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KTU ALUMNI PREZIDENTO ŽODIS

Mieli KTU alumnai,
pripažinkime, kad kur benuvyksime, pradėsime profesinę karjerą ar susipažinsime draugų rate, visuomet
sutiksime KTU alumnų bendruomenės narių. Šis faktas tik įrodo, kad mūsų Alma Mater – visada šalia.
Sutikite, jog kiekvienais metais Universiteto duris praveria jauni, talentingi, žingeidūs studentai, kuriuos
turime globoti, įkvėpti, skatinti ir mokyti. Tai – viena iš pagrindinių mūsų, kaip KTU alumnų, pareiga.
KTU Alumnų asociacija, glaudžiai bendradarbiaudama su Universitetu, kviečia prisijungti prie gausos
iniciatyvų, kurios ne tik skatins pažinti studentus, tačiau leis atrasti jaunuosius talentus, mentorystės
programas ir tobulėjimo galimybes kiekvienam iš jūsų.
Kviečiu atrasti ir vienas kitą, jungtis, burtis ir dalintis gausa žinių, kurių kiekvienas turite su kaupu, tuo
net neabejoju. Nepaisant to, visi galime žiniomis pasidalinti ir su Universitetu, kuris siekia koja kojon
žengti su naujausiomis technologijomis ir neatsilikti nuo stipriausiųjų. Bendradarbiavimas – ypač svarbus,
jeigu norime išlaikyti darnią ir stiprią bendruomenę.
KTU alumnams, esamiems ir būsimiems, labai linkiu išlaukti momento, kuomet noras sugrįžti į
Universitetą aplankys labai stipriai, o Asociacijos nariams linkiu tęsti KTU alumnų bendruomenės
stiprinimą, didinti jos žinomumą tarp studentų ir garsinti Universiteto vardą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos
ribų.

Arūnas Laurinaitis
KTU Alumnų asociacijos prezidentas

I. APIE KTU ALUMNŲ ASOCIACIJĄ
Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas arba KTU) alumnų asociacija
(toliau – Asociacija) – nepriklausoma, savanoriška, visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti
organizacija, siekianti vienyti visų Kauno technologijos universiteto kartų absolventus.
Vizija: KTU alumnai – partneriai visam gyvenimui.
Misija: tobulėjimas visą gyvenimą ir darnios KTU alumnų bendruomenės puoselėjimas.
Puoselėjamos vertybės: partnerystė, savanorystė, iniciatyvumas, pagalba ir parama.
Įstatuose įtvirtinti Asociacijos pagrindiniai tikslai:
1.
Skatinti ir palaikyti Asociacijos narių tarpusavio ryšius;
2.
Skatinti ir palaikyti Asociacijos ryšius su KTU;
3.
Prisidėti prie KTU veiklos ir vykdomų projektų.
Prioritetinės veiklos kryptys:
1.
KTU alumnų bendruomenės stiprinimas: alumnų kontaktų tinklo plėtra, alumnų ir
Universiteto ryšių stiprinimas bei puoselėjimas, pasididžiavimo Universitetu stiprinimas.
2.
Žinios ir mokymasis visą gyvenimą: alumnų įsitraukimo į Universiteto veiklas skatinimas,
dalyvavimas Universiteto bei Asociacijoje renginiuose (atvirose paskaitose, konferencijose,
susitikimuose).
3.
Parama Universitetui: dalijimasis žiniomis ir patirtimi su akademine bendruomene
(karjeros mentorystė, paskaitų ir pranešimų skaitymas ir pan.), alumnų pozicijos išsakymas aktualiais
klausimais, parama jauniesiems talentams.
Asociacijos prezidentas – Arūnas Laurinaitis (Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas,
UAB „Averditum“ vadovas). Išrinktas dviejų metų kadencijai 2019 m. rugsėjo 18 d., vykusiame KTU
alumnų asociacijos narių susirinkime, ir Valdybos narys pagal pareigas.
Asociacijos valdybos nariai
Išrinkti vienerių metų kadencijai 2019-05-09 vykusiame Asociacijos narių susirinkime:
1.
Darius Vaičiulis (UAB „Spaineta“ vadovas),
2.
Tomas Urbonas (UAB „Sonaro“ direktorius),
3.
prof. Edita Gimžauskienė (KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė),
4.
dr. Andrius Vilkauskas (KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas),
5.
Lina Slavickaitė (UAB „Agmis“ verslo plėtros vadovė),
6.
prof. Robertas Alzbutas (KTU Matematikos ir gamtos mokslų profesorius).
Universiteto deleguotas atstovas:
7.
dr. Rimantė Sedziniauskienė (KTU Bendradarbiavimo vystymo skyriaus vadovė) nuo
2019-05-15.
KTU Studentų atstovybės deleguotas atstovas:
8.
Augustinas Laimonas Bytautas (KTU studentų atstovybės prezidentas) nuo 2019-05-05.
Kontrolės komitetas:
Išrinkti vienerių metų kadencijai 2019-05-09 vykusiame Asociacijos narių susirinkime:
1.
Artūras Kanapkis (UAB „Baltic Sinergy“ vadovas),
2.
Vaidas Paulauskis (SBA Group IT departamento vadovas),
3.
prof. Renaldas Raišutis (KTU prof. K. Baršausko ultragarso mokslo instituto laboratorijos
vadovas).

