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KTU ALUMNŲ ASOCIACIJOS PREZIDENTO ŽODIS 

 

 
 

Mieli KTU alumnai,  

 

šįmet sukako jau 100 metų, kai Lietuvos universitetas skaičiuoja savo gyvavimo metus ir 10 metų, kai 

KTU Alumnų asociacija vienija KTU absolventus. Per visus šiuos metus, mes, KTU alumnai, baigę 

studijas, išsibarstėme po visą Lietuvą, Europą ir pasaulį, tačiau, kad ir kur bebūtume, mus visada 

vienys mūsų Alma Mater.  

Mums rūpi ne tik suburti visus KTU alumnus, atnaujinti jų ryšį su Universitetu ir įtraukti juos į KTU 

alumnams skirtas veiklas bei iniciatyvas, mes taip pat prisiimame atsakomybę už kasmet į Universitetą 

įžengiančius talentingus ir žingeidžius jaunus žmones, kuriuos turime įkvėpti, padėti jiems surasti 

profesinį kelią. Glaudžiai bendradarbiaudami su Universitetu, kviečiame prisijungti prie gausos 

iniciatyvų, kurios ne tik skatina pažinti studentus, bet ir leidžia atrasti jaunuosius talentus, mentorystės 

programas ir tobulėjimo galimybes kiekvienam iš jūsų.   

Šiuo sudėtingu laikotarpiu kiekvienas supratome, kokia svarbi vienybė, bendrystė, susitelkimas ir 

pagalba šalia esančiam, todėl kviečiu visus bendruomenės narius atrasti vienas kitą, jungtis, burtis, 

dalintis patirtimi, žiniomis, būti vieningais ir didžiuotis, kad esame didelė ir galinga bendruomenė bei 

galime save vadinti KTU alumnais. 

 

KTU Alumnų asociacijos prezidentas 

Darius Vaičiulis 
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I. APIE 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 ir 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 – Darius Vaičiulis (UAB „Spaineta“ direktorius). Išrinktas dviejų metų 

kadencijai 2021 m. rugsėjo 9 d. vykusiame Asociacijos narių susirinkime ir Valdybos narys pagal 

pareigas. 

 

Asociacijos valdybos nariai 
Išrinkti dviejų metų kadencijai 2021 m. rugsėjo 9 d. vykusiame Asociacijos narių susirinkime: 

1. Darius Vaičiulis (UAB „Spaineta“ direktorius), 

2. Tomas Urbonas (UAB „Sonaro“ direktorius),  

3. Rolandas Malaiška (Įmonių grupės UAB „Terix“ savininkas), 

4. Audrius Janušauskis (UAB „Instart LT“ direktorius), 

5. Benjaminas Žemaitis (UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas, UAB „Ateities39“ direktorius, 

Kroatijos Respublikos garbės konsulas), 

6. Juozas Tunaitis (AB „Achema“ technikos direktorius), 

7. Vida Drąsutė (KTU Informatikos fakulteto bendradarbiavimo vystymo koordinatorė). 

Universiteto deleguotas atstovas: 

8. Skaistė Valienė (KTU Alumnų centro vadovė) nuo 2021 m. rugsėjo 16 d. 

KTU Studentų atstovybės deleguotas atstovas: 

9. Kristė Skaudaitė (KTU studentų atstovybės prezidentė) nuo 2021 m. spalio 7 d. 

 

Kontrolės komitetas: 

Išrinkti dviejų metų kadencijai 2021 m. rugsėjo 9 d. vykusiame Asociacijos narių susirinkime: 

1. Aleksandr Geraskin (VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ Kauno apygardos vyriausiasis ekspertas), 

2. prof. Robertas Alzbutas (KTU Matematikos ir gamtos mokslų profesorius), 

3. Dainius Stasiulis (UAB „TransUnion Baltics“ produkto vystymo vadovas). 
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II. KTU ALUMNŲ ASOCIACIJOS VEIKLA 2021-01-01 – 2021-12-31  
 

Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacijos veikla buvo nukreipta į KTU alumnų bendruomenės stiprinimą, 

alumnams patrauklios veiklos vystymą, viešosios komunikacijos stiprinimą, paramą jauniesiems 

Universiteto talentams, IT platformos kūrimą. 

 

Asociacijos narių skaičiaus kaita 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu į Asociaciją naujai užsiregistravo ir buvo patvirtinti 130 Asociacijos narių. 2021 

m. gruodžio 31 d. duomenimis Asociacija vienija 1430 KTU alumnus – Asociacijos narius.   

 

Asociacijos valdybos posėdžiai 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 24 (dvidešimt keturi) Asociacijos valdybos posėdžiai. Posėdžių metu 

daugiausia dėmesio skirta vertės alumnams sprendimų paieškai, alumnų ambasadorių tinklo plėtrai, 

Asociacijos žinomumo tarp studentų didinimo galimybių aptarimui, jaunųjų talentų rėmimo klausimams, 

IT platformos kūrimui, Lietuvos universiteto šimtmečio idėjos generavimui ir įgyvendinimui. 

