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ŠU alumnų asociacijos prezidento žodis

2017-2018 metai asociacijoje buvo pokyčių metai, tačiau
besikeičiant Alumnų koordinatorėms veikla nenutrūko ir planuoti
darbai buvo įgyvendinti. Tai - Valdybos nuopelnas. Ačiū jai.
Antraisiais organizacijos metais prioritetai išliko tie patys, būti
šalia absolventų - siekti juos pritraukti, apdovanoti Metų studentą
stipendija, skatinti asociacijos narius bei miesto bendruomenę,
svečius, nesustoti ir tobulėti visą gyvenimą. Pastarieji dveji
tobulėjimo renginiai sulaukė rekordinio kiekio dalyvių, renginiuose
dalyvavo ir tobulėjo virš 1200 asmenų!
Per dvejus

metus asociacija stipriais žingsniais augo

kiekybiškai ir kokybiškai, atėjo laikas skirti didesnį dėmesį kokybei.
Alumnai - stipri jėga ir nesvarbu ar tai ŠPI, KTU ŠPF, ŠU ar kt., tai
mūsų Alma mater ir mes būsime kartu!
Mieli Šiaulių universiteto alumnai,
846 ir 2! Taip, tai skaičiai, kurie ypatingai svarbūs šiandien.
Šiandien organizacijos nariai rinks naujus sprendimo priėmėjus –
Prezidentą, Valdybą ir Kontrolės komisiją, o visi kartu švęsime 2
metų asociacijos gimtadienį. Asociacijos, kuri, vos per 2 metų
veiklą, turi 846 narius.

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos prezidentas
2016-2018
Klaidas Palikevičius
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organizacija, vienijanti Šiaulių universiteto (Šiaulių pedagoginio

Istorija

instituto, Kauno technologijos universiteto Šiaulių politechnikos
2015 m. rugsėjo 5 d. Šiaulių universiteto studentų atstovybės alumnų

fakulteto) absolventus.

sąskrydžio metu iškelta idėja vienyti visus universiteto absolventus.

Asociacijos Misija, Vizija ir Vertybės

Grupelė aktyvių absolventų ėmėsi tos idėjos įgyvendinimo.
2016 m. balandžio 16 d. surengta Steigiamoji Šiaulių universiteto
alumnų asociacijos konferencija, kurios metu oficialiai ir įsteigta
Šiaulių

universiteto

absolventus

vienijanti

organizacija.

Jos

steigėjais tapo 52 absolventai. Konferencija taip pat patvirtino 189
absolventų norą priklausyti asociacijai.
2016 m. birželio 20 d. organizacija užregistruota Juridinių registrų
centre. Teisinė forma: Asociacija. Šiaulių universiteto alumnų
asociacijos veiklą reglamentuoja svarbiausias dokumentas – Šiaulių

Misija. Vienyti Šiaulių universiteto absolventus, vystant
intelektualias idėjas, iniciatyvas ir kūrybinius sprendimus.
Vizija. Vienyti visus Šiaulių universiteto absolventus, sukuriant
stiprią bendruomenę.
Vertybės. Bendruomeniškumas. Iniciatyvumas. Kūrybiškumas.
Tobulėjimas.

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos valdymo organai

universiteto alumnų asociacijos Įstatai, kurių galiojimas patvirtintas
2016 m. birželio 20 d.

Pagal 2016 m. balandžio 16 d. Steigiamosios Šiaulių universiteto

Nuo 2016 m. Šiaulių universitete pradėjo dirbti alumnų koordinatorė

alumnų asociacijos konferencijos patvirtintus įstatus, valdymo

S. Tenytė, kuri kuruoja su asociacija, asociacijos nariais ir

organus sudaro Prezidentas, Valdyba, Kontrolės komitetas.

absolventais susijusias veiklas. Nuo 2017 m. spalio iki 2018 m. kovo
Asociacija taip pat turi sudariusi Savanorystės sutartį su Gediminu

mėn. Alumnų koordinatore dirbo M. Mikalonytė.
Šiaulių

universiteto

savarankiška,

alumnų

visuomeninė,

asociacija
nepolitinė,

–

nepriklausoma,

pelno

nesiekianti

Beržiniu (nuo 2016 m. rugpjūčio mėn.), kuris asociacijoje yra
Išorinio viešinimo ir renginių organizavimo koordinatorius.
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Ieva Grinienė – Šiaulių kultūros centro direktoriaus pavaduotoja

Valdyba

bendriesiems reikalams.