II. KTU ALUMNŲ ASOCIACIJOS VEIKLA 2019-05-09 – 2020-09-10
Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacijos veikla buvo nukreipta į KTU alumnų bendruomenės
stiprinimą, alumnams patrauklios veiklos vystymą, viešosios komunikacijos stiprinimą, paramą
jauniesiems Universiteto talentams.
Asociacijos narių skaičiaus kaita
Ataskaitiniu laikotarpiu į Asociaciją naujai užsiregistravo ir buvo patvirtinti 92 KTU absolventai
(žr. 1 pav,). 2020 m. rugsėjo mėn. duomenimis Asociacija vienijo 1333 KTU alumnus.

1 pav. Asociacijos narių skaičiaus kitimas (2016 – 2020 m.)

KTU alumnų asociacijos valdybos posėdžiai
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 9 (devyni) Asociacijos valdybos posėdžiai. Posėdžių metu
daugiausia dėmesio skirta Asociacijos struktūros bei vertės alumnams sprendimų paieškai, alumnų
ambasadorių tinklo kūrimui ir plėtrai, ambasadorių paieškai, Asociacijos žinomumo tarp studentų
didinimo galimybių aptarimui, jaunųjų talentų rėmimo klausimams – Asociacijos stipendijų skyrimo
gairių parengimui, Asociacijos įstatų atnaujinimui.

Organizuoti renginiai ir iniciatyvos
1. KTU alumnų sugrįžtuvės fakultetuose:
Iš pateiktų alumnų įžvalgų, bendraujant renginiuose, pastarieji save identifikuoja kaip fakulteto
absolventą ir nori sugrįžti į jį, todėl Asociacijos iniciatyva šiemet alumnų sugrįžtuvės organizuojamos
fakultetuose. Ataskaitiniu laikotarpiu suplanuotos alumnų sugrįžtuvės trijuose fakultetuose.
1.1. KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (toliau – KTU MGMF) alumnų sugrįžtuvės
– „Funtikų sugrįžtuvės“ (2019 m. gegužės 25 d.)
KTU MGMF absolventai buvo kviečiami sugrįžti į savo Alma Mater: prisiminti vietas ir žmones,
su kuriais praleido ne vienerius metus ir pamatyti, kaip jų fakultetas pasikeitė. Sugrįžtuvės buvo skirtos

