KTU ALUMNŲ
PREZIDENTO ŽODIS
Kauno technologijos universiteto
Alumnų asociacija
MIELI ALUMNAI,

Veiklos ataskaita
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2016-ųjų rudenį švęsime KTU Alumnų asociacijos penktąjį gimtadienį. Galime
pasidžiaugti, kad penktus metus skaičiuojanti KTU alumnų asociacija šiandien jau turi arti
tūkstančio registruotų narių.
2015 metais KTU alumnų asociacija s÷kmingai tęs÷ savo tikslų vykdymą: pl÷t÷
organizaciją, didino narių įsitraukimą į jos veiklą, stiprino komunikaciją.
Buvo pasitelkta keletas pagrindinių priemonių narių įsitraukimui : aktyvesnis socialinių
tinkle panaudojimas komunikacijai bei daugiau ir įvairesnių formatų renginių. Kartu su
tradicine metine KTU alumnų konferencija, asociacija dalyvavo tokiuose Universiteto
organizuojamuose renginiuose, kaip „Lietuvos mokslas ir pramon÷“, „Karjeros dienos“,
„Technorama“ ir kituose. Aktyviai vyko verslo klubo susitikimai – per pastaruosius metu jų
įvyko net šeši, iš kurių du buvo alumnų verslo įmon÷se UAB „Autokurtas“ ir AB „Volfas
Engelman“. Na ir žinoma, visi kartu smagiai atšvent÷me KTU Alumnų gimtadieni!
Kadangi darbo metai KTU alumnų asociacijos gyvenime n÷ra kalendoriniai, geguž÷s 27
d., pažymint organizacijos darbo metų pabaigą ir kitų pradžią, vyks visuotinis narių
susirinkimas bei diskusija apie Lietuvos aukštąjį mokslą.
Džiaugiam÷s parama, kurią visada turime iš Universiteto ir Rektoriaus prof. Petro
Baršausko. Asociacijos veiklos glaudus bendradarbiavimas su Universitetu yra labai svarbus.
Esame d÷kingi KTU Rinkodaros ir komunikacijos departamento direktorei Ornelai
Ramašauskaitei ir jos komandai, pad÷jusiai organizuoti alumnų konferenciją, nuolatinę
paramą komunikacijos klausimais. Kalbant apie ateitį, manau artimiausiu metu prioritetai yra
asociacijos narių įsitraukimo didinimas ir, bendradarbiavimo su universitetu stiprinimas. Tik
visiems kartu dalyvaujant ir kiekvienam dedant savo ind÷lį, mums pavyks sukurti pasaulinio
lygio Alumnų organizaciją, kuria gal÷sime didžiuotis mes patys ir mūsų Alma Mater KTU!

KTU Alumnų asociacijos prezidentas

Kaunas, 2016

Dalius Misiūnas

Apie KTU Alumnų asociaciją

2016 metų gegužės 27 d. Visuotiniame susirinkimui pristatomos naujos kandidatūros į KTU
Alumnų valdybos narius.

KTU Alumnų asociacija (toliau KTU Alumnai) įsteigta vienyti visus KTU (KPI) absolventus.

KTU Alumnų asociacijos veikla 2015 – 2016 m.m.

VIZIJA:

KTU Alumnai – partneriai visam gyvenimui.

MISIJA:

Tobulėjimas visą gyvenimą ir darnios Alumnų bendruomenės puoselėjimas.

Puoselėdami partnerystės, savanorystės, iniciatyvumo, pagalbos ir paramos vertybes,
ataskaitiniu laikotarpiu KTU Alumnų asociacija vykdė veiklas numatytomis kryptimis:
•

Alumnų bendruomenės vystymas ir stiprinimas;

•

Aktyvus dalyvavimas Universiteto veikloje;

•

Parama – Universitetui, studentams ir absolventams.

