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Sveikinimo žodis

Mieli VDU studentai,

praėjo dar vieneri metai Vytauto Didžiojo universitete, kurie buvo 
kaip niekad kupini naujų iššūkių ir netikėtumų. COVID-19 
pandemija kardinaliai pakeitė mūsų kasdienybę ir privertė ieškoti 
naujų būdų, siekiant užtikrinti kokybiškas bei poreikius 
atliepiančias studijavimo sąlygas.

SusitelkimoSusitelkimo dėka, šiuo sunkiu aikotarpiu gebėjome išlikti 
bendruomeniški ir drauge ieškoti sprendimų, todėl noriu padėkoti 
kiekvienam, kad net ir tokiu sudėtingu aikotarpiu buvome 
racionalūs, supratingi ir stiprūs. 

Linkiu,Linkiu, kad ateityje, net susiklosčius pačioms nepaankiausioms 
aplinkybėms, gebėtume padėti vieni kitiems, kad įsikausytume į 
skirtingas nuomones ir išeičių ieškotume kartu ir kad sunkumuose 
gebėtume įžvelgti naujas galimybes.

Būkite drąsūs, nebijokite kelti opius kausimus ir tikiu, jog tai 
padės žengiant pirmyn!

Vivat VDU, Vivat VDU SA!

VDVDU SA prezidentas
Paulius Vaitiekus
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Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės 
struktūra: 

Studentų paramentas – aukščiausias organizacijos valdymo 
organas. 
Prezidentas – vienasmenis valdymo organas, atsakingas už 
organizacijos veiklų įgyvendinimą. 
VValdyba – kolegialus valdymo organas, svarstantis esminius 
kausimus, kurie nepriskirti Studentų paramento kompetencijai. 
Revizijos komisija – kontrolės organas, vykdantis organizacijos ir 
jos juridinių asmenų finansinę bei veiklos kontrolę.

Valdymo ir kontrolės organai: 

Prezidentas – Paulius Vaitiekus.
Valdyba: Paulius Vaitiekus (pagal užimamas prezidento pareigas), 
GrGreta Šmaižytė (pirmininkė), Tadas Juodgudis, Martynas Vitkus, 
Daniel Mačichin, Kristina Balčiūnaitė.
Revizijos komisija: Solveiga Skaisgirytė (pirmininkė), Rokas Rudys, 
Rūta Šerpytytė, Lukas Gedvia, Žygimantas Foktas (iki 2020 m. 
gruodžio mėn.), Vytautas Vaaitis (nuo 2020 m. gruodžio mėn.).

Strateginės veiklos kryptys ataskaitiniu aikotarpiu: 

• Atstovavimas
•• Bendruomenės telkimas
• Komunikacija
• Žmogiškųjų išteklių stiprinimas
• Finansinių išteklių stiprinimas

Veiklos kryptims įgyvendinti veikė šie komitetai: 

• Akademinių reikalų 
• Socialinių reikalų 
•• Projektų ir tarptautinių ryšių 
• Kultūros 

• Ryšių su visuomene 
• Marketingo ir rekamos
• Žmogiškųjų išteklių
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Veiklų įgyvendinimo koordinatoriai: 

Paulius Vaitiekus – prezidentas 
Matas Čepurna – biuro administratorius
Gintarė Jurelytė – akademinių reikalų komiteto koordinatorė
Ieva Vengrovskaja – socialinių reikalų komiteto koordinatorė
RRytis Sidarevičius – marketingo ir rekamos komiteto 
koordinatorius
Joana Gasiulytė – projektų ir tarptautinių ryšių komiteto 
koordinatorė 
Lina Stumbrytė (iki 2020 m. gruodžio mėn.), Žygimantas Foktas 
(nuo 2020 m. gruodžio mėn.) – žmogiškųjų išteklių komiteto 
koordinatoriai
Gabrielė ŠturmaitėGabrielė Šturmaitė – ryšių su visuomene komiteto koordinatorė
Monika Terzytė – kultūros komiteto koordinatorė
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Ataskaitiniu aikotarpiu organizacija turėjo narystės 
statusą: 

