VILNIAUS KOLEGIJOS
STUDENTŲ ATSTOVYBĖS
ATASKAITOS TEIKIMO IR RINKIMŲ KONFERENCIJA
PROTOKOLAS

2022-04-07
Vilnius
14:00 Konferencijos dalyvių registracija;
14:30 Konferencijos atidarymas;
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės ataskaitos teikimo ir rinkimų konferenciją atidaro VIKO SA
prezidentė Edita Kovaliova.
Konferencija skelbiama atidaryta.
Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus tvirtinimas;
SIULOMA: Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės prezidentė Edita Kovaliova konferencijos
pirmininku siūlo Martyną Lastauską, konferencijos sekretoriumi - Modestą Šumskį.
NUTARTA: Konferencija vienbalsiai pritaria.
Konferencijos balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;
SIULOMA: Balsų skaičiavimo komisijai pasisiūlė trys kandidatai: Neringa Jakaitytė, Samanta
Petrauskaitė, Faustas Juciūnas.
NUTARTA: Konferencija vienbalsiai pritaria.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku tampa Faustas Juciūnas.
Kvorumo tikrinimas;
Viso delegatų turi būti 88.
Konferencijoje dalyvauja 51 delegatas. Kvorumas yra.
Pridedama: dalyvių sąrašas (1 priedas).
Darbotvarkės tvirtinimas.
SIULOMA: VIKO SA Priežiūros komiteto narys Faustas Juciunas siūlo pridėti prie darbotvarkės
punktą – Darbotvarkės tvirtinimas, bei perkelti priežiūros komiteto pristatymo eiliškumą prieš
metinės veiklos pristatymą.

NUTARTA: Konferencija vienbalsiai pritaria visiems siūlymams. Darbotvarkė pataisyta.
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės Priežiūros komiteto ataskaitos pristatymas, klausimai;
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės Priežiūros komiteto narys Faustas Juciūnas pristato
Priežiūros komiteto ataskaitą.

KLAUSIMAI:
Ovidijus Valančius, VIKO SA Alumni – Kodėl priežiūros komitetas atliko tik vieną patikrinimą ir
kada tai buvo?
Atsako VIKO SA Priežiūros komiteto narys narys Faustas Juciūnas - Pirmas susitikimas buvo po
VIKO SA rudeninių mokymų. Antra susirinkimą planavome daryti po VIKO SA pavasarinių
mokymų, tačiau su komanda nusprendemė, jog to daryti nebūtina, nes FSA veiklą buvo galima
stebėti ir sekti progresą individualiai nebūtinai darant patikrinimą. Apart to padarėme dokumentų
patikrinimą, jog pamatyti situaciją iš dokumentinės pusės.
Ovidijus Valančius, VIKO SA Alumni – Norėjau pasitikslinti dėl skaidrių, pradžioje rašai, kad FSA
komandos yra motyvuotos ir pristatymo eigoje teigi, jog SA nariai jaučiasi neivertinti
organizacijoje, tai jeigu SA nariai yra motyvuoti ar jie iškart ir įvertinti organizacijoje, gal gali
pakomentuoti?
Atsako VIKO SA Priežiūros komiteto narys Faustas Juciūnas - Tai teiginys, jog FSA komandos yra
motyvuotos buvo paimtas iš apklausos kuria dar darė praeita priežiūros komiteto komanda, ir jau
einant naujai kadencijai ir tikrinant dokumentus ir darant patikrinimus išsiaiškinome, jog FSA nariai
jaučiasi neįvertinti.

Martynas Lastauskas, VIKO SPF SA pirmininkas - Kokių pažymių vertintumei dabartinę centrinio
biūro komandą ir jos darbą per šią kadenciją, bei argumentuok savo įvertinimą.
Atsako VIKO SA priežiūros komiteto narys Faustas Juciūnas – Vertinčiau septyniais su puse balo,
nes matesi daug iniciatyvos ir pastangų, tačiau kadencijos eigoje motyvacija užgeso ir kelios sritys
tapo neaktyvios. Pridedant, priežiūros komitetas siūle daug įdėjų, tačiau į didžiają dalį centrinis
biūras neatsižvelgė.
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės metinės veiklos ataskaitos pristatymas, klausimai;
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės metinės veiklos ataskaitą pristato VIKO SA prezidentė Edita
Kovaliova.