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos valdyba yra kolegialus

Mindaugas Kiesas – UAB „Kalistara“ Gamybos vadovas.

Asociacijos valdymo pagrindas. Valdybą sudaro 9 nariai: 6

Paulius Kliučininkas – reklamos agentūros „Greita reklama“

Konferencijos išrinkti Nariai; 1 Šiaulių universiteto rektoriaus

vadovas.

deleguotas atstovas; 1

Loreta Liubavičienė – Laisvai samdoma ryšių su visuomene ir

ŠU studentų atstovybės prezidento

deleguotas atstovas; Asociacijos Prezidentas pagal pareigas. Šiaulių

rinkodaros specialistė.

universiteto alumnų asociacijos prezidento kadencija trunka 2 metus.

Živilė Nagliūtė – Sertifikuota koučingo specialistė.

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos valdybos – 1 m.

Kontrolės komitetas
Asociacijos prezidentas:
Klaidas Palikevičius – UAB „JCDecaux Lietuva“ projektų vadovas.

Kontrolės komitetas yra Asociacijos veiklos, Asociacijos finansinės
veiklos bei Asociacijos materialinių išteklių naudojimo teisėtumą ir

Asociacijos Valdybos nariai:

tikslingumą kontroliuojantis organas. Kontrolės komitetas savo

Remigijus Bubnys – Šiaulių universiteto deleguotas asmuo, Šiaulių

veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Šiaulių

universiteto studijų prorektorius.

universiteto alumnų asociacijos įstatais ir

Roberta Stonkutė – Šiaulių universiteto studentų atstovybės

Valdybos sprendimais.

deleguota narė; Šiaulių apskrities Povilo

Kontrolės komitetas renkamas Konferencijoje 1 metų kadencijai.

Višinskio

viešoji

Konferencijos bei

bibliotekos kultūrinių renginių organizatorė.

Kontrolės komitetą sudaro 3 Konferencijoje išrinkti nariai.

Gabrielė Gendvilaitė – LR generalinės prokuratūros Komunikacijos

Kontrolės komiteto nariai:

skyriaus vyriausioji specialistė.
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Tomas Urniežius – AB „Energijos skirstymo operatorius“

ir gauti Asociacijos teikiamas naudas ir privilegijas bei kitas

vyresnysis ekonomistas.

Asocijuoto nario teises.

Lina Bivainienė – Vilniaus universiteto rinkodaros projektų
koordinatorė.

Šiuo metu Šiaulių universiteto alumnų asociacija vienija 846 narius.

Marijus Viruišis – „Viruisis.lt“ programuotojas.

(registracijos anketa www.sualumnai.lt).

Narystė asociacijoje
Didžiausias naujų narių skaičiaus kilimas:
Steigiamosios

alumnų

asociacijos

konferencijos

metu

buvo

numatyta, kad Šiaulių universiteto alumnų asociacijos nariai
kiekvienais metais gali pasirinkti Narystės tipą Asociacijoje. Dėl to

2017 m. birželį (Diplomų įteikimo šventė): + 156
2017 m. rugsėjis (Šiaulių universiteto alumnų sąskrydis 2017): + 9
2017 m. lapkritį (Viešų paskaitų ciklas „Tobulėjimo ir atradimų
savaitė 2016“): + 84

skiriamos dvi narystės kategorijos:

2018 m. vasarį (Diplomų įteikimo šventės metu): + 62
a) asocijuotas narys – asmuo, užpildęs elektroninę anketą, kurio
kandidatūra yra patvirtinta Valdybos posėdžio
Asocijuotas

narys

turi

teisę

gauti

informaciją

metu.