2015 m. gegužės 15 d. Visuotiniame asociacijos susirinkime antrai kadencijai prezidentu
išrinktas Dalius Misiūnas, išrinkta naujos sudėties KTU Alumnų valdyba.
KTU Alumnų valdyba yra kolegialus strateginis Asociacijos valdymo organas. Valdybą sudaro
devyni nariai: šeši KTU Alumnų susirinkimo metu išrinkti nariai, KTU deleguotas
atstovas, KTU Studentų atstovybės deleguotas atstovas ir Asociacijos prezidentas pagal
pareigas.
Asociacijos
prezidentas:

Dalius Misiūnas (UAB "Lietuvos energija" generalinis direktorius).
Veiklos sritis asociacijoje: prezidentas, finansai ir lėšų pritraukimas.

Asociacijos
valdybos nariai:

Vyda Mozūriūnienė (UAB "Comfort Heat" generalinis direktorius).
Veiklos sritis asociacijoje: išorinis viešinimas.
Edita Gimžauskienė (KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė).
Veiklos sritis asociacijoje: vidinė komunikacija, renginiai.
Ligita Valalytė (Lietuvos darbo biržos direktorė). Veiklos sritis
asociacijoje: alumnų asociacijos veiklų vystymas.
Tomas Urbonas (UAB "SONARO" komercijos vadovas). Veiklos sritis
asociacijoje: IT sektorius.
Algimantas Valinevičius (KTU Elektros ir elektronikos fakulteto
dekanas). Veiklos sritis asociacijoje: vidinė komunikacija.
Robertas Alzbutas (LEI Vyresnysis mokslo darbuotojas; KTU
profesorius). Veiklos sritis asociacijoje: projektai.
Sigitas Stanys (KTU Tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius). Veiklos
sritis asociacijoje: naudos, pridėtinė vertė, vidinė komunikacija.
Ugnė Terenjevaitė (KTU Studentų atstovybės narė). Veiklos sritis
asociacijoje: naujų narių pritraukimas, savanorių paieška.

Kontrolės komiteto Martynas Ubartas (KTU Studentų departamento direktorius);
nariai
Julius Dragūnas (UAB "Elinta" inžinierius – konsultantas);
Artūras Kanapkis (UAB "Baltic Synergy" direktorius).
2015 metų gegužės 15 d. KTU Alumnų visuotinio susirinkimo metu patvirtinti KTU alumnų
asociacijos įstatų pakeitimai ir metinis nario mokestis 2015-2016 metams – 20 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacijos veikla buvo nukreipta į santykių ir komunikacijos su
asociacijos nariais stiprinimą, asociacijos ir Alma Mater veiklos viešinimą.

KTU alumnų konferencija „Lietuvos aukštojo mokslo strategija. Kokia ji?“
2016 metų gegužės 27 mėn. visuotinio susirinkimo metu organizuota KTU Alumnų asociacijos
konferencija, kurioje pristatytos ir diskutuotos Lietuvos aukštojo mokslo (AM) aktualijos:
AM politika ir plėtotė, aukštųjų mokyklų jungimasis ir patiriami iššūkiai, tarptautiškumas
ir konkurencingumas.
Pranešimus skaitė: Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas dr. Raimondas Kuodis
(pranešimas „Aukštojo mokslo ekonomika“), MOSTA direktorė Jurgita Petrauskienė
(„Aukštasis mokslas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės“), KTU rektorius prof. habil. dr.
Petras Baršauskas („Misija įmanoma: lyderiaujantis ateities universitetas Lietuvoje ir ne
tik“).
Viešoje diskusijoje dalyvavo: prof. Arvydas Janulaitis (KTU Tarybos pirmininkas), Robertas
Dargis (Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas), dr. Dalius Misiūnas (UAB
„Lietuvos energija“ generalinis direktorius), dr. Nerijus Mačiulis (AB „Swedbank“
vyriausiasis ekonomistas). Diskusijos moderatorius: A. Perednis.