dar kartą pabūti kartu ir gerai praleisti laiką su studijų draugais bei šeima. Sugrįžtuvėse vyko orientacinės
varžybos, BBQ Studentų miestelyje, jauniesiems šeimos nariams organizuojamos pramogos ir galimybė
pažaisti su įvairiais pasakų personažais.
1.2. KTU Statybos ir architektūros fakulteto (toliau – KTU SAF) alumnų sugrįžtuvės – „SAF
Šeima“ (2019 m. birželio 1 d.)
KTU SAF absolventai, dėstytojai, darbuotojai, kartu su vaikais ir anūkais, pirmąją vasaros dieną
buvo kviečiami sugrįžti į savo fakultetą ir kartu praleisti popietę. Susitikimo metu buvo galimybė
pasidalinti prisiminimais, papasakoti, kuo fakultetas gyvena šiandien ir kokią įsivaizduoja savo ateitį.
Sugrįžtuvių metu vyko ekskursija po fakultetą, aktyvus laisvalaikis (atskiros veiklos numatytos vaikams),
bendravimas su seniai matytais grupės draugais, dėstytojais ar bendradarbiais, diskusija apie statybos
inžinerijos bei architektūros sričių ateitį, lankymasis fakulteto studentų darbų parodose.
1.3. KTU Socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto alumnų sugrįžtuvės (2019 m.
birželio 5 d.)
SHMMF alumnai turėjo progą susitikti su savo studijų laikų dėstytojais, draugais ir bičiuliais,
įveikti dėstytojo, profesionalaus šefo Gavin Stewart mestą iššūkį bei paskanauti jo gaminto vasariško
maisto, ir pasimėgauti gyva muzika, kurią dovanojo Andrius Zalieska iš grupės ,,Arbata”.
2. Asociacija tapo pagrindiniu socialiniu partneriu renginyje KTU „WANTed“ karjeros
dienos 2019 (2019 m. spalio 16 d.)
Antrus metus iš eilės KTU Alumnų asociacija dalyvavo 2019 m. KTU „WANTed“ karjeros
dienose pagrindinio socialinio partnerio statusu. Šiuo statusu asociacija rėmė Kauno technologijos
universiteto organizuojamą didžiausia Baltijos šalyse studentų, absolventų ir įmonių atstovų kontaktų
mugę, kurios tikslas padėti studentams sėkmingai įžengti į darbo rinką, o įmonių atstovams – rasti
gabiausius darbuotojus ir praktikantus. Asociacijos Valdybos nariai renginio praktinėse dirbtuvėse vedė
diskusiją „KTU alumnas: nuo universiteto auditorijos iki CEO kabineto“.
3. Neeilinis Asociacijos narių susirinkimas (2019 m. rugsėjo 18 d.)
Vyko neeilinis Asociacijos narių visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo renkamas Asociacijos
Prezidentas.
4.

Asociacijos 8-asis gimtadienis (2019 m. lapkričio 29 d.)

8-asis Asociacijos gimtadienis dedikuotas padėkoms gerais darbais ir iniciatyvomis
prisidėjusiems prie Universiteto veiklos. Vakaro akcentu tapo bendra Universiteto ir Asociacijos padėka
įmonėms, fiziniams asmenims ir Universiteto absolventams įsitraukusiems į KTU studijų procesą,
steigusiems skatinamąsias stipendijas studentams, finansavusiems naujų laboratorijų steigimą,
prisidėjusiems plečiant tarptautinių partnerių tinklą. Asociacija ir KTU dėkojo: Bentley Systems, AB
Swedbank, UAB Adax, UAB SBA Grupei, TGW Logistics Group, UAB Gespa, AB Volfas Engelman,
UAB Devbridge LT ir KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto komandai. Nuotaikingą
atmosferą vakaro metu kūrė KTU tautinio meno ansamblis „Nemunas” ir Universiteto pučiamųjų grupė
„The BrassBees”, interaktyvią pramogą, įtraukiančią visus renginio dalyvius, dovanojo magasiliuzionistas.
5. Iniciatyva alumnai kviečia alumnus: vebinaras „Kaip įveikti iššūkius ir išvengti klaidų
krizės metu“ (2020 m. birželio 4 d.)