Šiaulių universiteto teikiamos paslaugos alumnams

apie

Asociacijos veiklą ir siekius bei dalyvauti Asociacijos
veikloje.

 Botanikos sodas. Šiaulių universiteto absolventams 20 proc.
nuolaida visoms paslaugoms.
 Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras. Šiaulių

b) narys – asmuo, užpildęs elektroninę anketą ir susimokėjęs

universiteto

nario mokestį. Narys įgyja teisę balsuoti Konferencijų metu

paslaugoms.

absolventams

10

proc.

nuolaida

visoms
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Šiaulių universiteto alumnų asociacijos partnerių teikiamos

 Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“ 10 % visoms
prekėms ir paslaugoms Šiauliuose.

naudos

 Pastatų inžinerinės sistemos „Kalistara“


PoDu.lt – Švenčių vedimas. Fotografavimas.

10 %

10 % nuolaida

inžinerinių sistemų montavimo darbams.

nuolaida visoms prekinio ženklo PoDu.lt teikiamoms

 Sumuštinių baras „Gimme“ 10 % nuolaida sumuštiniams.

paslaugoms.

 YZI 20 % nuolaida skaitmeninės spaudos darbams. 10 %

 Kelionių agentūros Baltic Travel Service nuolaidos
5 % Poilsinėms ir pažintinėms kelionėms

nuolaida rašymo priemonėms.
 BaCloud. UAB Informacinės sistemos ir technologijos 8 %

10 % Lėktuvų bilietų aptarnavimo mokesčiui

nuolaida dedikuotiems serveriams, virtualiems Linux ir

10 %Viešbučių rezervavimo mokesčiui

Windows serveriams (VPS), tinklalapių talpinimo (hostingo)

10 % Parkavimui Vilniaus oro uoste „Unipark“ ir „ADC

paslaugoms.

Parking“ užsakymo paslaugoms
25 % Kelionės medicininių išlaidų draudimui Vizų ir
kelionės dokumentų tvarkymo mokesčiui
100 % Individualaus maršruto sudarymui ir konsultacijai

 Reklamos ir gamybos centras „Greita reklama“

10 %

nuolaida spausdinimo paslaugoms.
 D&D Kineziterapija 10 % nuolaida teikiamoms paslaugoms
(masažas, kineziterapijos užsiėmimas, manualinė terapija).

100 % Greitajai aviacinio saugumo keleivių patikros „FAST

 UAB „Beržalapė“ 15 % nuolaida gaminamiems baldams:

TRACK“ paslaugai Vilniaus oro uoste, įsigijus verslo klasės

virtuviniams komplektams, spintoms, prieškambario, ofiso

bilietus

baldams ir t.t.

 15 % Viešbutis IMPERIAL Hotel & Restaurant Viešbučio
teikiamoms paslaugoms
 15 % Baras California Tapas & Wine Visam meniu

 UAB „Fronis“

15 % nuolaida buhalterinėms, audito

paslaugoms. 50 % nuolaida steigiant naują įmonę, kuriant
naują verslą.

 15 % Premium klasės restoranas Imperial Visam meniu
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 Koučingo specialistė Živilė 20 % nuolaida vienai koučingo
sesijai.

 2017 m. birželio 16 d. Posėdžio metu diskutuotos ir aptartos
Alumnų

sąskrydžio

detalės

bei

programa,

taip

pat

spręsta/diskutuota dėl „Tobulėjimo ir atradimų savaitės
Visos nuolaidos pateiktos ŠU Alumnų tinklalapyje:
http://sualumnai.lt/paslaugos/

2017“ datos ir lektorių.

