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Nutarta:  
• ,,DIENA MIRUSIEMS KELYJE ATMINTI“ 

1. Idėja: šviesos ir garso „instaliacija“.  
Parodyti žmonėms, kaip realiu laiku žūsta žmonės keliuose. Yra speciali programa, 
kuri rodo skaičių žmonių, kurie žuvo keliuose. Tai vos tik atsitinka nelaimė, iškart toj 
lentelėj pasikeičia skaičius, esamas padidėja. Norima šią realią statistiką transliuoti per 
projektorių. Reiktų tik pasigaminti baltą 5x5 m dydžio tentą, ant kurio rodysime 
besikeičiančius skaičius realiu laiku. Taip pat, kad palaikyti nuotaiką, naudosime 
pernai metų įrašą (kur skaitomi žmonių prisiminimai, proza, fone rami ilgesinga 
muzika). 
Tentas daromas rėmelio principu, nugarėlė apdengiama plėvele, po ja statoma 
aparatūra. Pagaminti apsaugą projektoriui, jei orai būtų nepalankūs – lietingi. Šalia to 
katedros dalį, kur vyks minėjimas, apstatyti žvakutėmis, reikia sumastyti, kaip jas 
tinkamai išdėlioti (eskizas). Idėja plėtojama ir pildoma toliau. 
Data Lapkričio 18 d.  
Vieta: Katedros aikštė, nes didžiausias žmonių srautas tokiu metų laikų, taip bus 
pasiekiamas didžiausias matomumas. 
2. Agnė Žvikevičiūtė spalio pirmą savaitę nuvyks į LAKD‘ą, paklausti, ar jie prisidės 
prie akcijos bei aptarti idėjas, Visų veiklų smulkmenas.  
3. Kam ko reikės kaip kam pasiruošti bus išanalizuota tolimesnių susirinkimu metu, 
taip pat bus dar prirašyti veiklos neturintys nariai, pasigalvokit, kur norėtumėte 
prisidėti, o gal dar net savo veiklą kokia turėsite pasiūlyti. 

  
• METŲ PLANAS:  

o Kalendoriaus principų surašyti tradiciniai ir ne tik ,,Kelelio“ renginiai bei veiklos, su 
preliminariom datom iki kada, kas turi įvykti. Tokiu būdu bus siekiama, kad darbai 
vyktų sklandžiau, bei klubas turėtų nuolatinės veiklos; 

o Taip pat, planas nėra ,,griežtas“, jis visad gali būti pildomas naujomis idėjomis, 
svarbu tik nusistatyti kiekvienam, ko tikisi iš klubo ir galima realizuoti savo idėjas. 

 
•    MOKYMAI:  

1. Spalio 6 d. yra suorganizuoti maketavimo mokymai ,,Kelelio‘ nariams, jų tikslas 
išmokti pagrindus dirbant įvairiomis maketavimo programomis. Šiuo metu 
,,Kelelio“ gretose nėra žmogaus  mokančio sukurt plakatus, ar ,,event‘o koverius“ , 
kurie būtų patrauklūs žmonėms, atkreiptų jų dėmesį bei kartu būtų ir informatyvūs 
apie mūsų artėjantį tam tikrą renginį. Mokymų tikslas išmokti visų reikalingų 
pradmenų. Mokymai nemokami; 

2. Spalio vidury (13 arba 20 d) bus organizuojami mokymai komandos formavimui. 
 

• PRAKTIKA: 
1. Pirmoji pažintinė praktika pirmakursiams organizuojama į jau tradiciją tapusį ,,Kelių 

muziejų“ Vievyje. Data preliminari Spalio 3 d. Išvykimas nuo VGTU su autobusu ir 
grįžimas į tą pačią vietą. 



2. Sekanti praktika numatomą į kokį nors didesnį šiuo metu statomą objektą (ieško 
Lukas), jei nepavyks nukelsim į pavasarį, o kaip planą b pasirinkome VGTU kelių 
tyrimo institutą su laboratorija. 

Iki sekančio susirinkimo: 
• Pasigalvokit, gal jau norite priklausyti kokiam nors konkrečiam komitetui ir pasigilinti į 

,,Kelelio“ organizuojamus dalykus iš vidaus.  Jei bijot kažkur eiti pasakykit Agnei, patars, 
paaiškins papildomai, ką kur veiksite ir pamatysite, atrasite vietą sau. Čia nebus nuolatinis 
darbas tad čia tik formalumai palengvinantys darbus ateityje ir tam tikrose situacijose. Taip 
pat komitetus eigoje galite keisti, tam kad atrastumėte sau tinkamiausią.  

• Taip pat pagalvokite, kaip galimą dar išplėtoti  renginio ,,Žuvusiems kelyje atminti“ dienos 
idėją. 
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