KTU alumnės Deimantė Mitkuvienė ir dr. Rūta Klimašauskienė kvietė į 1,5 val. vebinarą, kurio
metu alumnai sužinojo, kada ir kaip prasideda išėjimas iš krizės, kuo skiriasi vadovavimas krizės metu ir
išeinant iš krizės ir kaip grįžti į senas vėžias.
6. Iniciatyvos „KTU alumnų ambasadorių tinklas“ pirmasis susitikimas (2020 m. liepos 1 d.)
2020 m. liepos 1-ąją KTU Alumnų asociacija kvietė į pirmąjį ambasadorių susitikimą. Renginyje
dalyvavo per 30 alumnų, kurie asmeniškai išreiškė norą arba buvo pasiūlyti kolegų tapti potencialiais
alumnų ambasadoriais. Dalyvių gretas papildė Universiteto rektorius prof. Eugenijus Valatka, Asociacijos
Valdybos nariai ir fakultetų kolegos.
Susitikimo metu dalyviams buvo pristatytos pagrindinės KTU Alumnų asociacijos veiklos ir
ambasadorystės vizija. Asociacija siekia skleisti žinią apie galimybę burti visas Universiteto alumnų
kartas, megzti ryšius alumnų gretose, bendradarbiauti kuriant šiuolaikišką Universitetą ir prisidėti prie jo
veiklų.
7. Asociacijos narių susirinkimas (2020 m. rugsėjo 10 d.)
Kasmetinis Asociacijos narių visuotinis susirinkimas skirtas Prezidento ir Kontrolės komiteto
ataskaitų svarstymui, taip pat Valdybos ir Kontrolės komiteto narių rinkimams. Šį susirinkimą papildė
naujos asociacijos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Jaunųjų talentų skatinimas
Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija tęsė tradiciją skatinti jaunuosius talentus Universitete –
dalijosi žiniomis, profesinėmis patirtimis, tęstas jaunųjų inovatorių rėmimas („Technorama 2019“),
inicijuotas naujos stipendijos steigimas.
Skatinamoji stipendija Universiteto jauniesiems inovatoriams
2019 gegužę KTU „Startup Space“ organizuotame jaunųjų inovatorių darbų konkurse-parodoje
„Technorama 2019“ įteiktas KTU alumnų asociacijos apdovanojimas – vienkartinė skatinamoji stipendija
(500 Eur). Prizas skirtas iš surinktų Asociacijos narystės ir GPM lėšų ataskaitiniais metais. Renginyje
„Technorama 2019“ Asociacijos valdyba įsitraukė inicijuodama atskiros renginio darbų vertinimo
komisijos formavimą ir balsavimą. Asociacija slaptu balsavimu išrinko komandą – stipendijos laimėtoją.
2019 metais asociacija papildė steigiamų stipendijų sąrašą, skirdama stipendijas gabiems ir
talentingiems studentams. Asociacija 2019 m. rėmė studentus, išvykstančius stažuotis NASA, dviem iš
jų skirdama po 500 Eur stipendijas.

Įtraukios ir absolventams patrauklios aplinkos Universitete kūrimas
Ataskaitiniu laikotarpiu daug dėmesio skirta įtraukios ir absolventams patrauklios aplinkos
Universitete vystymui. Bendradarbiauta su Universiteto padaliniais dėl paslaugų ir renginių atvirumo
absolventams.
Kvietimai į Universiteto organizuojamus ar Universitete vykstančius renginius
Ataskaitiniu laikotarpiu absolventai kviesti į alumnams atvirus renginius: atviras paskaitas,
diskusijas su visuomenės veikėjais, mokymus, konferencijas, laisvalaikio iniciatyvas ir pan. Kvietimai
siųsti naujienlaiškiais, viešinti socialinių tinklų Facebook ir Linkedin paskyrose, alumnų internetinėje
svetainėje.

