VEIKLOS ATASKAITA
2020 m. birželio 14 d. – 2021 m. birželio 18 d.
Šiaulių universiteto alumnų asociacija yra nepriklausoma, savanoriška, visuomeninė,
nepolitinė, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti Šiaulių universiteto (Šiaulių pedagoginio
instituto, Kauno technologijos universiteto Šiaulių politechnikos fakulteto) absolventus. Nuo 2021
m. sausio mėnesio asociacijos nariais gali būti ir Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos absolventai.

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.

Asociacijos valdymo organai
Konferencija, turinti visas visuotinio narių susirinkimo teises
Prezidentas – vienasmenis asociacijos valdymo organas. Kadencija trunka 2 metus.
Valdyba – kolegialus asociacijos valdymo organas. Valdybą sudaro 9 nariai: 6 Konferencijos
išrinkti Nariai; 1 Šiaulių universiteto rektoriaus deleguotas atstovas; 1 ŠU studentų atstovybės
prezidento deleguotas atstovas, Prezidentas pagal pareigas. Kadencija trunka 1 metus.
Kontrolės komitetas – asociacijos veiklos, finansinės veiklos bei materialinių išteklių
naudojimo teisėtumą ir tikslingumą kontroliuojantis organas. Kontrolės komitetą sudaro 3
Konferencijoje išrinkti nariai. Kadencija trunka 1 metus.

Narystė asociacijoje
Asociacijos nariai kiekvienais metais gali pasirinkti Narystės tipą Asociacijoje. Dėl to
skiriamos dvi narystės kategorijos:

a) asocijuotas narys – asmuo, užpildęs elektroninę anketą, kurio kandidatūra yra patvirtinta
Valdybos posėdžio metu. Asocijuotas narys turi teisę gauti informaciją apie Asociacijos veiklą ir
siekius bei dalyvauti Asociacijos veikloje.
b) narys – asmuo, užpildęs elektroninę anketą ir susimokėjęs nario mokestį. Narys įgyja teisę
balsuoti Konferencijų metu ir gauti Asociacijos teikiamas naudas ir privilegijas bei kitas Asocijuoto
nario teises.
Šiuo metu Šiaulių universiteto alumnų asociacija vienija 1111 narius (registracijos anketa
www.sualumnai.lt). Per ataskaitinį laikotarpį asociacija padidėjo 15 narių.

Svarbiausios istorijos detalės:
2015 m. rugsėjo 5 d. Šiaulių universiteto studentų atstovybės alumnų sąskrydžio metu buvo
iškelta idėja vienyti visus universiteto absolventus. 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. Asociacijos prezidentu 2 metų kadencijai išrinktas Klaidas Palikevičius. Birželio 20 d.
patvirtinti Šiaulių universiteto alumnų asociacijos veiklą reglamentuoja svarbiausias dokumentas –
Šiaulių universiteto alumnų asociacijos Įstatai, organizacija užregistruota Juridinių registrų centre.
Teisinė forma: Asociacija. Šiaulių universitete pradėjo dirbti alumnų koordinatorė S. Tenytė, kuri
kuravo su asociacija, asociacijos nariais ir absolventais susijusias veiklas.
2017 m. nuo spalio mėn. alumnų koordinatore dirbo M. Mikalonytė.
2018 m. nuo gegužės mėn. alumnų koordinatore dirbo Viktorija Raštutytė. Asociacijos
prezidente 2 metų kadencijai išrinkta Gabrielė Petkuvienė.
2020 m. nuo kovo 3 d. alumnų koordinatore dirbo Reda Ulinskaitė-Nosevičienė. Birželio
mėnesį Asociacijos prezidente 2 metų kadencijai išrinkta Ieva Grinienė – Šiaulių kultūros centro
direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams. Išrinkti nauji Valdybos nariai vienerių metų
kadencijai:
Gabrielė Petkuvienė – LR generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji
specialistė;
Modestas Grigaliūnas – Komunikacijos ir rinkodaros specialistas;
Lina Garšvienė – Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto direktorė;
Aurimas Jurkaitis – UAB „Jupojos technika“ pardavimų vadovas;
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Rita Montvilienė – Šiaulių miesto savivaldybės Projektų valdymo skyriaus, vyr. specialistė;
Živilė Bagūnaitė – Radviliškio V. Kudirkos progimnazijos, pradinių klasių mokytoja;
Valentas Lukšas – UAB „Gedvalda “ projektuotojas;
Aistė Žilevičiūtė – Šiaulių universiteto Studentų atstovybės narė.
Išrinkti nauji Kontrolės komiteto nariai vienerių metų kadencijai:
Sonata Tenytė – Šiaulių universiteto Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos direktorė;
Marius Stakutis – UAB „Giedmena“ vadybininkas;
Neringa Katutienė – „Medicina practica“ laboratorija vadybininkė.
2021 m. Nuo balandžio mėnesio alumnų koordinatoriaus asociacija nebeturi.