KTU alumnų asociacijos valdybos posėdžiai
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko penki KTU alumnų asociacijos valdybos posėdžiai. Valdybos
posėdžių metu svarstytos alumnų įsitraukimo į Universiteto veiklas galimybės, išgrynintos
veiklos kryptys ir komunikacijos gairės, svarstyti alumnų pritraukimo į asociaciją būdai.
2015 m. birželio 30 d. KTU Alumnų asociacijos valdybos posėdis: Valdybos narių pareigų ir
atsakomybės pasiskirstymas. Patvirtintas Alumnų veiklos viešinimas ir renginių
kalendorius.
2015 m. rugsėjo 10 d. KTU Alumnų asociacijos valdybos posėdis: Posėdyje dalyvavo rektorius
P.Baršauskas, kuris pasiūlė konsultuojantis su KTU rinkodaros skyriumi, siekiant Alumnų
asociacijos veiklos stiprinimo ir veiklos viešinimo klausimais. Posėdžio metu svarstytos
veiklos, kurios stiprintų Alumnų dalyvavimą universiteto valdyme.
2015 m. spalio 10 d. KTU Alumnų asociacijos valdybos posėdis. Numatytos KTU Alumnų
veiklos kryptys, kuriomis numatyta pritraukti TOP verslo lyderius į alumnų asociaciją.
Tam parengti kvietimai verslo įmonių vadovams, kurie baigę KTU/KPI ir galėtų būti
įtraukti į universiteto ir asociacijos veiklų stiprinimą. Parengtos alumnų asociacijos veiklos
gairės.

2015 m. spalio 30 d. KTU Alumnų asociacijos valdybos posėdis. Posėdyje dalyvavo KTU
Rinkodaros ir komunikacijos departamento Ornela Ramašauskaitė. Posėdžio metu aptartos
Asociacijos komunikacijos gairės.
2016 m. sausio 22 d. KTU Alumnų asociacijos valdybos posėdis. Posėdyje aptartos dalyvavimo
galimybės KTU renginyje „Karjeros dienos 2016“. Renginio koncepciją pristatė KTU
atstovė ir atsakinga už renginį Monika Simaškaitė. Pristatyta parengta Erasmus+ paraiška
bei dalyvavimo projekte „Enhancing Alumni Relationship Management in Georgia“
galimybės (kartu su Rygos technikos universiteto Alumnų asociacija). Posėdžio metu
aptarta galimybė organizuoti Alumnų sąskrydį Zarasų ralio metu rugpjūčio 13-14 d. bei
ieškoti rėmėjų, galinčių remti šį renginį ir alumnų sąskrydį ralio metu.

Verslo klubo narių susitikimai ir vizitai į įmones
Ataskaitiniu laikotarpiu suorganizuoti 6 Verslo klubo susitikimai (seminarai ir pažintiniai
vizitai į įmones). Renginiai ir ekskursijos į įmones pritraukė ne tik asociacijos narius, bet ir
alumnus, neapsisprendusius dėl dalyvavimo asociacijos veikloje. Seminarai vesti KTU
alumnų asociacijos narių organizacijose UAB "Autokurtas" ir AB "Volfas Engelman".
o 2016 m. vasario 15 d. seminaras "Bendrovių veiklos priežiūra ir rezultatų
vertinimas". UAB "Auditum" direktorius dr. Arvydas Kazakevičius detalizavo
įmonių valdybų atliekamą įmonės veiklos ir rezultatų priežiūros funkciją.
o 2016 m. kovo 9 d. seminaras "Poreikis sutaupyti, naujų teisinių reikalavimų
įgyvendinimas ir draugiškumas aplinkai – ar įmanoma tai suderinti
kuriant pakuotes?". KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro vadovas dr.
Visvaldas Varžinskas pristatė žiedinės ekonomikos principus, diskutavo
teisiniais aktais reglamentuojamą gamintojo atsakomybę už pakuočių poveikį
aplinkai, vartotojų eko preferencijas renkantis produktus, ekomados
tendencijas, ES standartų reikalavimus pakuotėms ir pakuočių atliekų
tvarkymui. Aptartos Kauno mieste įdiegtos inovacijos, skirtos atliekų
rūšiavimui ir utilizavimui. Seminaro dalyvių pageidavimu numatyta tolesnė
šios temos plėtotė – supažindinimas su Kauno regiono atliekų tvarkymo centro
veikla.
o 2016 m. kovo 25 d. seminaras "Maisto produktų ateities pakuotė – kokia
ji?". KTU Polimerų chemijos ir technologijų katedros mokslinis darbuotojas
Paulius P. Danilovas pristatė inovatyvias maisto produktų pakuotes, turinčias
geriau užtikrinti maisto produktų šviežumą ir apsaugą, galinčios prailginti
maisto galiojimo trukmę, informuoti pirkėją apie supakuoto maisto būklę.
Vyko diskusija, kokios medžiagos bus naudojamos ateityje, siekiant pagaminti
skaidžias, greitai suyrančias pakuotes.
o 2016 m. balandžio 1 d. seminaras "Organizacijos vadybos auditas".
Kviestinis lektorius doc. dr. P. Oržekauskas pristatė esminius įmonės vadybos
audito aspektus (paskirtį, naudas, etapus), diskutavo praktines šio audito
aktualijas. Seminaras vyko
KTU alumno dr. Vytauto Garbenio
vadovaujamoje UAB "Autokurtas". Įmonės vadovas susipažindino su
„Autokurtas“ vystymo istorija ir strateginiais bei kasdieniais iššūkiais, vyko
ekskursijai į įmonės gamybos ir paslaugų padalinį. Dalintasi patirtimi apie