 

Organizuoti renginiai ir iniciatyvos 

 

1. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas (2021-09-09) 

Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas skirtas Prezidento ir Kontrolės komiteto ataskaitų svarstymui, 

taip pat Valdybos ir Kontrolės komiteto narių rinkimams. 

 

2.  Asociacijos 10-asis gimtadienis-padėkos vakaras (2021-11-10) 

10-ojo Asociacijos gimtadienio-padėkos vakaro proga buvo surengti apdovanojimai, kurių metu 

Universiteto fakultetų dekanai apdovanojo labiausiai Universitetui nusipelniusius alumnus. 

 

3. Paskaita studentams „Nuo studento iki alumno“ (2021-04-27) 

Darius Vaičiulis paskaitos metu pristatė absolventams, kas yra alumnai, KTU Alumnų asociacija, kaip 

studentai gali prie jos prisijungti ir kokios veiklos, naudos ir vertės jų laukia tapus Asociacijos nariu.  

 

4. Iniciatyva „KTU studentai kviečia alumnus: Kiek laiko reikia skirti „mokslams“, kad būtum 

laukiamas versle?“ (2021-03-03) 

KTU studentai diskusijos metu su alumnais aptarė, kad ne vienam studentui studijų metu iškyla įvairių 

abejonių: ar pakankamai laiko studentai skiria mokslams, ar išnaudoja visas suteiktas galimybės, ar baigę 

studijas studentai bus laukiami savo svajonių darbe. Šios diskusijos metu alumnai turėjo galimybę 

pasidalinti savo patirtimi su studentais. 

 

5. Iniciatyvos „KTU alumnų ambasadorių tinklas“ susitikimas (2021-03-03) 

2021 m. kovo 3-ąją KTU Alumnų asociacija kvietė į ambasadorių susitikimą. Susitikimo metu dalyvių 

laukė pranešėjos Airinos Nourian pranešimas tema „Bendravimas, kuriantis vertę“, o po jo – ambasadoriai 

dalinosi patirtimi, papasakojo apie KTU alumnų IT platformą ir trumpai apie kitas veiklas. Asociacija 

siekia skleisti žinią apie galimybę burti visas Universiteto alumnų kartas, megzti ryšius alumnų gretose, 

bendradarbiauti, kuriant šiuolaikišką Universitetą ir prisidėti prie jo veiklų. 

 

6. KTU alumnų paskaitos moksleiviams (2021-06-11, 2021-06-15) 

Keturi KTU alumnai su moksleiviais dalinosi savo istorijomis – kokį kelią turėjo nueiti, kad pasiektų 

užsibrėžtų tikslų ir svajonių, papasakojo, kad niekas neįvyksta be priežasties bei paragino moksleivius 

nebijoti suklysti ir drąsiai priimti kiekvieną gyvenimo iššūkį. Tokio pobūdžio paskaitos nuotoliniu būdu 

su moksleiviais buvo rengtos pirmą kartą, tačiau numatytas tęstinumas.  
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7. Susitikimai dėl Lietuvos universiteto šimtmečio idėjos (periodiškai) 

Per ataskaitinį laikotarpį vyko susitikimai su Asociacijos valdyba ir atsakingais Universiteto darbuotojais 

bei ambasadoriais dėl Lietuvos universiteto šimtmečio idėjos. Susitikimų metu buvo siūlomos, aptariamos 

ir renkamos idėjos, kaip Asociacija galėtų paminėti šią ypatingą sukaktį.  

 

8. Susitikimai dėl naujos alumnų IT platformos (periodiškai) 

Per ataskaitinį laikotarpį vyko susitikimai su Asociacijos valdyba ir kitais atsakingais asmenimis bei išorės 

partneriu dėl naujo alumnų internetinio puslapio ir mobiliosios aplikacijos kūrimo. Susitikimo metu buvo 

aptariama naujojo internetinio puslapio ir mobiliosios aplikacijos struktūra, funkcionalumas, vizualizacija 

ir kiti svarbūs, su naujuoju puslapiu susiję, klausimai.  

  

9. Renginys „KTU MOTO RIDE“ (2021-09-04–05)  

Asociacija ir KTU kvietė motociklizmui neabejingus KTU bendruomenės narius, darbuotojus, studentus 

ir, žinoma, alumnus susipažinti ir patirti išskirtinį moto kelionių nuotykį. Pirmą kartą organizuojamas 

„KTU MOTO RIDE“ skirtas mokytis pagarbios motociklizmo kultūros, saugaus vairavimo ir tuo pačiu 

supažindinti bendrus pomėgius turinčius KTU bendruomenės narius. Renginio dalyvių laukė kelionė su 

užduotimis į poilsio namus „Politechnika“ Palangoje, neformali diskusija „Už kiekvieno motociklo – 

žmogus“, grupės „Bon Jeans“ koncertas ir kitos pramogos.  

