VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ
APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE

VGTU SA APF SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS
2020 - 10 - 14
Nr. 2020/10/14
SRK-II 417
Vilnius
APTARTA: Pyragų dienos aptarimas
NUTARTA: Daug kam sekėsi gerai, bendravimo buvo mažai, bet tiesiog susipažino su kitom
atstovybėm. Kitiems metams teikti siūlymai daugiau pabendraut su kitom atstovybėm (pasišnekėt
bent kažkiek, atsigert arbatos, pažaist kokį žaidimą ar kažką), įdėmiau pasiskaityt HR‘o rašomus
post‘us. Taip pat siūloma ir iš mūsų pusės primint kitų SA F HR‘ams dieną prieš, kad žadam ateit
tokią ir tokią dieną (kad nebūtų nesklandumų, jog neinformavo, pamiršo ir pan), ir iš mūsų pačių
pusės, kad jei kas nors neatrašo, informuot būtinai HR‘ą. Bendras patarimas - žiūrėt rimčiau į
darbus ir laikytis sutartų laikų atsakingai (ypač, jei sutarta su kitais žmonėm), jei kas neaišku, visada
pasiklaust komandos, nes visiems bus lengviau ir kils mažiau problemų.

APTARTA: Tarybos susirinkimo informacija
NUTARTA: Lapkričio 11 Taryba planuoja susitikimą su studentų atstovybe ir mums reikia pateikti
jiems problemų, klausimų, pasiūlymų ir pan. Vėl paminėtas virtuvėlės įrengimas, bet nusprendėm,
kad būtų galima daryt taip: susitarti su kebabine fakultete, kad ten galėtume pastatyti mikrobangų
krosnelę (yra SA nebenaudojama). Ir tada informuot studentus, kad Maisto imperijoj (nes ten
mikrobangė jau yra) ir Kebabinėj (jei pavyks susitart) galima pasišildyti atsineštą maistą. Tarybai
vėl paminėt, kad auditorijose trūksta rozečių (07, 406, 04, 208 ir t.t.). Vėl siūlyti pakeisti
kompiuterius 316-317 kabinetuose. Siūlymas SARK‘ams padaryti apklausą (kaip socialinį
žemėlapį), kas negerai ir ko trūksta universiteto/fakulteto patalpose. Būtinai reikia toliau visiems
sakyt, kad reikia paskaitų su Revit‘u anksčiau ir pan., bet tai daryti ne per šitą susirinkimą su Taryba
(greičiausiai per administracijos susirinkimą su seniūnais ir kitais studentais).

APTARTA: Rudens mokymai
NUTARTA: Nuspręsta data: lapkričio 13-15 (išvažiuojamieji). Mokymų tikslas yra dar geriau
pirmakursiams pristatyti komitetus, pačią SA, taip pat būtinas komandos formavimas ir panašiai.
Prašymas iš pirmakursių buvo, kad reikia paskaitos apie pačią SA, jos struktūrą ir t.t.. Sodybos
ieško Rokas, Aurimas ir Jurgutis. Iki sekmadienio, jei kas dar turi kokių pageidavimų mokymams,
gali parašyti į grupę. Programą sudarinėja ir lektorių ieško komanda.

APTARTA: Fakultetinės Kalėdos
NUTARTA: Matukas sakė, jog visi susitinka rytoj, tai tada ir atsiųs informaciją, ką nusprendė.

APTARTA: APF džemperiai
NUTARTA: Yra pradinės maketo idėjos, dar Erika pabandys nupiešti vieną idėją, kai ąžuolo lapo
vienoj pusėj visi su specialybėm susiję simboliai. Kai bus maketas, viską derinsim su tiekėjais, prieš
tai reiks nuspręst spalvas, su kapišonais ar be, pagal kainą spręsim, kokia spauda ir ar bus galimybė
dėti vardus.

APTARTA: Helovinas
NUTARTA: Dėl datos yra daug problemų, nes iki Helovino nespėjam padaryti, o po Helovino labai
toli turėtų nusikelti. Visi pritarė Saulės pasiūlymui daryti tokią mokymų soco temą, o ne atskirą
šventę. Nuspręsta, kad Helovino organizavimo grupelė organizuos mokymų socą.

APTARTA: Diskusija
NUTARTA: Svarbiausia yra sugalvoti temą. Siūlymas jungt diskusiją su Erasmus studijom, nes
tada būtų daug daugiau susidomėjusių. Kartu su Saule organizuoja Oskaras, Kamilė, Justas, Rugilė.
Darys atskirą susitikimą toliau generuoti idėjas.

APTARTA: SA tvarkymas
NUTARTA: Svarbiausia yra sutvarkyti sienas, bet reikia iš kažkur gaut dažų. Reikėtų dar kažko,
kur būtų galima rašyt (lentos, dažyt sienos dalį juodai ar kažką tokio). Galima bandyti prašyt daiktų
Facebook atiduotuvėse kokiose ir pan, rašyti statybinių prekių parduotuvėms, gal turi brokuotų
pakuočių ir pan. Nuspręsta, kad sienas dažom tik šviesia spalva. Taip pat trūksta ir kokių sėdimų
vietų (mobilios sėdimos vietos būtų idealiausia), gal stalų kitokių ir pan. Erika sukoordinuos, kas
kam rašo.

APTARTA: Kitų atstovybių apsilankymas
NUTARTA: Architektūra nori ateit į SA antradienį (20d.), apie 14h. Reikia žmonių, kurie būtų ir jų
lauktų. Oskaras dar primins vėliau grupėje. Rytoj per ilgąją pertrauką ateis TIF‘ai, tai reik žmonių,
kas jų lauktų.

APTARTA: Kitų susirinkimų datos
NUTARTA: Grupėj bus apklausa, nuspręsim, kuriom savaitės dienom darom susirinkimus.
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