studijų vadovams metu įgytų žinių indėlį praktinį pritaikymą vadovaujant
įmonei ir siekiant asmeninės karjeros tikslų. Susitikimo metu
o 2016 m. balandžio 21 d. seminaras "Verslo ir mokslo bendradarbiavimas
naudojant ES paramos priemones 2014-2020 m." Organizuotas kartu su
KTU Nacionalinių inovacijų ir vadybos centru (NIVC). Renginio metu
pristatyti mokslo produktai verslui, detalizuotos ES finansavimo galimybės,
skirtos verslo ir mokslo sąsajoms stiprinti, vyko diskusija "Mokslas – verslui".
Seminarą vedė NIVC Atviros prieigos valdymo skyriaus vadovas K. Morkūnas
ir projektų vadovė V. Karoblienė.
o 2016 m. gegužės 6 d. Ekskursija į AB "Volfas Engelman". Ekskursiją vedė
KTU alumnas, įmonės aludaris G. Valančius. Vizito metu pristatyta „Volfas
Engelman“ istorija, veikla, produktų portfelis, procesai, diegiamos
technologinės nei vadybos naujovės. Diskutuotos ir komentuotos vietinės bei
tarptautinės alaus rinkos tendencijos, verslo santykiai su Universitetu.

KTU alumnų asociacijos gimtadienis
2015 metų gruodžio mėn. KTU Alumnų asociacijos nariai buvo pakviesti dalyvauti Asociacijos
ketvirtajame gimtadienyje. Gimtadienio metu alumniečiai įsitraukė į proto mūšį su Robertu
Petrausku, klausėsi KTU roko grupės "Aitor" pasirodymo, dalyvavo edukacinėje
degustacijoje. Šis gimtadienis sutraukė rekordišką skaičių asociacijos narių.

Bendradarbiavimas su RTU alumnų asociacija
2016 metų vasario mėn. kartu su RTU (Rygos Technikos universitetas) alumnų asociacija
paruošta ERASMUS+ paraiška „Enhancing Alumni Relationship Management in
Georgia“. Projekte numatyta, kad dalyvaus Rygos Technikos universitetas, Estijos
universitetas, Porto Universitetas bei 5-ki Gruzijos universitetai. Projekto tikslas –
pasidalinti gerąja asociacijos veiklų vystymo patirtimi su projekto partneriais bei sustiprinti
KTU alumnų asociacijos narių įsitraukimą į universiteto veiklas, parengiant KTU alumnų
santykių valdymo strategiją.
2016 m. kovo 18 d. koordinatorė Rimantė Hopenienė dalyvavo Rygos technikos universitete
vykusiame Baltijos alumnų asociacijų specialistų seminare "Alumni Relations in Baltics: Is
it possible to copy-paste American experience? The impact of cultural differences".
Seminarą vedė Mark R. Dollhopf, Jeilio alumnų asociacijos (AYA) direktorius, dabartinis
Dollhopf &Associates prezidentas ir JAV Alumnų judėjimo lyderis. Seminaro metu Mark
R. Dollhopf susitiko su Baltijos universiteto alumnų asociacijų atstovais ir pasidalino
patirtimi bei pagrindinėmis idėjomis, kaip sustiprinti alumnų asociacijų veiklą
universitetuose. Seminare dalyvavo LSMU, VU alumnų asociacijų nariai iš Lietuvos,
Talino universiteto ir Rygos medicinos universiteto bei RTU alumnų asociacijos nariai.