 

Jaunųjų talentų skatinimas 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija tęsė tradiciją skatinti jaunuosius talentus Universitete – dalijosi 

žiniomis, profesinėmis patirtimis, tęstas jaunųjų inovatorių ir gabių bei talentingų studentų rėmimas. 

 

Skatinamoji stipendija  jauniesiems Universiteto inovatoriams 

 

2021 m. gegužę KTU „Startup Space“ organizuotame jaunųjų inovatorių darbų konkurse-parodoje 

„Technorama 2021“ įteiktas Asociacijos apdovanojimas – vienkartinė skatinamoji stipendija (500 Eur). 

Prizas skirtas iš surinktų Asociacijos narystės ir GPM lėšų ataskaitiniais metais. Renginyje „Technorama 

2021“ Asociacijos valdyba įsitraukė inicijuodama atskiros renginio darbų vertinimo komisijos formavimą 

ir balsavimą. Asociacija slaptu balsavimu išrinko komandą – stipendijos laimėtoją. 

 

2020 m. rugsėjį pasirašyta KTU ir Asociacijos paramos skyrimo sutartis, kur Asociacija kiekvieną studijų 

semestrą skirs stipendiją aktyviausiam KTU studentui. Pagal šią sutartį, 2021 m. pavasario semestrui 

pasibaigus buvo skirta 500 Eur stipendija Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentei ir 2021 m. 

rudens semestrui pasibaigus buvo skirta 500 Eur stipendija Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto 

studentei. 

 

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 užimti laisvas vietas auditorijose 

 

Bendradarbiaujant su KTU Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriumi ir KTU dėstytojais, Asociacijos nariai 

ir KTU alumnai kviesti užimti laisvas vietas auditorijose – nemokamai, kartu su studentais, stebėtojo 

teisėmis klausyti paskaitas rudens ir pavasario semestre.  

 

Kvietimai į Universiteto organizuojamus ar Universitete vykstančius renginius 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu absolventai kviesti į alumnams atvirus renginius, rengtus nuotoliniu būdu dėl 

pandemijos ir jos metu taikytų apribojimų. Kvietimai siųsti naujienlaiškiais, viešinti socialinių tinklų 

Facebook ir LinkedIn paskyrose, alumnų internetinėje svetainėje.  
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Karjeros konsultacijos 

 

Karjeros ir paslaugų centras KTU alumnams siūlo konsultacijos CV rengimo, pasirengimo darbo 

pokalbiui ir kitais karjerai aktualiais klausimais. 

 

Darbo pasiūlymai 

 

Su KTU alumnais socialinių tinklų kanalais ir 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 ir naudingomis nuorodomis (kur kreiptis norint gauti pažymą apie išklausytus studijų modulius, 

darbo pasiūlymai, kaip pasinaudoti KTU bibliotekos paslaugomis ir kt.), pateikta puslapio informacija 

anglų kalba.  

 

Najienlaiškiai, socialiniai tinklai 

 

Parengtas ir išsiųstas 21 naujienlaiškis, kuriame pristatomos alumnams atviros paskaitos, kvietimai į 

renginius ir kita absolventams aktuali informacija. 

 

Asociacijos vardas minėtas publikacijose apie Universiteto diplomų įteikimo šventes, jaunųjų inovatorių 

konkurso „Technorama 2021“ laimėtojus ir pan. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacijos internetiniame tinklalapyje, socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn) 

paskyrose ir grupėse aktyviai dalintasi KTU absolventų istorijomis, kvietimais į atviras paskaitas ar 

renginius, informacija apie Universiteto aktualijas. Sukurtas KTU Alumni LinkedIn puslapis. 

 

KTU Alumni  Facebook paskyros sekėjų skaičius nuosekliai augo (žr. 1 pav). 

 

 
 

1 pav. KTU Alumni Facebook paskyros sekėjai (2021 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis) 
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III. FINANSINĖ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2021 M. 

 
Asociacijos pajamos 

 

KTU alumnų asociacijos pajamas sudaro pajamos gautos iš juridinių ir fizinių asmenų kaip parama bei 

surenkamas nario mokestis.  

 

Finansavimas, dotacijos, subsidijos 

  

2020 m. gruodžio 31 d. Asociacija turėjo 11839,22 Eur nepanaudoto finansavimo. 

