuveikta, iš Aplinkos pusės, buvo
LSS, Lietuvos studentų sąjungos, veiklos. Konferencijose dalyvavimas, atstovavimas kaip delegato,
lygiai taip pat asamblėjos, irgi buvo konferencija, irgi buvai delegatė. O ką dar galėtų Aplinka
padaryti į išorę ne su LSS?
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Manau, kad Aplinkos fakultete buvo problema ir vis dar yra su
akademiniu nesąžiningumu. Tai, manau, čia Aplinkai galėtų būti vienas iš tikslų šitą pakeisti. Aš to
jau nebepadarysiu, bet prisidėsiu, kai galėsiu. Tai manau, kad šitas dalykas dėl kokybiško aukštojo
mokslo užtikrinimo būtų pagrindinis.
NUTARTA: PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ - 1, UŽ - 19. Ataskaita patvirtinta.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretoriai

Gailė Žebrytė
Gabija Pragulbeckytė
Ugnė Kuprytė

4. APTARTA: VGTU SA APF finansinė ataskaita.
Klausimų sesija:
Gintarė Janauskaitė (Kontrolės komisija): Mano klausimas tiesiog labai paprastas. Su
„Tvarkdariu“.. Ar jūs patys jį susiradot, kad reklamą pas jus pirko, ar jis pats atsirado pas jus ir
pasisiūlė?
Rokas Smilingas (PEf-18):(VGTU SA APF rinkodaros koordinatorius) Jis pats pasisiūlė.
Ignas Asakavičius (KGf-17): Aš bendrai. Kas patiko, nepatiko būnant pirmininke?
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Aš nežinau, kas nepatiko. Viskas patiko. Nes ir sau pasiimi labai
daug patirties, ir su komanda bendravimas, ir su studentais. Tai, aš negaliu pasakyt, kas nepatiko.
Jeigu galėčiau, eičiau dar kartą. Bet neinu, turim kitą kandidatę kitiems metams, tai.. Bet man
viskas patiko.
Lukas Jurgutis (VTf-17): Tų finansų labai mažai buvo. Ar buvo galimybė kažkaip daugiau, kažko
daugiau investuoti ar gauti lėšų, rėmimo iš kitų?
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Tai čia tikriausiai finansus galima gauti iš rinkodaros komiteto arba
iš partnerių, tai, tikiuosi, kad kitais metais rinkodaros komitetas dirbs geriau.
Kamilė Ryliškytė (APf-20): Į kurią sritį daugiausia eina finansai?
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Finansai dažniausiai naudojami yra mokymams. Šiaip čia
nepasimato, nes šiais metais nebuvo stovyklų, bet šiaip didžiausia suma turėtų matytis iš stovyklų.
Tačiau dėl karantino neįvyko. Bet šiaip dažniausiai lėšos nebūna kažkur švaistomos, jos
panaudojamos kažkokioms reikmėms, tarkim, mokymams.

NUTARTA: PRIEŠ – 0, SUSILAIKO – 3, UŽ – 17. Ataskaita patvirtinta.

5. APTARTA: Kandidatės į VGTU SA APF pirmininko postą Erikos Kašėtaitės prisistatymas.
Klausimų sesija:
Tomas Verbickas (GDf-19): O kaip su atstovybės komanda? Kokią komandą planuoji darytis?
Erika Kašėtaitė (APf-19): Mano komanda būtų: vicepirmininkė Gabija Pragulbeckytė, rinkodaros
koordinatorius Rokas Smilingas, ryšių su visuomene koordinatorė Greta Mierevičiūtė, socialinių ir
akademinių reikalų koordinatorė Saulė Vasiliauskaitė ir žmogiškųjų išteklių koordinatorius Oskaras
Liniauskas.
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretoriai

Gailė Žebrytė
Gabija Pragulbeckytė
Ugnė Kuprytė

Aurimas Jurkūnas (PEf-18): Ar tau neatrodo, kad reikėtų užsibrėžti daugiau tikslų?
Erika Kašėtaitė (APf-19): Daugiau tikslų atsirastų eigoje, o čia dabar kaip ir du mano pagrindiniai.
Erika Šimkūnaitė (APf-19): Kaip sugalvojai būt pirmininke? Kodėl, pavyzdžiui, neužtenka veiklos
tik tuose mūsų komitetuose?
Erika Kašėtaitė (APf-19): Per praėjusius metus stebėjau Aistę ir man patiko, ji mane kaip ir
užmotyvavo. Ir kai paklausė, ar yra norinčių tapti pirmininkais, aš išreiškiau norą, sulaukiau
palaikymo ir štai aš čia.
Gintarė Janauskaitė (Kontrolės komisija): Aš tiesiog noriu tavęs paklausti, kadangi tu pasirašei
motyvaciniam, kad esi prisidėjus prie socialinio ir akademinio gyvenimo gerinimo ir padėjus
organizuoti tam tikras veiklas, gal galėtum įvardinti, kokias teko organizuoti?
Erika Kašėtaitė (APf-19): Prie diskusijų prisidėjusi esu, bet jos neįvyko.. Aš apskritai daug kam
tiesiog padėdavau, jeigu manęs paprašydavo konkrečiai, va ar gali tą padaryti ar aną, ir aš tiesiog
darydavau.
Ignas Asakavičius (KGf-17): Kadangi tavo komandos nariai kai kurie yra vyresni, tai ar tau pavyks
šiuos senus vilkus sužaboti ir paskirstyti darbus taip, kad jie tavęs klausytų?
Erika Kašėtaitė (APf-19): Aš tai manau, kad kaip tik gerai, kad yra vyresnių už mane mano
komandoje, tai jie man gal kaip tik duos kažkokių patarimų, gal kaip ir Aistė kaip darytų,
pavyzdžiui. Jei aš nežinočiau, kaip ką daryt, aš galėčiau pati Aistės pasiklaust, bet neesmė. Bet aš
manau, kad tai yra gal pliusas, kad pas mane išlieka komandoj senieji nariai ir tiesiog aš manau, kad
padės jie man tikrai.
Gabrielė Vosyliūtė (DATf-18): Kaip manai, kokia tavo savybė padės tau būti gera pirmininke?
Erika Kašėtaitė (APf-19): Gal labiausiai tai iniciatyvumas.
Kamilė Ryliškytė (APf-20): Čia parašyta, kad bendradarbiavai su Žinių ekonomikos forumu. Kaip
tau pavyko tokia galimybė ir kodėl šiuo forumu?
Erika Kašėtaitė (APf-19): Tai kaip ir Aistė minėjo, kad su ja susisiekė tos platformos nariai ir
tiesiog mes kartu visi, visa atstovybė, ėjom, kurie galėjo, ir tiesiog ten testavom tą platformą.
Žaneta Kravcova (PTf-18): Ar manai, kad esi pakankamai drąsi ir galėsi kovoti ir atstovauti viso
fakulteto balsą?
Erika Kašėtaitė (APf-19): O taip.

Vaidas Šimkūnaitis (GMf-17): Hipotetinis scenarijus tau. Pasaulinė pandemija prasitęsia visą tavo
kadencijos laikotarpį. Kaip vyksta su mokymais, kaip vyksta su jūsų tradiciniais renginiais, kaip
vyksta susitikimai su seniūnais? Ir kaip vyksta apskritai su visu procesu atstovybės kieme, kuris,
mes visi esam įpratę, kad jis vyksta kaip mums įprasta be pasaulinės pandemijos?
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretoriai

Gailė Žebrytė
Gabija Pragulbeckytė
Ugnė Kuprytė

Erika Kašėtaitė (APf-19): Mokymai tai tikrai galėtų persikelti į Zoom‘o aplinką, o boulingas
nepersikels. Tai tiesiog, gaila, bet neįvyks.
Vaidas Šimkūnaitis (GMf-17) klausimo papildymas: Sakei, mokymai persikeltų į Zoom platformą.
Ar nemanai, kad nuo to nukentėtų mokymų kokybė? O jeigu nemanai, tai kaip užtikrintum, kad ji
tokia liktų, kokia būtų gera tavo atžvilgiu.?
Erika Kašėtaitė (APf-19): Kokybė tai tikrai neturėtų nuo to blogėti. Ir aš kaip tik manau, kad
galbūt net ir daugiau mes žmonių surinktume, jei būtų nuotolinis. Aš manau, kad labiau galėtų
žmonės prisiderinti prie to, kad.. Ta prasme, kad nereikėtų jiems išvykti ir savo laiką kitaip jie
planuotis galėtų, prisijungt ten, kur yra.
Žygimantas Kontrimas (EEf-18): Ar manai, kad būsi geresnė pirmininkė negu Aistė ir kodėl?
Erika Kašėtaitė (APf-19): Šiaip, kaip ir sakiau, Aistė mane kaip ir motyvavo tam, todėl aš tikrai
nesistengsiu būti nei geresnė, nei prastesnė, aš tiesiog būsiu savimi.
NUTARTA: prieš - 0, sugadintas – 1, susilaikė – 5. 14 balsavo už. Pirmininke išrinkta Erika
Kašėtaitė.

6. APTARTA: Kandidato į VGTU SA prezidento postą Dominyko Tvaskos prisistatymas.
NUTARTA:
Klausimų sesija.
Kamilė Ryliškytė (APf-20): Kodėl jūs parašėt „Darbas kompiuteriu“ kaip savo savybę?
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas): Labai geras klausimas, aš gal šitą praleisiu.
Erika Šimkūnaitė (APf-19): Yra užsiminta apie psichologinę pagalbą suinteresuotiems studentams.
Man atrodo, kad tai yra labai geras dalykas, nes dauguma apie tai net nekalba ir mano patirtis yra su
mokyklinėm psichologinėm pagalbom, dabar net nežinau, ar galėčiau nueiti pas psichologę, tai kaip
užtikrintumėt, kad ten tikrai padėtų? Kokia būtų strategija, kaip galėtumėt psichologę tinkamai
paruošti?
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas): Strategija iš esmės yra labai paprasta. Mes dabar
turim vieną psichologą, kiek mums per rektoratą ji pristatinėja savo ataskaitą, kiek ji užklausų
gauna per mėnesį, tai yra akivaizdu, kad jai krūvis yra per didelis. Mes turim vieną karjeros
konsultantę, kuri kartais pagelbsti Gintei, kai būna per didelės apkrovos, tarkim, per sesiją ir sesijos
metu, tai mūsų idėja yra labai paprasta – kad mums privalomas dar vienas psichologas. Mano galva
čia yra visiškai neišvengiama, nes mes apie tai šnekėjom jau prieš du metus ir prieš metus.
Universitetui pačiam neatrodė, kad tai yra visiškai būtina, nors šnekėjom apie tam tikrą
diferencijavimą, kad galbūt galima žmogų samdytis kada būna didžiausias bumas, bet mano galva
dabar turėtų jis būti nuolatinis antras psichologas, nes Gintė tiesiog neišsiverčia. Tai dabar, kadangi
Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretoriai

Gailė Žebrytė
Gabija Pragulbeckytė
Ugnė Kuprytė

yra pradedamas formuoti universiteto biudžetas, yra pats tas momentas, kada reikia šnekėti, kad
mums reikia nusimatyti papildomą etatą.
Gailė Klapatauskaitė (PEf-17): Tai aš norėčiau apie vidinius atstovybės dalykus paklausti.
Kadangi yra problemų skirtingų fakultetuose, ypač akademiniuose dalykuose, tad kokia tavo
nuomonė yra apie komunikaciją tarp fakultetinių atstovybių ir centrinio biuro?
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas): Aš nemanau, kad ta komunikacija labai bloga buvo.
Nes jeigu fakultetam būdavo problemų, tikrai būdavo atvejų, kada žmonės pasiklausdavo, jeigu
reikia pagalbos. O dabar, kada pradedam rinkti naujus pirmininkus, ateina kandidatai, kurie nori
pasišnekėt, pasikonsultuot, kaip reikėtų dirbt. Čia ir į socialinių, akademinių reikalų komiteto
koordinatorius ateina pasišnekėt, ir pirmininkai su manim visi privalomai ateina pasišnekėt. Tai ta
komunikacija tokia formalesnė jinai vyksta, bet ji vyksta ir neformali. Tai aš nemanau, kad ji buvo
kažkokia labai prasta, bet jeigu tau atrodo kitaip.
Gailė Klapatauskaitė (PEf-17) klausimo papildymas: Gal klausimo papildymas būtų apie
rinkodarą.
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas): Jo, su rinkodara ten buvo problemų, nes vadovai pas
mus labai dažnai keitėsi, tai aš manau, dabar šita situacija bus šiek tiek stabilesnė, nes tie, su kuriais
aš dabar tęsiau kadenciją paskutinius kelis mėnesius, kada jie buvo naujai išrinkti, jie atėjo ir antrai
kadencijai, tai aš manau, kad tas dalykas tiesiog stabilizuosis ir ta komunikacija bus geresnė.
Gailė Žebrytė (KIf-15): Man labai įdomu išgirsti, kokia bus tavo numatyta komanda, kokie yra
komitetų vadovai ir norėčiau išgirsti fakultetą jų.
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas): Viceprezidentė bus Kristina Granauskaitė iš
Kūrybinių industrijų fakulteto, mano du akademinių reikalų vadovai bus Linas Leonardas Narkūnas
iš Antano Gustaičio aviacijos instituto ir Karolis Kumpaitis iš Fundamentinių mokslų fakulteto. Ir
taip pat turim rinkodaros du vadovus, tai vienas sėdi čia, Žygimantas Kontrimas, kuris yra iš
Elektronikos fakulteto ir Greta iš Fundamentų. Ir turim du projektų kordinatorius, Kornelijų, kuris
yra iš Elektronikos, ir turim Redą, kuri yra iš Fundamentų. Kol kas komanda yra tokia, ji nėra
pilnos sudėties, bet aš manau, iki galutinės konferencijos pasipildys.
Erika Šimkūnaitė (APf-19): Apklausų sistemos gerinimas, kad neblokuoti informacinės sistemos.
Kaip užtikrinsi, kad bus didelis atsakymų skaičius?
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas): Universiteto visą laiką noras buvo, kad būtų didelis
atsakymų skaičius, bet kada jis yra siekiamas tokiu būdu, kad tu tiesiog realiai studentams trukdai
studijų procesą, tai aš nemanau, kad tai, ką tu bandai pasiekti atperka tavo tokį pasirinktą būdą. Tai,
kaip tą skaičių pasiekti. Vienas iš dalykų yra, kad galbūt reikėtų pagaliau į tas apklausas kreipti
dėmesį labiau negu yra kreipiama dabar. Nesakau, kad nėra visiškai kreipiama, tikrai yra daromi
pakeitimai, bet, man atrodo, kad tie pakeitimai nėra tinkamai ištransliuojami studentams. Ir kas tada
atsitinka? Jei nematai, kad tavo išsakyta nuomonė duoda rezultatą, tai tu toliau ir nebepildai. Nes
kam pildyti apklausą, jei ji neduoda rezultatų. Tai vienas momentas būtų iš to, kad realiai
universitetui reikia tiesiog labai atvirai parodyti, ką mes su tom apklausom darom. Vienas žingsnis
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buvo padarytas, kad dabar prie apklausų sistemos, kada atsidarai rezultatus, tenai visą laiką turėtų
būti dekano komentaras, bent jau ta skiltis yra sukurta. Ji dažniausiai būna tuščia. Aš palaikau tuos