• Lietuvos studentų sąjungoje (tikrasis narys) 
• Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis staas“ (tikrasis 
narys) 

AAtaskaitiniu aikotarpiu organizacijos atstovai dalyvavo 
šiuose valdymo organuose: 

VDU Taryba – Paulius Vaitiekus ir Kęstutis Jasiulevičius
VDU Rektoratas – Paulius Vaitiekus 
VDVDU Senatas – 13 studentų atstovų: Vigilija Žiūraitė, Mintarė 
Baniulytė, Vytautas Kučinskas, Lukas Gedvia, Ieva Vengrovskaja, 
Greta Šmaižytė, Gabrielė Šturmaitė, Gabrielė Jonuškaitė, Gabrielė 
Gudaitytė, Gabrielė Grybaitė, Daniel Mačichin, Dominyka 
Kurklietytė, Kristina Balčiūnaitė (iki 2020 m. gruodžio mėnesio), 
Andrius Šmitas (nuo 2020 m. gruodžio mėnesio)
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Studentų atstovavimas COVID-19 pandemijos aikotarpiu:

• Pirmojo karantino metu susitarta dėl 25% lengvatos mokesčiui už 
apgyvendinimą VDU bendrabutyje ir galimybės išsaugoti turimą 
kambarį, nutraukus bendrabučio sutartį. 
• Atsižvelgus į VDU SA siūlymus, įsteigtas COVID-19 paramos fondas.
•• Pateikta pozicija dėl 2020 m. pavasario semestro baigimo 
nuotoliniu būdu, siekiant aiškumo dėl studijų proceso 
organizavimo ir studentų saugumo užtikrinimo.
•• Sukurta apkausa apie nuotolines studijas, siekiant išsiaiškinti, su 
kokiomis problemomis susiduria studentai ir kaip organizuojamas 
studijų procesas. Apkausoje dalyvavo 229 respondentai. 
Susisteminti rezultatai perduoti Studijų departamentui ir fakultetų 
dekanams.
• Antrojo karantino aikotarpiu išaikyta galimybė išsaugoti turimą 
kambarį, nutraukus bendrabučio sutartį.
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Studijų kokybės gerinimas:
• Studentams atstovauta universiteto Taryboje, Senate, Rektorate, 
Fakultetų tarybose ir įvairiose darbo grupėse.
• Pateiktos rekomendacijos dėstytojams, kaip per atsiskaitymus 
nuotoliniu būdu užtikrinti akademinį sąžiningumą.
•• Paruoštas „Atsiskaitymų stebėjimo tvarkos aprašas“, kurio tiksas – 
regamentuoti atsiskaitymų stebėjimo tvarką. Dokumentas 
perduotas Studentų paramentui komentarams.
• Paruošti „Studijų programų komitetų studentų atstovų veiklos 
nuostatai“, kuriuose regamentuojamas studentų delegavimas, jų 
atrankos kriterijai, pareigos, teisės ir pareigų nutraukimas.
•• VDU Taryboje iškeltas kausimas dėl didesnių skatinamųjų 
stipendijų: šiemet nepavyko pasiekti, kad stipendijų fondas būtų 
padidintas, tačiau padėtas pamatas prie šio kausimo sugrįžti 
ateityje.
•• VDU Rektorate siekta užtikrinti kokybišką studijų procesą 
karantino aikotarpiu: kelti kausimai dėl studijų kokybės, studijų 
proceso organizavimo, baigiamųjų darbų gynimo, socialinių ir 
finansinių studentų problemų.
• Sudalyvauta visuose susitikimuose su Studijų kokybės vertinimo 
centru. Vėliau, dėl karantino, susitikimai nevyko.
•• Praplėsta VDU seniūnų kontaktų duomenų bazė: užregistruota 
apie 250 seniūnų. Vykdyti susitikimai su seniūnais (tiek 
individualiai, tiek grupėmis). Ruošiami seniūnų veiklos nuostatai.
• VDU Senate iškeltas kausimas dėl Algio Krupavičiaus nusižengimo 
akademinės etikos kodeksui. Rezultatas – A. Krupavičius nušalintas 
iš Socialinių mokslų fakulteto dekano pareigų.
•• VDU Senate iškeltas kausimas dėl Politikos mokslų ir 
diplomatijos fakulteto dekano Šarūno Liekio tinkamumo eiti šias 
pareigas. Dekano kadencija dviejų balsų persvara buvo pratęsta.
• Prisidėta prie Studijų reguliamino redakcinės darbo grupės, 
kurioje pritarta nuo rudens semestro leisti studentams peraikyti 
kolokviumus, atsisakant antrojo egzaminų peraikymo.
•• 13 studentų atstovybės narių įsitraukė į pirmakursių mentorystės 
programą: sukurta atmintinė, suorganizuoti akademiniai ir 
socialiniai mokymai mentoriams, paruoštas D.U.K. pirmakursiams, 
tiesiogiai komunikuota tiek su mentoriais, tiek su pirmakursiais.
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Bendrabučių gyventojų atstovavimas:

• Atnaujintos Bendrabučių savivaldų nuostatos. Dokumentas 
pristatytas VDU Studentų paramentui ir išsiųstas Studentų reikalų 
departamento direktoriui komentarams bei tvirtinimui.
• Suorganizuoti susitikimai su Bendrabučių pirmininkais (du rudens 
semestro metu, vienas – pavasario).
•• Sudaryta Bendrabučių tarybų narių kontaktų duomenų bazė. 
Jiems perduota svarbi informacija, diskutuota apie pokyčius 
bendrabučiuose, renovacijos kausimus, naują budėjimo tvarką ir 
poilsio zonų įrengimą.
•• Bendrabučiuose, kuriuose nebuvo išrinkti Bendrabučių tarybų 
pirmininkai, paskirti atsakingi asmenys iš VDU SA Socialinių reikalų 
komiteto, kurie padėjo gyventojams kilus problemų ar kausimų, 
perdavė reikalingą informaciją.
• Universiteto administracijai pateikti VDU SA ir bendrabučio 
gyventojų paruošti pasiūlymai dėl „Baltijos“ bendrabučio 
renovacijos.
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Paankios universiteto aplinkos kūrimas:

• Pasiūlytas ir pasiektas susitarimas su VDU dėl nemokamo Lietuvos 
studento pažymėjimo kiekvienam pirmakursiui, kuris galios ir 
ateityje.
• Prisidėta prie VDU negalios reikalų vyr. koordinatorės ir negalios 
reikalų vyr. konsultanto pareigybių atsiradimo ir atrankos. 
•• Įsitraukta į VDU Negalios politikos formavimo darbo grupę, 
kurioje keliami VDU Didžiosios salės prieinamumo bei poilsio zonų 
kausimai, įtrauktas tiksas pilnai pritaikyti patekimą į S. Daukanto 
g. 27 esantį pastatą studentams su judėjimo negalia.
• Su bibliotekos direktore susitarta dėl visą parą dirbančios 
bibliotekos sesijos metu (išskyrus karantino aikotarpį).
•• Parašytas prašymas dėl poilsio zonų įkūrimo universiteto 
fakultetuose.
• Visuose bendrabučiuose (išskyrus tuos, kuriuose numatyta 
renovacija) įrengtos poilsio zonos.
• Poreikis steigti papildomą psichologo etatą universitete įtrauktas 
į VDU strategiją.
•• Sukurta apkausa, skirta išsiaiškinti, ar esama infrastruktūra, 
psichologinė aplinka ir  studijų organizavimas universitete atitinka 
individualių poreikių turinčių studentų reikmes bei surinkti jų 
kontaktinius duomenis.
• Bendradarbiaujant su VDU Psichologijos klinika papildyta jų 
internetinio pusapio skiltis apie savipagalbą.
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Studentų atstovavimas nacionaliniu lygmeniu:

• Aktyviai įsitraukta į Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos 
veiklą: prisidėta kuriant LSS strategiją, rengiant kitus teisės aktus.
• Dalyvauta susitikime dėl Valstybinio studijų fondo projektų 
fondo.
•• Prisidėta prie studijų paskolų dokumento redakcijos, kuri buvo 
patvirtinta.

Neįgyvendinta veika:

• Nebuvo organizuojamos bendrabučių patikros.
• Nebuvo užtikrinta, kad visose auditorijose, kuriose gali vykti 
atsiskaitymai kabėtų veikiantys aikrodžiai.
• Nebuvo vykdomi atsiskaitymų stebėjimai.
•• Nebuvo organizuojami susitikimai ir mokymai studentų atstovams 
Studijų programų komitetuose.
• Neparuošta antra studentų apkausa apie nuotolines studijas.
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VDU ir VDU SA vyraujančių tradicijų puoselėjimas, 
bendruomeniškumo skatinimas, studentų supažindinimas 
su VDU SA veika:

• VDU įvadinės savaitės metu pristatyta interaktyvi programa 
siekiant supažindinti pirmakursius su VDU SA. 
•• Kalėdų proga bendruomenei organizuotos virtualios dirbtuvės, 
panaudojant medžiagas, turimas namuose (dovanų pakavimas, 
eglutės žaisliukų gamyba, vainiko dekoravimas). Jas peržiūrėjo 883 
žmonės.
• Suorganizuota nuotolinė naujo VDU SA prezidento inauguracija ir 
organizacijos gimtadienis. Instragram patformoje VDU SA 
gimtadienio proga suorganizuotas konkursas studentams.

VDVDU studentiškų organizacijų telkimas:

• Sukurtas projektų rašymo vadovas studentų organizacijoms. Jis 
paviešintas pusapyje www.vdusa.lt, VDU SA Facebook pusapyje ir 
išsiųstas el. paštu 19-ai VDU studentiškų organizacijų.
• Suorganizuoti projektų rašymo mokymai VDU studentų 
organizacijoms. Pakviesta 19 organizacijų, dalyvavo 7.
• Bendradarbiauta viešinant informaciją apie organizacijas. 
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Tarptautiškumo skatinimas ir studentų iš užsienio 
įtraukimas:

• Atnaujintos atmintinės skirtos ESN užsieniečių mentoriams ir 
studentams iš užsienio, sukurtas Studentų atstovybės prisistatymo 
vaizdo įrašas anglų kalba, suorganizuoti 2 neformalūs susitikimai su 
užsienio studentais, jie įsitraukė į pirmakursių stovyklos veikas.
•• Studentai pakviesti prisijungti prie Latvijos universiteto Verslumo 
inkubatoriaus konferencijos „Icebreakers'20“ ir mainų projekto 
apie neformalų ugdymą.

Akademinio sąžiningumo ir domėjimosi akademiniais 
procesais skatinimas:

•• Pateiktas projektas LSS fondui, siekiant gauti finansavimą 
informacinių vaizdo įrašų apie aiko panavimą, akademinį 
sąžiningumą ir panašias temas sukūrimui.

Neįgyvendinta veika:

• Neįvyko „Renginys X“.
• Neįvyko akademinio sąžiningumo akcija „Apšvietimas“.
. 
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Operatyvi komunikacija su studentais nuotoliniu būdu:
• Atsakyta į visas studentų žinutes, aiškus ir užkausas.