Dalyvavimas KTU renginiuose
KTU Karjeros dienos‘2016
Kontaktų mugės metu KTU alumnas ir kontrolės komiteto narys A. Kanapkis dalyvavo KTU
Tarptautinių ryšių departamento organizuotoje diskusijoje „KTU Alumnai apie Erasmus“.
KTU Alumni asociacijos narė, „Littelfuse“ Personalo vadovė Lietuvoje ir Talentų vadovė
Europoje Kristina Keršienė pristatė šiandienos karjeros galimybes. Andrius Francas
(UAB „Alliance for recruitment“ personalo atrankos bendrovės partneris) vedė seminarą
KTU studentams „Ką reikia žinoti studentui, norinčiam padaryti sėkmingą karjerą?“
Renginio metu asociacijos stendą gausiai lankė asociacijos nariai ir absolventai, domėjosi
asociacijos veikla.

Jaunųjų mokslininkų paroda-konkursas "Technorama"
KTU alumnų asociacijos nariai tradiciškai dalyvavo ir rėmė išradėjus parodoje "Technorama":
2015 m. gegužės 21 d.
Parodoje "Technorama 2015" studentų pristatytas inovatyvias idėjas ir technologinius
sprendimus vertino dvylika KTU Alumni Verslo klubo narių. Įteiktas KTU Alumnų
Verslo klubo prizas – 500 Eurų. Prizas įteiktas spektrofotometrinį augalų diagnostikos
matuoklį sukonstravusiems Andriui Stankevičiui, Vytautui Petkui ir Ernestui
Petrauskui.
2016 m. gegužės 19 d.
Parodoje "Technorama 2016" studentų pristatytas idėjas vertino KTU alumnas
Saulius Rūtelionis (UAB "Verslo draugai"), KTU alumnų valdybos nariai Andrius
Vilkauskas (KTU MIDF dekanas) ir Algimantas Valinevičius (KTU EEF dekanas).
Alumnų asociacijos įsteigtas 500 Eurų prizas atiteko VDU „Rasos“ gimnazijos
moksleiviui Domantui Kildai už unikalų įrenginį – „KT88 lempinis galios
stiprintuvas“. D. Kilda paminėjo, kad du tokius prietaisus jau yra pardavęs.
KTU Mentorystės programa
2015-2016 metais alumnai įsitraukė į KTU Mentorystės programą. Dalius Misiūnas
įvardintas populiariausiu studentų karjeros mentoriumi Unversitete.
KTU mokslo metų šventės
Mokslo metų pradžios šventė. Rugsėjo 1 d. mokslo metų pradžios šventėje Alumnų
asociacijos atstovai sveikino studijas Universitete pradedančius studentus, dėstytojos ir
mokslininkus
KTU diplomų įteikimo šventė. 2015 m. birželio mėn. ir 2016 metų sausio mėn.
absolventams įteikiant diplomus, dalyvavo visi KTU alumnų asociacijos valdybos nariai.
Absolventams kartu su diplomais įteikti kvietimai prisijungti prie KTU alumnų
asociacijos.