kitus, kaip pasakyt, mažiau jėgos reikalaujančius skatinimo būdus. Tai jeigu tu parodysi, kad tos
apklausos yra naudingos, aš manau, kad studentai jas turėtų pildyti patys, nes, na, tada tu matai, kad
gali kažką pakeisti.
Aistė Vilčiauskaitė (VTf-17): Manau daugumai įdomu, kodėl nusprendei eiti antrą kadenciją, nes
kadangi pats minėjai, kad esi ketvirtam kurse ir jūsų kadencija turėtų baigtis jau kitų mokslo metų
metu?
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas): Nežinau, aš kažkaip pagalvojau, kad būt vadovu
organizacijos, kuri du metus iš eilės yra pripažinta geriausia Lietuvoj, man pačiam skamba
neblogai. Ir aš vis dar manau, kad aš galiu šiai organizacijai kažką duoti, tuo labiau, kad yra tikrai
nemažai darbų, ką dar reikia padaryti, ką minėjau motyvaciniam, tarkim, kad artėja tarybos ir
rektoriaus rinkimai, tai tie procesai, jie bus sudėtingi ir labai svarbūs studentams, tai man atrodo,
kad reikia tam tikros patirties, kad tu tuos procesus tinkamai sukoordinuotum.
Lukas Bučys (ECfu-19): Tu esi ketvirtakursis, o kadencija trunka 2 metus. Tai realiai tu po metų
išeini, nes jeigu nestudijuoji, tu negali būti prezidentu.
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas): Aš labai svajoju apie magistro studijas, jeigu pavyks.
Kamilė Ryliškytė (APf-20): Čia parašyta, kad norit atsisakyti pažintinių praktikų. Aš manau, kad
praktika ir žinios reikalingos. O kodėl norite atsikratyti, kokios jūsų paskatos padaryti tokį
pakeitimą?
Dominykas Tvaska (VGTU SA prezidentas): Čia vieną momentą reikėtų patikslinti. Šitoj vietoj
išskirčiau tarkim Aplinkos fakultetą, nes kas pas jus yra pažintinės praktikos, tai daugiau tarkim yra
geodezijos dalykai. Mes šnekėjom ir su jūsų buvusia studijų prodekane, kad na Aplinkos inžinerijos
fakultete toksai momentas nebūtų pats geriausias, na, nes tokios praktikos tiesiog reikia. Bet kas
liečia kitus fakultetus, iš esmės, tai nėra, kad mes norim atsisakyti kažkokių praktinių gebėjimų
ugdymo. Pasiūlymas yra visas praktikas sukoncentruoti, nes dabar, kai žiūrėjau paskutines studijų
programas, tai yra taip, kad 35, man atrodo, programos turi profesines praktikas priešpaskutiniam
semestre, tai dažniausiai 7, yra kokios 5, kurios turi išskaidymą 3-6-6, t.y. kad viena pažintinė
praktika yra antrame semestre ir tada yra dvi praktikos po 6 kreditus. Tai ta 6 kreditų praktika
realiai trunka mėnesį. Tu kaip studentas atvažiuoji mėnesiui praktikai į įmonę, tai nei įmonei
atsimoka tavo ten mėnesį laikyt, nei tu pats kažką labai supranti, nes tu atvažiuoji, išmoksti kažką
daryt ir tau jau praktika baigės. Tai aš nematau labai didelio reikalo, aš nemanau, kad tai yra
tinkamas būdas ugdyti kompetencijas. Mūsų siūlymas yra, kad turėt 15 kreditų praktiką
sukoncentravus jas visas, pajungiamajame semestre kartu su bakalauriniu darbu, nes tada atsitinka ir
tokia situacija dar, kad tu neturi tokios schemos ir kada tu turi 8 semestre baigiamojo rengimą, tu
dar turi ir bent kokius 3 – 4 studijų dalykus, kurie tau realiai tiesiog trukdo rengti bakalaurą. Tai
man atrodo, kad reikėtų tą galutinį semestrą tiesiog atlaisvinti , kad tu galėtum kaip studentas
visiškai susikoncentruoti į baigiamąjį darbą.
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7. APTARTA: Delegatai visuotinei seniūnų konferencijai
NUTARTA: Deleguojami asmenys:
Aurimas Jurkūnas PEf-18
Gabija Pragulbeckytė PEf-17
Oskaras Liniauskas PEf-19
Erika Šimkūnaitė APf-19
Kamilė Ryliškytė APf-20

Posėdžio pirmininkas

Gailė Žebrytė

__________________________
(parašas)

Posėdžio sekretorius

Gabija P. ir Ugnė K.

__________________________
(parašas)
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Gailė Žebrytė
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Ugnė Kuprytė