KLAUSIMAI:

Faustas Juciūnas, VIKO SA priežiūros komiteto narys – Minėjai ivaizdžio standarto kūrimą, ar
presentatyvumui neprieštarauja jūsų pačių pasirinkti remėjai dabartiniam renginiui „VIKO Dienos“.
Turiu omenyje „Fantazijos.lt“.
Atsako VIKO SA prezidentė Edita Kovaliova - Skaidresė kalbėjau apie organizacijos narių įvaizdi,
tačiau į pastebėjimą atsižvlegsime.
Ovidijus Valančius, VIKO SA alumni pasisakė šia tema – Remėjus galima interpretuoti įvairiai,
žiūrint butent į šią situaciją, kad organizacija skatina saugų lytinį gyvenimą.
Deividas Šidlauskas, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnas – Norėjau paklausti dėl paskutinių
seniūnų mokymu, gal galite atsakyti kodėl mokymuose dalyvavo mažai seniūnų?
Atsako VIKO SA socialinių ir akademinių reikalų vadovė Viktorija Kurmanskytė – Mano nuomonė
seniūnai patys vangiai nori dalyvauti mokymuose ir pačioje seniūnų veikloje.
Dovilė Ežerskytė VIKO SA organizacijos stiprinimo vadovė pasisakė šia tema – Norėčiau pridėti,
kad situacija su seniūnais po truputi gerėja lyginant su praeitas metais ir dabar mes darome pagrindą
su seniūnų situacija.
Mantas Šikšnius, VIKO MTF SA pirmininkas – Kadangi naujuose VIKO SA įstatuose numatyta,
kad seniūnų susirinkimai turėtu vykti kas ketvirti, norėčiau paklausti, kaip sekasi tuos susirinkimus
daryti, kokio progreso pasiekėte?
Atsako VIKO SA socialinių ir akademinių reikalų vadovė Viktorija Kurmanskytė – Socialinių ir
akademiniu reikalų koordinatoriai pagrinde per susirinkimus aptardavo darytų apklausų rezultatus ir
iškeltas studentų problemas.
Greta Andrulytė, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnė – Mano žiniomis poreikių analizė buvo
pristatoma Vilniaus kolegijos administracijai ir buvo teikiami pasiūlymai su iškilusiomis
problemomis, gal galite pakomentuoti kokie buvo teikiami pasiūlymai?
Atsako VIKO SA socialinių ir akademinių reikalų vadovė Viktorija Kurmanskytė – Buvo
išanalizuoti poreikių analizės rezultatai ir teikti pasiūlymai toms problemoms. Pirmiausia kalbėjome
apie mišrias paskaitas, tai yra, jog paskaitos kurios nereikialauja studento dalyvauti gyvai būtų
daromos nuotolinių būdu. Dar viena problema apie kuria kalbėjome tai – destytojų kompetencijos.
Ir mes teikiame pasiūlymus kaip būtų galima kęlti destytojų kompetencijos lygį.
Martynas Lastauskas, VIKO SPF SA pirmininkas – Kokie buvo išsakyti pastebėjimai iš akademinės
tarybos pusės peržiūrėjus poreikių analizės rezultatus?