KTU studentų praktika asociacijoje
2015 m. lapkričio – gruodžio mėn. informacijos apie KTU alumnus, vadovaujančius
lyderiaujančioms įmonėms, paieška. KTU alumnų asociacijoje praktiką atliko studentė M.
Pavalkytė (EVF verslo administravimo programos II kurso studentė). Rinkti duomenys
apie KTU alumnus, vadovaujančius didžiausioms Lietuvos įmonėms. Prie šios veiklos
prisidėjo alumnų valdybos narė Ugnė Terentjevaitė.
Rezultatas: išanalizuotas TOP 500 verslo įmonių sąrašas ir nustatyta, kad 87 lyderiaujančių
įmonių vadovai yra baigę KTU/KPI. Jiems išsiųsti laiškai, kviečiant prisijungti prie
asociacijos veiklos.

Veiklos viešinimas: pranešimai spaudoje
Asociacijos vardo žinomumo didinimas ir sklaida:
2015 vasario mėn. žiniasklaidoje išplatintas pranešimas apie „Lietuvos energijos“ ir KTU
ketinamą
steigti
bendrą
tyrimų
centrą
„Santakos“
slėnyje
(Šaltinis:
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/dalius-misiunas-mokslas-ir-verslas-winlose-ar-win-win-18-482434).
2015 gegužės mėn. publikuotas pranešimas apie Daliaus Misiūno antrą kadenciją KTU alumnų
asociacijoje (Šaltiniai: http://ktu.edu/lt/ziniasklaidai/naujiena/ktu-alumnu-prezidentuperrinktas-dalius-misiunas; http://www.bernardinai.lt ir http://www.15min.lt).
2015 m. gegužės mėn. publikuoti įspūdžiai iš renginio „Technorama 2015“ (Šaltinis:
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/dalius-misiunas-mokslas-ir-verslas-1-0latvio-naudai-18-505657).
2015 m. gruodžio mėn. paskelbtas pranešimas apie KTU alumnų gimtadienį Kauno žinių
portale (Šaltinis: http://www.kaunozinios.lt/svarbu/ktu-alumnu-asociacijos-prezidentas-dmisiunas-alumnu-veikla-raktas-i-daugeli-duru_91877.html).
2016 m. gegužės mėn. publikuotas Asociacijos prezidento interviu „KTU alumnų prezidentas
D. Misiūnas: besijungiantiems universitetams tinka išbandyta verslo praktika“ (Šaltinis:
http://www.elektronika.lt/straipsniai/ivykiai/54886/ktu-alumnu-prezidentas-d-misiunasbesijungiantiems-universitetams-tinka-isbandyta-verslo-praktika/).
KTU Alumnų asociacijos veiklos numatytos 2015 – 2016 metų plane buvo įvykdytos.
Asociacijos nariai apie vykdomas veiklas buvo nuolat informuojami internetinėje svetainėje
www.ktualumni.lt. Informacija apie asociacijos renginius viešinama socialiniuose tinkluose
(Asociacijos Linkedln ir Facebook paskyrose), kiekvieną mėnesį siųsti naujienlaiškiai, kuriuose
pristatomi asociacijos renginiai ir kita aktuali informacija.

Ataskaitiniu laikotarpiu, siekiant partnerystės, bendradarbiauta su:
o
o
o
o
o
o
o

Rygos technikos universiteto (RTU) alumnų asociacija;
KTU Nacionaliniu inovacijų ir verslo centru;
KTU Karjeros centru;
KTU EMBA Alumnais;
KTU Sporto skyriumi;
Futbolo komanda „KTU united“;
Lietuvos sveikatos ir medicinos universiteto Alumnų asociacijos nariais;

o Vilniaus universiteto Alumnų asociacijos nariais.
Asociacijos valdybos nariai skaitė paskaitas KTU studentams, aktyviai dalyvavo mokslo
metų atidarymo šventėje, diplomų įteikimo šventėse, KTU organizuojamuose renginiuose ir
konferencijose.
Savo įprastu darbu ir toliau stiprinome Asociaciją. 2015 metų gegužės mėn. turėjome
asociacijoje 913 užsiregistravusių narių, o 2016 metų gegužės 25 d. – 998 narius. Nuo 2015
metų gegužės mėn. Asociacijos gretas papildė 85 nauji nariai.