Karjeros konsultacijos
Karjeros ugdymo skyrius Asociacijos tikriesiems nariams siūlo konsultacijos CV rengimo,
pasirengimo darbo pokalbiui ir kitais karjerai aktualiais klausimais.
Kvietimai užimti laisvas vietas auditorijose
Bendradarbiaujant su KTU Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriumi, Asociacijos nariai kviesti
užimti laisvas vietas auditorijose – nemokamai, kartu su studentais, stebėtojo teisėmis klausyti paskaitas
rudens ir pavasario semestre.
Darbo pasiūlymai
Su KTU alumnais socialinių tinklų kanalais bei naujienlaiškiuose dalintasi įmonių ir Universiteto
darbo pasiūlymais.

Asociacijos ir jos veiklos viešinimas
Interneto svetainė
Ataskaitiniu laikotarpiu atnaujinta alumnų svetainė: papildyta alumnų istorijų, Universiteto
naujienų skiltimis bei naudingomis nuorodomis (kur kreiptis norint gauti pažymą apie išklausytus studijų
modulius, darbo pasiūlymai, kaip pasinaudoti KTU bibliotekos paslaugomis ir kt.).
Najienlaiškiai
Parengta ir išsiųsta 23 naujienlaiškių, kuriuose pristatomos alumnams atviros paskaitos, kvietimai
į renginius ir kita absolventams aktuali informacija.
KTU alumnų asociacijos vardas minėtas publikacijose apie Universiteto diplomų įteikimo
šventes, jaunųjų inovatorių konkurso „Technorama 2019“ laimėtojus ir pan.
Ataskaitiniu laikotarpiu asociacijos internetiniame tinklalapyje, socialinių tinklų (Facebook,
Linkedin) paskyrose aktyviai dalintasi KTU absolventų istorijomis, kvietimais į atviras paskaitas ar
renginius, informacija apie Universiteto aktualijas.
KTU Alumni paskyros Facebook sekėjų skaičius nuosekliai augo (žr. 2 pav.). Pastebėtina, kad
alumnams skirtą informaciją socialiniuose tinkluose seka dvigubai daugiau absolventų nei yra registruotų
Asociacijos narių. LinkedIn KTU alumnų grupėje – 831 nariai.

2 pav. KTU Alumni paskyros Facebook paskyroje sekėjai (2020 m. rugsėjo 1 d. duomenimis)

III. FINANSINĖ VEIKLOS ATASKAITA
KTU alumnų asociacijos pajamos
KTU alumnų asociacijos pajamas sudaro pajamos gautos iš juridinių ir fizinių asmenų kaip
parama bei surenkamas asociacijos narystės mokestis.
Finansavimas, dotacijos, subsidijos.
2019-12-31 KTU Alumnų asociacija turėjo 8611,21 Eur nepanaudoto finansavimo:
Nario mokestis. 2019 m. pradžioje nario mokesčio likutis yra 651,13 Eur iki 2019 m. gruodžio mėn. 31
d. buvo surinkta 2068,27 Eur asociacijos narių mokesčio. Nario mokestis skirtas KTU Alumnų asociacijos
veiklai vykdyti. Iš šių lėšų apmokėtos pridėtinės vertės kūrimo ir plėtros sąnaudos (1500,00 Eur). Likusi
nepanaudota nario mokesčio suma yra lygi 1219,40 Eur.
Kitas finansavimas. 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. KTU Alumnų asociacija turėjo 12,75 Eur nepanaudoto
kito finansavimo iš juridinių asmenų ir 5675,74 Eur iš fizinių asmenų. Per 2019 metus KTU Alumnų
asociacija gavo 3342,77 Eur paramos iš fizinių asmenų. Gauta parama buvo panaudota administracinėms
sąnaudoms padengti (1525,95 Eur), kitos patirtos sąnaudos (113,50 Eur). Likusi nepanaudota paramos
suma iš fizinių asmenų yra lygi 7379,06 Eur, iš juridinių asmenų – 12,75 Eur.
Ataskaitiniu finansinių metų, 2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d., laikotarpiu KTU Alumnų asociacija
gavo 3342,77 Eur paramos iš fizinių asmenų.
Gautų pajamų pasiskirstymas procentais finansiniais metais pateikiamas 3 paveiksle.