Atsako VIKO SA prezidentė Edita Kovaliova – Akademinė taryba į teiktus pasiūlymus suregavo
teigiamai ir sutiko, kad problemos yra aktualios. Manau, jog palaikome gerus ryšius su akademine
taryba.
Deividas Šidlauskas, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnas – Norėčiau paklausti dėl studijų
aplinkos gerinimo, poreikiu analizėje seniūnais galėjo išdestyti savo nuomonę dėl studijų aplinkos.
Gal galite pakomentuoti kokius trukūmus studentai paraše ir ar kas dėl jų buvo imtasi ar daryta?
Atsako VIKO SA socialinių ir akademinių reikalų vadovė Viktorija Kurmanskytė – Išvardintos
problemos buvo nuo mažiausių dalykų iki didelių, tačiau didelė dalis ju yra atkelta, nes Vilniaus
kolegijos finansavimas yra neaiškus ir pataisymai juose užtrunka nemažai laiko.
Ovidijus Valančius, VIKO SA Alumni – Ar centrinis biūras buvo apgalvojęs galimybę finansuoti
savo komunkacijos sritį, tai yra pirkti reklamas socialinėje erdvėje?
Atsako VIKO SA prezidentė Edita Kovaliova – Taip, ši idėja buvo diskutuota su komanda, tačiau
kalbėjome labai nesenai ir nespėjome pereiti prie konrečių veiksmų.
Deividas Šidlauskas, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnas – Kaip vertinate kad Lietuvos
studento pažymėjimą nusipirko, truputi daugiau negu 50% studentų, kokių veiksmų imsites, kad
padidinti šį rodiklį kitais metais?
Atsako VIKO SA IT vavodas Modestas Šumskis – Dabar esame analizavimo laikotarpyje, tai yra
ieškome būdų kur vis labiau būtų galima integruoti LSP panaudojamuma, kas automatiškai
padidintu studentui jo reikiamumą ir tai privestu prie geresnių rezultatų.
Mantas Šikšnius, VIKO MTF SA pirmininkas – Kokių priemonių buvo imtasi ieškant rinkodaros
vadovo?
Atsako VIKO SA prezidentė Edita Kovaliova – Pirmiausia buvo imtasi bazinių veiksmų kaip,
sukurtas skelbimas, bei aktyviai viešinamas mūsų socialinuose tinkluose. Apart to mes patys
aktyviai ieškojome atitinkamo žmogaus per įvairius ryšius kolegijos ribuose.
Martynas Lastauskas, VIKO SPF SA pirmininkas – Kokių pažymių vertintumei savo komandą ir
jos darbą per šią kadenciją, bei argumentuok savo įvertinimą.
Atsako VIKO SA prezidentė Edita Kovaliova – Tikių, kad visų darbų neatlikome tobulai, tačiau
matant komandos didelį užsidegimą, investuotą laiką ir didelį norą eiti ir daryti, galiu drąsiai
įvertinti aštuoniais su puse. Žinoma visada yra kur tobulėti, bet aš asmeniškai džiaugiuosi savo ir
komandos darbų, bei rezultatais.
Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės finansinės ataskaitos pristatymas, klausimai;

Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės finansinę ataskaitą pristato VIKO SA prezidentė Edita
Kovaliova.