 2017 m. spalio 18 d. Aptarti pokyčiai Šiaulių universitete,

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos valdybos

aptartas

posėdžiai

„Tobulėjimo ir atradimų 17“ savaitės renginiui, sutarta dėl

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 6 Šiaulių universiteto alumnų
asociacijos valdybos posėdžiai. Valdybos posėdžių metu svarstytos
alumnų veiklos galimybės ir perspektyvos, numatytos darbo gairės
komunikacijos srityje, aptartos naujų narių pritraukimo ir įtraukimo į
veiklas galimybės, svarstytos įsitraukimo į Universiteto veiklas
gairės.

alumnų asociacijos Valdybos posėdis, kuriame dalyvavo 5
nariai. Susirinkimo metu tarp valdybos narių pasiskirstyta
veiklos sritimis, nutartos absolventų sveikinimo galimybės
diplomų įteikimo metu, aptartos alumnų sąskrydžio ir
„Tobulėjimo ir atradimų savaitės 17“ datos bei principai.

pinigų

įsisavinimas

TSI pažymėjimų išrašymo. Posėdžio metu pristatyta nauja
alumnų

koordinatorė

bei

aptarti

Alumnų

sąskrydžio

rezultatai.
 2018 m. sausio mėn. 19 d. Posėdyje aptartos „Tobulėjimo ir
atradimų 17“ savaitės dalyvių refleksijos, svarstyta ir nutarta
dėl absolventų diplomų įteikimo šventės apdovanojimų
vasario mėnesį. Nutarta parengti asociacijos komunikacijos
planą

 2017 m. balandžio 28 d. Pirmasis Šiaulių universiteto

projekto

savivaldybės

iki

alumnų

asociacijos

konferencijos.

Nutarta

asociacijos konferencijos data bei pristatyta finansinė
ataskaita už 2017 metus. Aptartos paskaitų ciklo „Ateik.
Išgirsk. Tobulėk“ galimos temos bei formatas, bei diskutuota
apie alumnų naudų kortelės įgyvendinimo galimybes,
formatą,

dizainą

bei

įgyvendinimo

terminus.

Aptarti

pasikeitimai ŠU Taryboje.
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 2018 m. vasario 6 d. Nuotolinis Valdybos posėdis, kurio

koncertas ir kt. Nuoroda: http://sualumnai.lt/naujiena/antrajame-

metu patvirtinta Alumnų asociacijos konferencijos laikas ir

alumnu-saskrydyje-mokymai-ir-aktyvios-sportines-veiklos-gamtoje/

data bei patvirtinti nauji asociacijos nariai.
 2018 m. kovo 9 d. Posėdžio metu aptarta Viešų paskaitų

Renginiai visuomenei

ciklo „Ateik. Išgirsk. Tobulėk. 2018“ programa bei likusių
darbų pasidalinimas, taip pat pristatytas komunikacijos

2017 m. Lapkričio 13–17 d. Nemokamų, viešų paskaitų ciklas

planas likusiam laikotarpiui iki konferencijos, pristatytos ir

šiauliečiams „Tobulėjimo ir atradimų savaitė 2017“. Mokymų

bendru sutarimu patvirtintos asociacijos vizija, misija ir

savaitė visiems šiauliečiams, miesto svečiams. 10 viešų paskaitų

vertybės. Galutinai aptarti likę darbai dėl Alumnų naudų

įvairiomis temomis, kurias vedė 10 skirtingų lektorių, savo srities

kortelės įgyvendinimo, artėjančios asociacijos konferencijos.

specialistų. Bendras dalyvių skaičius – 684 (augimas +167).
Renginio dalyviams išduoti Šiaulių universiteto Tęstinių studijų

Renginiai absolventams

instituto pažymėjimai ir Šiaulių universiteto alumnų asociacijos

2017 m. Balandžio 08 d. Šiaulių universiteto alumnų asociacijos

prezidento pasirašyti pažymėjimai, įrodantys dalyvio buvimą tam

konferencijos metu išrinkta naujoji valdyba bei kontrolės komisija.