Privilegijos ir naudos Alumnams
KTU Alumnų registruotiems nariams suteikiama galimybė:
•
•

•

Poilsiauti KTU poilsiavietėse „Politechnika“, „Preila“ ir „Šlavantėlis“.
Baltijos Koučingo Centras suteikia specialias nuolaidas organizuojamiems centro
kursams UAB „Baltijos Koučingo Centras“ – koučingo kultūrą skleidžianti bei
vienijanti daugiau kaip 200 koučingo specialistų Lietuvoje, Latvijoje bei Rusijoje.
Įmonės veiklos pagrindas yra pokyčiai ir jų valdymas. Koučingo centre yra ruošiami
koučingo profesionalai. Specialistų ruošimo programa yra patvirtinta ICF (Tarptautinės
koučingo federacijos).
KTU EVF Vadovų mokyklos seminarams ir mokymams siūloma 15- 50 proc. nuolaida.

Ona Bričkutė ir Domantas Didžiapetris (KTU dizaineriai) – kvietimų, programų dizaineriai.

Finansinė veiklos ataskaita
KTU ALUMNŲ ASOCIACIJOS FINANSINĖ VEIKLA
2015 m. gegužės 10 d. – 2016 m. gegužės 23 d.
KTU Alumnų asociacija įregistruota 2011 m. gruodžio mėn. 1 d. KTU Alumnų asociacijos
pagrindinė veikla yra Alumnų bendruomenės vystymas ir stiprinimas, aktyvus dalyvavimas
Universiteto veikloje bei parama – Universitetui, studentams ir absolventams. 2016 m.
gegužės mėn. mėn. 23 d. KTU Alumnų Asociacija turėjo 998 narius.
KTU Alumnų Asociacijos pajamos. KTU Alumnų asociacijos pajamas sudaro pajamos
gautos iš juridinių ir fizinių asmenų, kaip parama, bei surenkamas asociacijos narių
mokestis. Ataskaitiniu laikotarpiu KTU Alumnų asociacija iš įvairių šaltinių gavo 10294 €.
Gautų pajamų pasiskirstymas (%) 2015 m. gegužės mėn. 10 d. – 2016 m. gegužės mėn. 23
d. pateikiamas 1 paveiksle.

Nauda studentams
KTU Alumnų internetinėje svetainėje ir socialiniais tinklais dalijomės darbo pasiūlymais KTU
studentams ir alumnams.

KTU Alumnų parama
Asociacijos nariai gali prisidėti prie KTU ir asociacijos veiklų įsijungdami į KTU
Mentorystės programą ir tapti karjeros mentoriais KTU studentams. Ši programa padeda ugdyti
jaunuosius talentus ir pamatyti savo organizaciją jauno žmogaus akimis, geriau suprasti jauno
žmogaus mąstymą bei idėjas.
KTU Alumnų asociacija veikia jau penktus metus ir vykdydama įvairias veiklas siekia
vienyti ir stiprinti visas KTU/KPI absolventų kartas, tapti žinoma tarp visų Universiteto
alumnų, kurianti ir teikianti naudą Asociacijos nariams ir Universitetui. Kiekvienam asociacijos
siekiui reikalinga finansinė parama, kad visi užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti kokybiškai.
KTU alumnai asociacijos veiklą rėmė mokėdami 20 Eur. metinį mokestį ir/ar skirdami 2
proc. pajamų mokesčio.

Mūsų savanoriai
Šarūnas Bulota (KTU Naujienų grupės vadovas) - KTU Alumnų renginių korespondentas.
Tautvydas Baltramonaitis (KTU Kultūros centro vadovas) – renginių vedėjas, renginių
organizavimo patarėjas.