KLAUSIMAI:
Mantas Šikšnius, VIKO MTF SA pirmininkas – Kokia yra jūsų prioritetinė tvarka kam išleidžiate
pinigus? Kai pavyzdys renginio atlikėjai sumokėjote 1.500 €, ar tikrai buvo verta išleisti tokia
didelę pinigų sumą?
Atsako VIKO SA Laisvalaikio vadovė Rugilė Imbrasaitė – Ištikrujų šis skaičius nebūtų toks didelis,
jeigu būtume rade atlikėjus pigiau, tačiau lyginant su kitų atikėjų iškeltomis kainomis ši kaina mūsų
nuomonė yra gan reali. Žinoma rengiant renginius visada stengiames sutaupyti ten kur tik įmanoma,
tačiau renginio tikslas buvo padaryti ji kuo kokybiškesni, bei įsimintiną naujiems Vilniaus kolegijos
studentams ir ne visada gaunasi sutaupyti išlaikant renginio kokybę.
Deividas Šidlauskas, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnas – Renginyje dalyvavo daugiau
grupių, nei matome ataskaitoje, norėčiau paklausti, kodėl nėra pridėti kitų grupių mokėjimų išrašai?
Atsako VIKO SA prezidentė Edita Kovaliova – Ataskaitoje truko atlikėjos Jurgilės ir grupės
„Balius“. Tai Jurgilė yra Vilniaus kolegijos studiju bendruomenės narė ir ji renginyje koncertavo
nemokamai, o už grupę „Balius“ sumokėjome iš renginio surinktu pinigų.
Martynas Narkevičius, VIKO SA alumni – Sudėjus visus taškus ar atsipirko VIKO SA krikštynų
renginys? Bei ar apskritai VIKO SA renginiai atneša pelno?
Atsako VIKO SA prezidentė Edita Kovaliova – Kiekvieną renginį reiktu komentuoti atskirai, nes
visada gaunasi skirtingai, tačiau susumavus visų renginių išlaidas ir pajamas turėtume sueiti
tolygiai. Dėl krikštynų renginio dabar atsakyti tiksliai negaliu.
Martynas Narkevičius, VIKO SA alumni – Žiūrint į finansinę ataskaitą bendrai, matome jog beveik
visos išlaidos buvo skirtos renginiams, ar buvo svarstoma skirti lėšas kitoms svarbioms VIKO SA
problemoms? Kaip pavyzdys, seniūnų aktyvumas ir panašiai.
Atsako VIKO SA prezidentė Edita Kovaliova – Kadangi negavome jokių siūlymų ar remimo
prašymų, tai tokios iniciatyvos ir nebuvo. Bet ačiū už pastebėjima, į tai atsisžvelgsime.
Mantas Šikšnius, VIKO MTF SA pirmininkas – Ar buvo svartyta mokymuose pasikviesti lektorius,
nes finansinėje ataskaitoje nesimato jog buvo skirtos lėšos lektoriams?
Atsako VIKO SA organizacijos stiprinimo vadovė Dovilė Ežerskytė – Norėčiau pasidžiaugti, jog
iniciatyvos iš lektorių gavome savanoriškai, per šių metų mokymus turėjome lektorių iš LSS, bei ir

VIKO SA alumnius, todėl nemanau, kad reikia ieškoti lektorių iš išorės, nes turime stiprių lektorių
mūsų aplinkote. Bet ačių už pastebėjimą.
Ataskaitų tvirtinimas;
Prieš pradedant ataskaitos tvirtinimą, skaičių balsavimo komisija perskaičiuoja kvorumą.
Konferencijoje dalyvauja 48 delegatas. Kvorumas yra.
Balsavimas dėl priežiūros komiteto ataskaitos tvirtinimo:
Pritariu – 47 (98%)
Nepritariu – 0 (0%)
Susilaikau – 1 (2%)
NUTARTA: Patvirtinta Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės Priežiūros komiteto ataskaita.
Balsavimas dėl metinės veiklos ataskaitos tvirtinimo:
Pritariu – 48 (100%)
Nepritariu – 0 (0%)
Susilaikau – 0 (0%)
NUTARTA: Patvirtinta Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės metinė veiklos ataskaita.
Balsavimas dėl finansinės ataskaitos tvirtinimo:
Pritariu – 20 (42%)
Nepritariu – 1 (2%)
Susilaikau – 27 (56%)
NUTARTA: Nepatvirtinta Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės finansinė ataskaita.
Balsavimas, kad VIKO SA taryba galėtu patvirinti pataisyta finansinę ataskaita.
Pritariu – 48 (100%)
Nepritariu – 0 (0%)
Susilaikau – 0 (0%)
NUTARTA: Patvirinta, kad VIKO SA taryba galėtu patvirtinti Vilniaus kolegijos Studentų
atstovybės pataisyta finansinė ataskaitą.
Kandidatų į VIKO SA Prezidentus prisistatymas, klausimai;
Prieš pradedant ataskaitos tvirtinimą, skaičių balsavimo komisija perskaičiuoja kvorumą.
Konferencijoje dalyvauja 46 delegatas. Kvorumas yra.
Prisistato kandidatė į prezidentus – Viktorija kurmanskytė.
KLAUSIMAI:

Ovidijus Valančius, VIKO SA Alumni – Ar manai, kad tavo komanda turi užtektinai kompetencijų
atlikti savo pareigas?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Kadangi aš ganėtinai anksti pradėjau
rinktis komandą, tai turėjau užtektinai laiko patikrinti jų kompetencijas ir esu užtvirtinta, kad
komandos nariai susitvarkys su savo pareigomis.
Norvilė Iljeitytė, VIKO MTF SA komunikacijos koordinatorė – Pagal kokius kriterijus rinkaisi savo
komandos narius?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Iš pat pradžių ieškojau žmonių pagal
rekomendacijas gautas iš organizacijos narių arba iš savo pačios patirties, jeigu žmogus buvo iš
mano fakulteto ar dažnai su juo bendradarbiaudavau, tada remdavausi savo patirtimi. O rinkdamasi
į konkrečias pareigas, žiūrėjau į žmogaus užsidegimą, norą dirbti, bei turimas kompetencijas.
Deividas Šidlauskas, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnas – Savo gairėse minėjai, jog žadi
didinti bendruomeniškumą organizacijoje, gal gali pakomentuoti kaip tai padarysi?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Pirmiausia darysime susirinkimus
organizacijoje didesniu mastu kur galėsime atlikti apklausas, per kurias sužinosime kokių
kompetencijų trūksta organizacijos nariams ir kaip gerinti bendruomeniškumą, bei formuosime
darbo grupės, kuriuose būtų galima jau paliesti konkrečias iškeltas problemas.
Deividas Šidlauskas, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnas – Tavo kadencijos metu ar keisis
bendradarbiavimas su LSS, ar bus kokių pakeitimų?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Dabartinis ryšis su LSS yra tikrai geras,
tačiau, kaip organizacija galime dar labiau įsitraukti į jų rengiamas veiklas ir žadame tai daryti.
Ovidijus Valančius, VIKO SA Alumni – Būdama dabartinėje centrinio biūro komandoje kokius
pliusus ar minusus pastebėjai iš praeitos kadencijos ir ar žadi dėl ju kanors daryti?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Pastebėjau ties viešinimo sritimi, jog
nesidaliname savo nuveiktais darbais organizacijoje ir automatiškai studentas nemato kokią naudą
neša studentu atstovybė, bei pats į ją nenori įsitraukti. Toliau atsisakius gairų, kaikurie organizacijos
nariai prarado suvokima kas yra studentų atstovas, todėl vėl norių įvesti jas. Bei manau jog trūksta
artimesnio ryšio tarp organizacijos narių.
Greta Andrulytė, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnė – Ar manai, kad tavo komandos narė
atsakinga už komunikacija sugebės išlaikyti dabartini aukštą viešinimo lygį?

Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Taip, aš manau, kad Kornelija sugebės
išlaikyti aukštą komunikacijos lygį.
Deividas Šidlauskas, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnas – Ar jau dabartines kadencijos
metu dirbai ir bandei kelti klausimus ties tikslais, problemomis kurias išsikėliai šiandien?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Ties kaikuriomis problemomis, ar tikslais
dabartinė centrinio biūro komanda jau dirbo šią kadenciją, o kitos gairės buvo suformuluotos manęs
pretenduojant į šias pareigas. Bet atsakant trumpai, taip aš dirbau ties daugėlį šių problemų ar tikslų.
Tomas Gasiūnas, VIKO SA EIF socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius – Kokius tikslus
užsibrežėi ties seniūnų stokos, aktyvumo problema?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Ties seniūnų stokos problema, tai kuo
įmanoma ankščiau šviestume naujus studentus apie seniūno pareigas ir atsakomybęs per įvairius
renginius, kaip pirmakursių priemimus, stovyklas, ir panašiai. Taip rasime atsakingų, bei aktyvių
seniūnų kurie sugebės perduoti studento balsą.
Tomas Gasiūnas, VIKO EIF SAsocialinių ir akademinių reikalų koordinatorius – Ką darysi, kad
išlaikyti naujai išrinktus seniūnus aktyviais, kad jie mokslo metų eigoje netaptu neaktyvus ir
pasyvus?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Ties šia problema bus atsakingi socialinių
ir akadamenių reikalų koordinatoriai, bei reiktų turėti omenyje, kad seniūną galima keisti, jeigu
matome, kad jis yra visiškai neatlieka ar nenori atlikti savo pareigų.
Mantas Šikšnius, VIKO MTF SA pirmininkas – Kaip manai koks yra svarbiausias įrankis(-iai) kuri
turėtu žinoti tavo socialinių ir akademinių reikalų vadovas?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Manau pagrindiniai įrankiai ar
kompetencijos kurias turėtų žinoti mano socialinių ir akademinių reikalų vadovas, tai dokumentų
išmanymas, taisiklingų apklausų generavimas, sugebėjimas bendrauti su seniūnais ir būti jų
išklausytas ir kiti, kuriu nepaminėjau.
Martynas Narkevičius, VIKO SA alumni – Būdama dabartinėje centrinio biūro komandoje, kas tau
labiausiai istrigo ir ka darytum kitaip?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Vienas blogas dalykas kuris man istrigo,
tai yra, kad centrinio biūro atstovavimas nebuvo labai orentuotas į kolegijos studentus.

Paulius Vinkevičius, VIKO EKF SA pirmininkas – Minėjai, kad kadencijos metu bus daroma
VIKO SA strategija, ko galima tikėtis?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Prieš suformuojant strategijos planą, prieš
tai norėčiau sudaryti darbo grupės tipo susirinkimą su organizacija, kurioje jus tiesiogiai galėsite
iškelti problemas organizacijoje ir taip tiesiogiai prisidėti prie strategijos galutinio varianto.
Dovilė Ežerskytė, VIKO SA organizacijos stiprinimo vadovė – Savo gairėse kalbėjai apie VIKO
SA asamblėja, gal galėtum detaliau pakomentuoti ką turėjai omenyje?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Turėjau omenyje, kad norių daryti
surinkimus asamblėjos formatu, į kurias susirenka suinteresuoti studentai kurie galėtu iškelti ir
diskutuoti apie iškilusias problemas studentiškoje aplinkoje.
Deividas Šidlauskas, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnas – Ar žadate keisti išlaidų, pajamu
prioritetines grupes? Ir kur manote išleistumėte daugiausiai ir mažaiausiai lėšų?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Taip, susidarytume finansų planą, kuriame
detaliai apsirašytume kiek ir kam norėtume skirti lėšas. Manau pagrindės išlaidos būtų skirtos
akademiniams renginiams, mokymams organizacijoje ir panašiai.
Greta Andrulytė, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnė – Kokių atsiliepimų sulaukėte iš
paskutinių seniūnų mokymų ir ka savo kadencijos metu darytum kitaip per ateinančius mokymus?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Atsiliepimai yra labai įvairus, nes vienai
žmonių grupėi mokymai buvo per trumpi ar per ilgi, o kitiems jie labai patiko. Gavome pastabų ir
dėl detalesnių dalykų, ir per kitus mokymus stengsimes jų išvengti.
Martynas Narkevičius, VIKO SA alumni – Ar prieš paskutinius seniūnų mokymus turėjote susidarę
planą ir tikslų sąrašą kuriuos tikėjotes pasiekti?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Planas buvo padaryti seniūnų mokymus
asamblėjos formatu, per kuris buvom susiskirste į seniūnų grupes, tačiau nesigavo taip sekmingai
dėl labai mažo seniūnų isitraukimo.
Ovidijus Valančius, VIKO SA alumni – Kokia yra situacija su vikosa.lt puslapio naujinimo darbais?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Kadangi esu tik dalinai susipažinus su
situacija, manau dabartinis IT vadovas gali atsakyti.
Atsako VIKO SA IT vadovas Modestas Šumskis – Dabartinės mano galimybes ties puslapio
moderavimu yra apribotos. Kadangi mūsų puslapis yra išlaikomas vilniaus kolegijos ir yra po jos
tinklu, todėl aš dabar rošiuosi planą kuriame susirašysiu argumentus ir kita reikalingą informaciją