Struktūrinės ir teisinės informacijos apie VDU SA 
pateikimas, infomavimas apie organizacijos veiklą, 
studentams svarbių naujienų viešinimas:
•• Internetiniame pusapyje www.vdusa.lt nuosekliai talpinta aktuali 
informacija, dokumentai, protokoai, leidiniai. Įdiegtas pusapio 
pritaikymas regos negalią turintiems studentams.
• Atnaujinta ir papildyta D.U.K. skiltis internetiniame pusapyje 
www.vdusa.lt.
• Nuosekliai dalintąsi informaciniais pranešimais ir interviu. 
• Paviešintas interviu cikas, skirtas paminėti neįgaliųjų dieną.
•• Kiekvieną mėnesį leistas naujienaiškis VDU seniūnams.
• Sukurtas informacinis ankstinukas apie VDU SA.

Tarptautinių naujų ir esamų ryšių puoselėjimas, paaikant 
nuoatinį kontaktą su užsienio aukštųjų mokyklų 
savivaldomis:
•• Išsiųstas aiškas Rygos Technikos universiteto Studentų atstovybei 
ir užmegztas ryšys, pasidalinta gerosiomis ir blogosiomis 
patirtimis.
• Buvo išsiųsti 29 aiškai Europos šalių Studentų atstovybėms. 
•• Užmegztas ryšys su Lenkijos Jogailos, Aalto, Alikantės ir Tartu 
universitetų Studentų atstovybėmis. Su jomis vykdytas nuotolinis 
susitikimas, kurio metu susitarta, kokiose srityse būtų įmanoma 
dirbti kartu, kalbėta apie galimybę po karantino vieniems pas kitus 
atvykti. 
• Sukurtas oficialus VDU SA pristatymas užsienio atstovybėms.

PPatraukaus ir atpažįstamo VDU SA vizualinio stiliaus 
kūrimas:

• Atnaujintas VDU SA logotipas, sukurta stiliaus knyga.
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Socialinių tinklų administravimas:

•• Facebook pusapio „VDU Studentų atstovybė“ sekėjų skaičius 
siekia 10 307. Komunikuota nuosekliai, aiškiai ir operatyviai. 
Didžiausia turinio dalį sudarė akademinė ir socialinė informacija. 
Organizuotas tiesioginių transliacijų cikas „Dinamiški dialogai“, 
kurio tiksas – su įvairių sričių specialistais kalbėtis studentams 
aktualiomis temomis. Pasidalinta informaciniais vaizdo įrašais apie 
Lietuvos studento pažymėjimą, darbo sutarties sudarymą, tiesiogiai 
trtransliuoti VDU rektoriaus rinkimų ir VDU SA prezidento rinkimų 
debatai.
• Facebook pusapio „Humans of VMU“ sekėjų skaičius neišaugo, 
tačiau išaikyta turėta auditorija. Karantino metu sukurta nauja 
rubrika #HumansOfVMUStayAtHome. Sukurta Humans of VMU 
Instagram paskyra, numatytos idėjos įvairesniam turiniui.
• Facebook pusapio „VDU – nuoaidą imu“ sekėjų skaičius siekia      
2 802. Karantino metu, bendradarbiaujant su „Audioteka“ kurta 
rubrika #VDUsavaitėsknyga.
•• Facebook pusapio „Studis“ sekėjų skaičius siekia 1586, Instagram 
paskyros „Studis“ sekėjų skaičius siekia 702. Nuosekliai dalinamasi 
straipsniais, nuotraukomis, interviu. Išleisti 5 nauji žurnalo 
numeriai, atskirais straipsniais ir interviu nuosekliai dalinamasi 
socialinėse medijose.
•• Instagram paskyros „VDU Studentų atstovybė“ sekėjų skaičius 
siekia 1338. Nuosekliai dalijamasi įrašais ir aikinaisiais įrašais, 
suaukiama vis didesnio auditorijos įsitraukimo ir tiesioginės 
komunikacijos.