1 pav. KTU alumnų asociacijos pajamų pasiskirstymas 2015.05.10 – 2016.05.23 (EUR; %)

Pastebima, kad 2016 m. pajamų buvo gauta 4234,85 € daugiau nei 2015 m. (žr. 2 pav.) Tai
lėmė, kad 2015 ir 2016 metams skirtą KTU paramą suteikė 2016 metų pradžioje bei
surinktas didesnis nario mokestis (2016 m. surinkta 658,63 € daugiau nei 2015 m.). Gauta
parama iš fizinių asmenų 2016 m. sumažėjo 214 € lyginant su 2015 m.
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KTU Alumnų Asociacijos sąnaudos. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo siekta įgyvendinti šiuos
tikslus: 1) KTU vardo garsinimas Lietuvos ir užsienio renginiuose; 2) Asociacijos narių
skaičiaus didinimas; 3) su Universitetu susijusios mokslinės ir akademinės veiklos
skatinimas. Tikslų įgyvendinimui per 2015 – 2016 m. buvo suorganizuoti šie renginiai:
• KTU Alumnų asociacijos ataskaitinė - rinkiminė konferencija;
• KTU karjeros dienos;
• Ketvirtasis KTU Alumnų asociacijos gimtadienis;
• Verslo klubo susitikimai.
Šių renginių organizavimui ir KTU vardo viešinimui patirta 4493,03 € sąnaudų. Patirtų sąnaudų
pasiskirstymas procentais pateikiamas 3 pav.
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2 pav. KTU alumnų asociacijos pajamų kitimas 2015.05.10 – 2016.05.23 (EUR)
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4 pav. KTU Alumnų asociacijos išlaidų kitimas 2015.05.10 – 2016.05.23 (EUR)

Pridėtinės vertės kūrimo ir plėtros sąnaudos 2016 m. padidėjo 609,22 daugiau nei 2015 m. Šias
sąnaudas sudaro sąnaudos, skirtos renginių organizavimui, reprezentaciniams renginiams,
kurie skatina neformalų bendravimą, susitikimams su verslo atstovais, seminarų bei
mokymų išlaidoms padengti. Veiklos viešinimo ir reprezentavimo sąnaudos (kurias sudaro
internetinės svetainės palaikymas ir reprezentacinių priemonių įsigijimas) 2016 m.
sumažėjo 1764,35 EUR lyginant su 2015 m. Administracinės sąnaudos (kurias sudaro
apskaitos sąnaudos, el. paslaugų palaikymo sąnaudos bei banko mokesčių sąnaudos) 2016
m. padidėjo 248,47 EUR lyginant su 2015 m.
KTU Alumnų asociacijos pinigų likutis. Įvertinus 2015 m. gegužės mėn. 10 d. – 2016 m.
gegužės mėn. 23 d. laikotarpiu gautą paramą, gautas pajamas bei patirtas sąnaudas, 2016
m. gegužės mėn. 23 d. KTU Alumni grynųjų pinigų likutis sąskaitose buvo 8180,26 € (5
pav.).
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3 pav. KTU Alumnų asociacijos išlaidų pasiskirstymas 2015.05.10 – 2016.05.23 (EUR; %)

Pastebima, kad 2016 m. išlaidų KTU Alumnų asociacija patyrė 906,67 EUR mažiau nei 2015
m. (žr. 4 pav.).

5 pav. KTU Alumnų asociacijos laisvas (nepanaudotas) pinigų likutis
2015.05.10 – 2016.05.23 (EUR; %)

Pastebima, kad 2016 m. gegužės mėn. 23 d. nepanaudotas pinigų likutis buvo 5755,88 EUR
didesnis nei 2015 m. gegužės mėn. 10 d. (žr. 6 pav.).
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6 pav. KTU Alumnų asociacijos laisvo (nepanaudoto) pinigų likučio kitimas
2015.05.10 – 2016.05.23 (EUR)

Tai lėmė didesnis gautos paramos iš KTU nepanaudotas likutis (2016 m. nepanaudotas KTU
paramos likutis 4796 EUR didesnis nei 2015 m.) bei nepanaudotas surinkto nario mokesčio
likutis (2016 m. nepanaudotas nario mokesčio likutis 955,98 EUR didesnis nei 2015 m.).
Nepanaudotas paramos iš fizinių asmenų pinigų likutis 2016 m. padidėjo 4 EUR lyginant
su 2015 m.

KTU Alumnai – antspaudas visam gyvenimui!

Parengė: KTU Alumnų asociacijos buhalterė Viktorija Varaniūtė

KTU Alumnų ataskaita, 2016