tikrose paskaitose. Nuoroda: http://sualumnai.lt/naujiena/siaulieciai-

Nuoroda:

troksta-ziniu-tobulejimo-ir-atradimu-savaite-pranoko-lukescius/

http://sualumnai.lt/naujiena/siauliu-universiteto-alumnu-

asociacijos-prezidentas-nuveikeme-daug-bet-tikiu-kad-galimedaugiau/

Viešų paskaitų ciklo programa ir dalyvių skaičius

2017 m. Rugsėjo 16–17 d. Šiaulių universiteto alumnų sąskrydis
2017. Renginyje dalyvavo virš 40 absolventų. Jiems pasiūlytos

Lapkričio 13 d. 413 aud. (287 dalyviai)

diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, sporto užsiėmimai, paskaitos,

17.00–18.30 Google Adwords: visa ko pradžia. Mantas Povelauskas
– tarptautinio marketingo specialistas, Google sertifikuotas lektorius.
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18.30–20.00 Imuniteto draugai ir priešai – apie maistą, stresą ir

Roman Šarpanov – neformaliojo ugdymo specialistas, VšĮ

pasikutenimus. Ilona Kuodienė – gydomosios mitybos terapeutė,

„Eduplius“ įkūrėjas ir vadovas.

„Mitybos Džiunglės" įkūrėja.
Lapkričio 16 d. 205 aud. (218 dalyviai)
17.00–18.30 Pamokos, išmoktos einant piligriminiu šv. Jokūbo
keliu. Guoda Bardauskaitė – laisvai samdoma architektė,
Lapkričio 14 d. 205 aud. (301 dalyvis)

tinklaraščio „Pas Jokūbą" autorė.

17.00–18.30 Svarbu surasti savo pašaukimą. Nijolė Degutienė –

18.30–19.00 Tėvystė – tai savirealizacijos forma. Vaidas

knygų apie gamtos gėrybių panaudojimą sveikatai, grožiui autorė,

Arvasevičius – šeimos santykių konsultantas.

biuro „Konkreti situacija“ konsultantė.
18.30–20.00 Sapnai ir psichoterapija: sąmonės ir pasąmonės

Lapkričio 17 d. 413 (441 dalyvis)

dialogas.

17.00–18.00 Didžiavausi. Susimoviau. Supratau. LAIMINGOS

Andžela

Rybakovienė

–

jungiškosios

krypties

psichoanalitikė, Tarptautinės analitinės psichologijos asociacijos

KARJEROS PASLAPTYS. Saulius Alksnis – mokymų ir

(IAAP) tikroji narė, Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos

konsultacijų kompanijos „TMD Partners“ pardavimų vadovas,

klinikos Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus vedėja.

vienas iš karjeros mentorystės platformos „idialogue.lt“ įkūrėjų, nuo
kitų žmonių augimo priklausomas ugdymo specialistas.

Lapkričio 15 d. 413 aud. (246 dalyviai)

18.00–19.30 Konfliktų ir emocijų valdymas. Svaiga Beinorienė –

17.00–18.30 Aktyvūs pardavimai: kas tai ir kur galima siekti

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos medicinos

karjeros. Modesta Suchodolskienė – UAB „BITĖ“ klientų

psichologė.

komunikacijos

centro

vadovė.

18.30–20.00 Patyriminio ugdymo vaidmuo mokymosi procese.
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Kovo 19–22 d. Viešų paskaitų ciklas „Ateik. Išgirsk. Tobulėk“.
Mokymų savaitė visiems šiauliečiams, miesto svečiams ir Šiaulių

Kovo 21 d., 17.30–19.00, 413 aud. (345 dalyviai)

universiteto bendruomenei pasiūlė 4 viešas paskaitas įvairiomis

„Kaip gyvenime atrasti savo pašaukimą.“

temomis, kurias vedė 4 skirtingi lektoriai, savo srities specialistai.

Rokas Leonavičius – Aikido, Jogos, meditacijos instruktorius,

Bendras dalyvių skaičius – 537 (+103 augimas).

lektorius.