. 
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VDU SA įvaizdžio tyrimas:

• Sukurta ir įvykdyta anketinė apkausa apie VDU SA įvaizdį. 
Apkaustas 251 VDU studentas.

Asmens duomenų apsaugos politikos kūrimas:

• Paruoštas ir Studentų paramente patvirtintas „Asmens duomenų 
tvarkymo VDU SA tvarkos aprašas“.

NeįNeįgyvendinta veika:

• Facebook pusapiuose „Humans of VMU“, „Studis“ ir Instagram 
paskyrose „VDU Studentų atstovybė“, „Studis“ nepasiektas 
numatytas sekėjų skaičius.
• Nesukurta visuotinė studentų apkausos sistema.
• Nepasiektas numatytas respondentų skaičius (10% universiteto 
studentų) VDU SA įvaizdžio tyrime.
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Efektyvus Studentų atstovybės darbas:

• Reguliariai vykdyti bendri VDU SA susirinkimai, skirti pristatyti, ką 
veikia komitetai ir Prezidentas, pasidalinti aktualia informacija ir 
probleminiais kausimais.
•• Reguliariai vykdyti VDU SA Biuro susirinkimai, siekiant orientuoti 
VDU SA veiklą pagal prioritetines sritis, aptarti aktualius kausimus 
ir pirmines pozicijas aktualiais kausimais.

VDU SA narių kompetencijų kėlimas:

• Suorganizuoti I ir II lygio VDU SA narių akreditavimai. Ruošiami 
narių akreditavimo organizavimo nuostatai.
•• Suorganizuoti „Milošo“ mokymai VDU SA komitetams ir 
„Raudonės“ mokymai visai organizacijai.
• Suorganizuotas vienas video-seminaras apie VDU SA Biuro įvaizdį 
ir III dalių VDU SA Biuro mokymai.
• Įvykdyta viena VDU SA biuro vertinimo apkausa, kurioje 
sudalyvavo 15 respondentų. 
•• Suorganizuota diskusija su buvusia VDU Negalios reikalų 
koordinatore Rūta Kupčinskaite apie individualių poreikių turinčių 
studentų problemas universitete.

Bendrų VDU SA renginių organizavimas ir tradicijų 
puoselėjimas:

•• Suorganizuota VDU pirmakursių stovyka, siekiant gerinti naujų 
studentų įsitraukimą į universiteto bendruomenę, supažindinti su 
VDU struktūra, VDU SA veika ir universiteto teikiamomis 
galimybėmis. Stovykloje dalyvavo apie 140 pirmakursių.
• Suorganizuotas VDU SA susipažinimo vakaras: paruoštos 5 
užduotys, skirtos geriau pažinti vienas kitą. Renginys vyko ZOOM 
patformoje, dalyvavo 60 pirmakursių, 5 Alumni.
•• Suorganizuotas VDU SA Vidinių Kalėdų renginys: paruošti 3 
užsiėmimai komandose ir apdovanojimai. Renginys vyko ZOOM 
patformoje. Dalyvių įsitraukimas – 100%.
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Sėkmingas naujų narių priėmimas ir integracija. Senųjų 
narių išaikymas ir skatinimas:

• Paruoštas mokomasis vaizdo įrašas, skirtas VDU SA nariams, apie 
tikslus ir jų svarbą organizacijoje.
• Vykdyti asmeniniai pokalbiai su VDU SA nariais. Juose dalyvavo 46 
nariai.
•• Suorganizuota VDU SA komitetų mugė, kurios metu į motyvacinius 
pokalbius užsiregistravo 107 studentai, juose sudalyvavo – 67.
• Organizacijos Alumni aktyviai įtraukti į vykusias veikas: „Kahoot“ 
protmūšiai, baidarių žygis „Paustai“, neformalūs susitikimai, 
vidiniai renginiai. Suorganizuota „Alumni arbatėlė“ su Vaida 
Eirošiūte.
•• Surengti 6 protmūšiai, į kuriuos įsitraukė ir organizacijos nariai, ir 
Alumni. Įvykdyti du žaidimų vakarai, kurie suaukė 25% narių 
susidomėjimo.
• Vyko vienas „Wall of fame“ atnaujinimas. 
• Atrinkti nariai į „Startuok“ ir „Veik“ mokymus, LSS Asamblėją.
• Suorganizuotas Tarptautinės studentų dienos paminėjimas, kurio 
metu VDU SA Biurą pakeitė pirmakursiai.