dėl puslapio naujinimo ir kreipsiuosi į atsakingus žmonės VIKO administracijoje dėl puslapio
naujinimo.
Mantas Šikšnius, VIKO MTF SA pirmininkas – Kokiomis vertybėmis ar kriterijais rėmeisi renkant
savo socialinių ir akademinių reikalų vadovą?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Pagrinde kreipiau dėmesį į žmogaus
motyvaciją ir jo norą dirbti organizacijoje, bei patikrinau jo bazines kompetencijas ties studento
atstovavimu.
Deividas Šidlauskas, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnas – 3 savybės kodėl mes neturėtume
tavęs išrinkti į prezidentės pareigas.
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Kartais esu perdaug užsispyrusi ties savo
nuomonę, turiu viešo kalbėjimo baime, bei nesugebu kontroliuoti savo balso toną. Tai trys
priežastis kurios gali turėti įtakos komunikuojant organizacijoje.
Martynas Lastauskas, VIKO SPF SA pirmininkas – Ka gero pasisėmei dabartines kadencijos
laikotarpiu?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Atradau būdus kaip galiu save motyvuoti,
kaip taisyklingai atstovauti studento balsą. Kaip taisyklingai nagrinėti didelius dokumentus ir dar
daug kitų dalykų kuriu neišvardinau.
Martynas Narkevičius, VIKO SA alumni – Koki vieną konkretų dalyką pakeistum organizacijoje?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Atskričiau socialinių ir akademinių reikalų
pareigas į dvi skirtingas pareigas, nes būtų daug lengviau atstovauti studentą ir tuo pačiu metu
užsimti socialiniais reikalais organizacijoje.
Greta Andrulytė, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnė – Jeigu tavęs šiandien neišrinktu ar
kandidatuotum kitą konferenciją ir ka darytum kitaip nei šiandien?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Taip, kandidatuočiau dar kartą. Kitą kartą
pasiruoščiau stipresni pristatyma ir kalbą, bei jau žinočiau kokių klausimų tikėtis kita kartą.
Faustas Juciūnas, VIKO SA Priežiūros komiteto narys – Ką padarytum kitaip, kad į studentų
nuomonę būtų atsižvelgta kitaip, apart bendrabučių ir poreikių analizės apklausų?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Kaip ir minėjau priešai būtų daromi
susirinkimai kur patys studentai galėtu atvykti ir pateikti problemas mokymuose aplinkoje. Apart to

yra jau dabar keičiami apeliacijų dokumentai kurie būtų daug naudingesni ir patogesni studentui
įvykus incidentui.
Deividas Šidlauskas, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnas – Ar jau buvote padarę
susirinkimą su savo komandos nariais?
Atsako kandidatė į prezidentus Viktorija Kurmanskytė – Taip, buvome susitike ir visi kartu, bei aš
buvau su kiekvienu nariu susitikes individuoliai.