Renginio dalyviams išduoti Šiaulių universiteto alumnų asociacijos
prezidento pasirašyti pažymėjimai bei TSI pažymėjimai, įrodantys

Kovo 22 d.17.30–19.00, 205 aud. (387 dalyviai)

dalyvio buvimą tam tikrose paskaitose.

„Laiko planavimas: kaip efektyviai darbus pradėti, kaip tęsti ar kaip
neplanuoti visai?“

Viešų paskaitų ciklo programa ir dalyvių skaičius

Giedrė Urmulevičiūtė – patirtinių mokymų trenerė, praktikė bei
sertifikuota koučerė, konferencijų „Login”, „Pardavimų formulė”,

Kovo 19 d., 17.30–19.00, 413 aud. (310 dalyvių)

“EuReCa” pranešėja.

„Pasaka apie kūrybingumą.“
Roman Šarpanov – neformaliojo ugdymo specialistas, VšĮ

Dalyvavimas Šiaulių universiteto renginiuose, atstovavimas

„Eduplius“ įkūrėjas ir vadovas.

ir bendravimas su studentais

Kovo 20 d., 17.30–19.00, 413 aud. (197 dalyviai)

2018 m. Vasario 10 d. Dalyvavimas tarptautinėje mokymosi, žinių

„Kaip blogas paskolas paversti gera investicija?“

ir karjeros planavimo parodoje LITEXPO „STUDIJOS 2018“. ŠU

Marius Jansonas – Finansų ir kreditų valdymo asociacijos

alumnų

prezidentas, pirmasis Lietuvoje nepriklausomas paskolų ekspertas,

koordinatorė M.Mikalonytė.

asociacijos

prezidentas

K.

Palikevičius,

alumnų

lektorius.
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2017 m. Birželio 22 d. Šiaulių universiteto renginio metu „Diplomų

Bendravimas su moksleiviais

įteikimo šventė“ studentui padovanotas skrydis oro balionu. Burtų

2018 m. Kovo 30 d. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos renginys

keliu dovana atiteko Šiaulių universiteto absolventei J.Šimkienei.

„Naktinėjam 2018“. Renginyje dalyvavo ir mokymus vedė ŠU

Nuoroda:

alumnų asociacijos valdybos narė G. Gendvilaitė.

http://sualumnai.lt/naujiena/studiju-baigimo-proga-

speciali-alumnu-asociacijos-dovana/

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos atstovavimas kitose
2017 m. Gruodžio 14 d. 200 Eur vertės vienkartinė ŠU alumnų

organizacijose

asociacijos stipendija skirta Metų studentui. Šiaulių universiteto
Metų studente tapo Gabrielė Pociūtė. Nuoroda:

Nuo 2016 m. balandžio mėnesio ŠU alumnų asociacijos Valdybos

http://sualumnai.lt/naujiena/siauliu-universitete-prasidejo-kaledos-

narė deleguota į Šiaulių universiteto studentų atstovybės (toliau –

metu-studentei-iteikta-su-alumnu-stipendija/

ŠUSA) tarybą.
Ataskaitiniu laikotarpiu dalyvauta 13-oje posėdžių. Spręsti klausimai

2017 m. Sausio 30 d. Šiaulių universiteto diplomų įteikimo šventės
metu ŠU alumnų asociacija tradiciškai pasveikino naujausiuosius
Šiaulių universiteto alumnus. Kartu su rėmėjais „Apollo“ boulingu,
Šiaulių vandenlenčių parku „Fox Spot“, fotografu, žurnalistu, filmų
kūrėju Gediminu Beržiniu ir smukle „Žarija“ absolventams burtų
keliu buvo įteikti net šeši prizai.

dėl naujų studentų atstovybės narių tvirtinimo; pagalba pritraukiant
alumnus

į

studentų

atstovybės

rengiamus

mokymus

narių

kompetencijoms plėsti; dalyvauta pirmakursių stovykloje pristatant
alumnų asociaciją ir jos veiklą; dalintasi patirtimi tvirtinant svarbius
dokumentus studentų atstovybės veikloje; pagalba organizuojant
renginius.
Nuo 2017 m. kovo 9 d. Šiaulių universiteto alumnų asociacija yra
ŠJOA „Apskritojo stalo“ organizacijos narė stebėtoja.
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2018 03 24 Į ŠU alumnų asociacijos organizuotus renginius plūdo