3 pav. Asociacijos gautų pajamų pasiskirstymas

Lyginant 2019 metais asociacijos gautas pajamas su gautomis pajamomis ankstesniais laikotarpiais (2018
ir 2017 metus), ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta 3398,86 Eur daugiau nei 2018 metais ir 3887,63 Eur
daugiau pajamų nei 2017 metais. 2019 metais nario mokesčio surinkta 1548,27 Eur daugiau nei praėjusiu
2018 metų laikotarpiu ir 848,27 Eur daugiau nei 2017 metais. Gauta parama iš fizinių asmenų 2019 metais
padidėjo 1933,77 Eur nei praėjusiu 2018 m. laikotarpiu ir 3039,39 Eur buvo didesnė, lyginant su 2017
metais gauta parama. Parama gauta iš juridinių asmenų ženkliai nesiskyrė. Asociacijos gautų pajamų
kitimas per trejus metus pavaizduotas 4 paveiksle.

4 pav. Asociacijos gautų pajamų kitimas per trejus metus (2017-2019) (EUR)

KTU alumnų asociacijos sąnaudos
Veiklos rezultatai. 2019-12-31 KTU Alumnų asociacijos veiklos rezultatas buvo lygus 0 Eur.
Kitos finansavimo pajamos. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo kompensuota 3139,45 Eur patirtų sąnaudų,
kadangi jos visos buvo patirtos KTU Alumnų asociacijos veiklai vykdyti. Jos kompensuotos gautu
finansavimu.
Kitos sąnaudos. Iki 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. KTU Alumnų asociacija patyrė 1639,45 Eur kitų
sąnaudų, kurias sudarė administracinės sąnaudos bei banko komisiniai mokesčiai.
Veiklos sąnaudos. Iki 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. KTU Alumnų asociacija patyrė 1500 Eur veiklos
sąnaudų, skirtų jaunųjų mokslininkų skatinamosioms stipendijoms steigti. Sąnaudų pasiskirstymas – 5
paveiksle.

5 pav. KTU alumnų asociacijos sąnaudų pasiskirstymas

Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija priėmė sprendimą skirti dvi stipendijas jauniesiems Universiteto
talentams:
 Jaunųjų inovatorių darbų konkurse „Technorama“ vienkartinė skatinamoji stipendija 500 Eur.
 Vienkartinės skatinamosios stipendijos KTU studentams vykstantiems stažuotis į NASA po 500
Eur dydžio stipendija (iš viso 1000 Eur). Stipendijos išmokėtos iš paramos, gautos iš fizinių
asmenų per gyventojų pajamų mokestį (2 proc. GPM).
Lyginant su ankstesniais metais asociacijos išlaidos išaugo. Sąnaudų augimui įtaką turėjo didesnis skirtų
stipendijų skaičius bei išaugę administraciniai mokesčiai. KTU alumnų asociacijos išlaidų kitimas – 6
paveiksle.
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6 pav. KTU alumnų asociacijos išlaidų kitimas

KTU alumnų asociacijos pinigų likutis sąskaitose
KTU Alumnų asociacijos pinigai yra apskaitomi sąskaitose:
Nr.1 Atsiskaitomoji sąskaita (LKU), Eurais, kurioje pinigų suma 2019-12-31 sudarė 9,98 Eur.
Nr.2 Atsiskaitomoji sąskaita (Paysera), Eurais, kurioje pinigų suma 2019-12-31 sudarė 2367,73 Eur.
Nr.3 Atsiskaitomoji sąskaita (Swedbank), Eurais, kurioje pinigų suma 2019-12-31 sudarė 6715,00 Eur.
Kasos asociacijoje nėra.