Balsavimas;
Prieš slaptą balsavimą konferencija pasisako už ir prieš apie kandidatę į prezidentus.
Pasisakymai už:
Dovilė Ežerskytė VIKO SA organizacijos stiprinimo vadovė – Noriu pakomentuoti jūsų iškeltus
punktus. Aš kaip ir daugelis kitų organizacijos narių, atėjome į centrinį biūrą būdami pirmo kūrso
studentai, tačiau visko išmokome per vienus metus, svarbiausia yra turėti noro. Toliau, kai kurie
komandos nariai kandidatuoja iš kitokios pozicijos, ir tai tik parodo, kad žmogus yra motyvuotas ir
net išeina iš savo komforto zonos, kad pretenduoti į kitokias pareigas. Apart visko, yra integracinis
laikotarpis per kuri yra suteikiamos bazinės žinios apie organizaciją, bei yra buve centrinio biūro
vadovai kurie yra visada linke padėti ir su jų pagalba galima visko išmokti.
Martynas Lastauskas, VIKO SPF SA pirmininkas – Siūlau gerai apsvarstyti situaciją, nes esame
savanoriška organizaciją ir jeigu jau yra kandidatų kurie nori tęsti darbų testinumą ir kurti pokyti tai
jau yra labai gerai. Aš apart daugelio matau komandą kaip tik labai stiprią, kurie jau yra su patirties
bagažų tiek iš organizacijos vidaus, tiek iš kitų veiklų.
Pasisakymai už ir prieš:
Martynas Narkevičius, VIKO SA alumni – Visada atsisžvelkite į smuklmenas, reikia labai daug
drąsos, kad kandidatuoti į tokias pareigas. Tačiau pagalvokite, kad šitie žmonės atstovaus mus visus
metus, ir būtinai priimkite sprendimą šaltu protu, nes šitas sprendimas tikrai daug ką lemią
organizacijai.
Ovidijus Valančius, VIKO SA Alumni – Noriu pasakyti, kad pirmakursis nėra didžiausias rodiklis
ar jis yra tinkamas savo pareigomis. Vien iš savo patirties galiu pasakyti, kad mūsų metų centrinis
biūras irgi buvo surinkti nauji žmonės į komandą, tačiau jeigu yra noras mokytis ir daryti, tai yra
svarbiausias dalykas ir jie gali pasivyti labai greitai.

Pasisakymai prieš:

Mantas Šikšnius, VIKO MTF SA pirmininkas – Pirmas minusas, kad komandą buvo iširusi ir buvo
sunku ją įsirinkti it dėl to manau, jog komandą buvo išsirinkta impulsyviai ir ne kiekvienas narys
turi pakankamai kompetencijų.
Greta Andrulytė, Vilniaus kolegijos menų fakulteto seniūnė – Pilnai sutinku su Mantų, esu visiškai
prieš visą komandą.
Tomas Gasiūnas, VIKO EIF SA socialinių ir akademinių reikalų koordinatorius – Nemanau, kad
yra gerai išrinkti komandą kuriu dauguma yra pirmakursiai studentai, kurie nemanau, kad galėtu
atlikti savo darbą gerai, nes yra per mažai laiko susipažinti su visos kolegijos sistema per vienus
metus. Ir jie turės perdaug spragų savo žiniose ir nesugebės vadovauti ir atstovauti studentus.

Pradedamas slaptas balsavimas.
Rezultatų paskelbimas;
Balsų skaičiavimo komisija paskelbia Viktorijos Kurmanskytės kandidatavimo į prezidentus
rezultatą.
Iš viso balsavo 46 delegatai;
Pritariu – 22 (48%)
Nepritariu – 11 (24%)
Susilaikau – 13 (28%)
NUTARTA: Kandidatė Viktorija Kurmanskytė nebuvo išrinkta į VIKO SA prezidento postą.
Kandidatų į VIKO SA Priežiūros komiteto prisistatymai, klausimai;
Prieš pradedant ataskaitos tvirtinimą, skaičių balsavimo komisija perskaičiuoja kvorumą.
Konferencijoje dalyvauja 41 delegatas. Kvorumo nėra.
Kiti klausimai;
Kitų klausimų nebuvo.
Konferencijos uždarymas.
Konferenciją uždaro Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės prezidentė Edita Kovaliova.

Susirinkimo pirmininkas

Martynas Lastauskas

Susirinkimo sekretorius

Modestas Šumskis