. . 
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Tarptautinių ryšių, partnerių paieškos:

• Bendradarbiaujant su Latvijos universiteto Verslumo 
inkubatoriumi sudalyvauta konferencijoje „Icebreakers'20“. Joje 
pranešimą apie artes liberales naudą studentams pristatė VDU SA 
Alumni Greta Šmaižytė.
•• Buvo išsiųstos dvi partnerystės identifikacijos formos. Viena iš jų 
buvo sėkmingai įvertinta ir gautas mandatas išvykti į Oandijoje 
vyksiantį projektą apie projektų rašymą ir valdymą. Mainai 
panuojami ateinantį rudenį.
• Sudalyvauta tarptautiniuose nuotoliniuose renginiuose: „Juice up 
your meetings“, „Resolve“, „Business of design and sustainability“.

Neįgyvendinta veika:

•• Neįvyko 2 diskusinio pobūdžio pokalbiai su VDU SA nariais, 
siekiant išsiaiškinti jų poreikius.
• Neįvyko „Tosterių žygis“, skirtas naujų narių integracijai.
• Nebuvo įvykdyti 3 „Wall of Fame“ (abiausiai pasižymėjusių narių 
įvertinimas) atnaujinimai. 
• Nebuvo vykdoma kompetencijų vystymo programa „Lyderystės 
akademija“.
•• Nesukurta antra VDU SA biuro vertinimo anketa. Pirmoji anketa 
nepasiekė numatyto respondentų skaičiaus.
• Neišleista nei viena „Mužikų naujienų“ serija.
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Projektinės veiklos tęstinumas, užtikrinantis vykdomų 
veiklų finansinį pajėgumą:
• Pateikta „Pavasario festivalio“ paraiška „Iniciatyvos Kaunui“ 
fondui. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su projektu „Kaunas 
2022“.
•• Pateikta paraiška VDU Šalpos fondui, kuri padengs pirmakursių 
stovyklos „Subaansuotas fuksas“, „Pavasario festivalio“ ir kitas 
išaidas.
• Pateikta paraiška į LSS fondą padengti „Apšvietimo“ animacinio 
vaizdo įrašo išaidas.
• Pateikta paraiška Valstybinio studijų fondo fondui, kuriuo bus 
dengiamos dalinės „Pavasario festivalio“ išaidos.

BaBarterinės paramos VDU SA renginiams gavimas:
• Gauta kiek daugiau nei 900 eurų vertės paramos barteriu.

Ryšių su naujais partneriais ir rėmėjais 
užmezgimas/paaikymas su turimais:
• Prie VDU SA partnerių prisijungė „Audioteka“, greito maisto 
užkandinė „Food Friends“ bei rekaminių drabužių ir spaudos 
įmonė „ZOOP“.
•• Bendradarbiauta su 12 įmonių trumpaaikėje perspektyvoje.
• Sukurta internetinė parduotuvė, prekiaujanti universiteto 
atributika. Bendradarbiaujant su partneriais sukurtas  paprastas 
verslo modelis, minimizuojantis organizacijos kaštus.

Rekamos plotų VDU fakultetuose administravimas:
• Už rekamos plotų nuomą buvo surinkta 230 eurų (panuota 
surinkti 800 eurų).

NeįNeįgyvendinta veika:
• Nebuvo tikrinami ir prižiūrimi rekamos plotai.
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