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos
komunikacija

minios (512)
Apie Šiaulių universiteto alumnų asociaciją rašo
Regioninėje spaudoje:

Straipsniai Šiaulių universiteto alumnų asociacijos internetiniame
puslapyje www.sualumnai.lt:

2018 03 23 Šiaulių universiteto alumnų asociacija šiauliečiams
padovanojo dar vieną nemokamą viešų paskaitų ciklą

 per 12 mėn. parengta 15 informacinių straipsnių apie Šiaulių
universiteto alumnų asociacijos veiklą, absolventus;

Nuoroda: https://www.etaplius.lt/siauliu-universiteto-alumnuasociacija-siaulieciams-padovanojo-dar-viena-nemokama-viesupaskaitu-cikla

 daugiausiai dėmesio sulaukusios naujienos (daugiausiai kartų
skaitytos naujienos);

2018 03 14 „Nemokamų paskaitų ciklas „Ateik. Išgirsk. Tobulėk“
Nuoroda: http://www.siauliai.lt/lit/IMG/9488

2017 04 09 Šiaulių universiteto alumnų asociacijos prezidentas:
„Nuveikėme daug, bet tikiu, kad galime daugiau“ (402)
2017 06 26 Studijų baigimo proga – speciali alumnų asociacijos
dovana (177)
2017 09 21 Antrajame alumnų sąskrydyje – mokymai ir aktyvios

2017 12 12 Sąmonės ir pasąmonės dialogas arba kodėl sapnuojame.
Nuoroda:
http://www.snaujienos.lt/miesto-gyvenimas/35854-samones-irpasamones-dialogas-arba-kodel-sapnuojame.html

sportinės veiklos gamtoje (280)
2017 11 22 Šiauliečiai trokšta žinių: „Tobulėjimo ir atradimų

Komunikacija Šiaulių universiteto alumnų Facebook paskyroje

savaitė“ pranoko lūkesčius (453)
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 Per metus paskelbtos 124 naujienos.
 1193 seka naujienas ir mėgsta puslapį (+223 per ataskaitinį

Įmonė pasirašiusi buhalterinės apskaitos sutartį su UAB
„Fronis“. Mokama 54,45 Eur kas ketvirtį.

laikotarpį).
 Paskelbti 4 įvykiai:
 Apmokėtos 6 Facebook pranešimų reklamos.

Finansinė veiklos ataskaita

Šiaulių universiteto alumnų asociacijos 2017 m. rugsėjo mėn.
vykusio sąskrydžio metu gautos pajamos 179 eur., iš jų apmokėta 21
eur. Už gėles sveikinant ŠUSA narius rinkiminės konferencijos
metu, 12,80 eur. Už rėmelius padėkoms. Grynųjų pinigų likutis
kasoje 2018.04.13 – 145,2 eur.

Už 2017 m.
PAJAMOS
Pajamų straipsnis
Narystės pajamos
Finansavimo pajamos
Kitos pajamos
Iš viso:

Finansiniai metai
400
2680
75
3155

ŠU Alumnų asociacijos finansinė situacija 2018.01.012018.04.14

Finansavimas gautas iš Šiaulių universiteto, Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos.
Parama gauta iš UAB Šiaurės būstas, UAB Liubitas bei kaip
paramos gavėjas iš VMI.
SĄNAUDOS
Veiklos sąnaudų detalizavimas
Veiklos sąnaudų straipsnis
Stipendija
Buhalterinė apskaita
Banko paslaugų sąnaudos
Renginio organizavimas
Spauda, kanceliarinės išlaidos
Kompensacija dėstytojams
Kitos sąnaudos
Iš viso:

Finansiniai metai
200
109
14
480
692
173
272
1940
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