Nario mokestis. 2021 m. pradžioje nario mokesčio likutis yra 1 869,40 Eur iki 2021 m. gruodžio mėn. 31 

d. buvo surinkta 1 450,00 Eur asociacijos narių mokesčio. Nario mokestis skirtas KTU Alumnų 

asociacijos veiklai vykdyti. Iš šių lėšų apmokėtos pridėtinės vertės kūrimo ir plėtros sąnaudos (1000,00 

Eur). Likusi nepanaudota nario mokesčio suma yra lygi 2 319,40 Eur.  

Kitas finansavimas. 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. KTU Alumnų asociacija turėjo 1 012,75 Eur 

nepanaudoto kito finansavimo iš juridinių asmenų ir 8 957,07 Eur iš fizinių asmenų. Per 2021 metus KTU 

Alumnų asociacija gavo 3 000 Eur paramos iš juridinių asmenų ir 8 811,15 Eur paramos iš fizinių asmenų. 

Gauta parama buvo panaudota administracinėms sąnaudoms padengti (4 217,86 Eur), kitos patirtos 

sąnaudos (86,63 Eur), suteikta parama (500 Eur). Likusi nepanaudota paramos suma iš fizinių asmenų yra 

lygi 13 976,48 Eur, iš juridinių asmenų – 4 000,00 Eur. 

 

Gautų pajamų pasiskirstymas procentais finansiniais metais pateikiamas 2 paveiksle. 

 

 
 

2 pav. Asociacijos gautų pajamų pasiskirstymas  

 

Lyginant 2021 m. Asociacijos gautas pajamas su gautomis pajamomis ankstesniais laikotarpiais, 

ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta 8480,11 Eur daugiau nei 2020 m. Pažymėtina, kad 2021 m. ženkliai 

išaugo parama gauta iš fizinių asmenų. Ji 2020 m. siekė 2631,04 Eur, o 2021 m. sudarė 8811,15  Eur. 

Asociacijos gautų pajamų kitimas per trejus metus pavaizduotas 3 paveiksle. 

Nario mokestis 11%

Parama iš fizinių asmenų 67%

Parama iš juridinių asmenų 22%
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3 pav. Asociacijos gautų pajamų kitimas per trejus metus (2019–2021) (EUR) 

Asociacijos sąnaudos 

 

Veiklos rezultatai 

 

2021-12-31 KTU Alumnų asociacijos veiklos rezultatas buvo lygus 0 Eur.  

Kitos finansavimo pajamos. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. buvo kompensuota 4 804,49 Eur patirtų sąnaudų, 

kadangi jos visos buvo patirtos KTU Alumnų asociacijos veiklai vykdyti. Jos kompensuotos gautu 

finansavimu.  

Kitos sąnaudos. Iki 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. KTU Alumnų asociacija patyrė 3804,49 Eur kitų 

sąnaudų, kurias sudarė administracinės sąnaudos bei banko komisiniai mokesčiai.  

Veiklos sąnaudos. Iki 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. KTU Alumnų asociacija patyrė 1 000 Eur veiklos 

sąnaudų, kurias sudarė kitos veiklos sąnaudos, skirtos jaunųjų mokslininkų skatinamosioms stipendijoms.   

 

Sąnaudų pasiskirstymas vaizduojamas 4 paveiksle. 

 

 

4 pav. Asociacijos sąnaudų pasiskirstymas  

 

Ataskaitiniu laikotarpiu Asociacija priėmė sprendimą skirti stipendiją jauniesiems Universiteto  

talentams. Jaunųjų inovatorių darbų konkurse „Technorama 2021“ vienkartinė skatinamoji stipendija 500 

Eur skirta KTU Maisto instituto komandai „p to P“, kuri pagamino mėsos pakaitalą iš žirnių. Komisija 

nusprendė, kad laimėjusios komandos produktas – vienas iš inovatyviausių ir aktualiausių konkurse. 

Veikos 
sąnaudos

21%

Kitos 
sąnaudos

79%
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Lyginant su ankstesniais metais, Asociacijos išlaidos padidėjo ir 2021 m. siekė 4804,49 Eur. Sąnaudos 

padidėjo dėl padidėjusio renginių ir iniciatyvų skaičiaus, atšaukus COVID-19 pandemijos ribojimus. 

Asociacijos išlaidų kitimas – 5 paveiksle. 

 

 
 

5 pav. Asociacijos išlaidų kitimas 

 

Asociacijos pinigų likutis sąskaitose 

 

Nr. 1 Atsiskaitomoji sąskaita (LKU), Eurais, 2021 metais buvo uždaryta, pinigų suma 2021-12-31 sudarė 

0,00 Eur. 

Nr. 2 Atsiskaitomoji sąskaita (Paysera), Eurais, kurioje pinigų suma 2021-12-31 sudarė 551,54 Eur.  

Nr. 3 Atsiskaitomoji sąskaita (Swedbank), Eurais, kurioje pinigų suma 2021-12-31 sudarė 9743,47 Eur.  

Kasos asociacijoje nėra. 
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