Valdybos posėdžiai
2020–2021 m. įvyko 10 Valdybos posėdžių. Dėl pandeminės situacijos, susijusios su COVID19 ligos protrūkiu, dauguma posėdžių vyko nuotoliniu būdų, arba paskelbus elektroninį balsavimą.
2020 liepos 28 d. (dalyvavo 6 valdybos nariai)
 Patvirtinti nauji nariai;
 Aptartas VUŠA ir Asociacijos bendradarbiavimas;
 Spręsti alumnų sąskrydžio organizaciniai klausimai;
 Priimti sprendimai dėl seminarų ciklo „Tobulėjimo ir atradimų savaitė 2020“ rengimo bei
teikimo projektiniam finansavimui iš Šiaulių miesto savivaldybės lėšų;
 Svarstytos Asociacijos veiklos perspektyvos.
2020 m. rugpjūčio 13 d. (dalyvavo 7 valdybos nariai)
 Nuotolinio posėdžio metu patvirtintos Alumnų sąskrydžio kainos.
2020 m. spalio 2 d. (dalyvavo 7 valdybos nariai)
 Nuotolinio posėdžio metu patvirtintas apmokėjimas už Alumnų sąskrydžio seminarą.
2020 m. lapkričio 5 d. (dalyvavo 6 valdybos nariai)
 Aptartas paskaitų ciklo „Tobulėjimo ir atradimų savaitė 2020“ įgyvendinimo planas
COVID-19 pandemijos kontekste. Svarstyti projekto pakeitimai ir teiktas prašymas Šiaulių miesto
savivaldybei dėl projekto pakeitimo. 2020 m. lapkričio 10 d. pritarimas gautas.
2020 m. gruodžio 22 d. (dalyvavo 8 valdybos nariai)
 Nuotolinio posėdžio metu patvirtinta Metų studentui Tomui Martinaičiui išmokėti 325 Eur
dydžio stipendiją.
2021 m. vasario 1 d. (dalyvavo 6 valdybos nariai)
 Patvirtinti nauji nariai;
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 Aptartos Asociacijos ateities perspektyvos bei galimi pasikeitimai dėl Šiaulių universiteto
prijungimo prie Vilniaus universiteto.
2021 m. kovo 30 d. (dalyvavo 5 valdybos nariai)
 Išnagrinėti Asociacijos įstatai ir aptarti galimi pakeitimai Šiaulių universiteto prijungimo
prie Vilniaus universiteto.
2021 m. gegužės 17 d. (dalyvavo 8 valdybos nariai)
 Nuotolinio posėdžio metu patvirtinta Konferencijos data 2021 birželio 17 d. ir vieta –
Vilniaus universiteto Botanikos sodas.
2021 m. birželio 2 d. (dalyvavo 6 valdybos nariai)
 Aptarti Konferencijos organizavimo klausimai, pasiskirstyta atsakomybėmis.
2021 m. birželio mėn. 10 d. (dalyvavo 9 valdybos nariai)
 Nuotolinio posėdžio metu patvirtinta Asociacijos įstatų redakcija, kuri bus teikiama
Konferencijai.

Renginiai asociacijos nariams
2020 m. birželio 13 d. Šiaulių universiteto alumnų asociacijos konferencijos metu išrinkta nauja
prezidentė, valdyba bei kontrolės komitetas.
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2020 m. rugsėjo 19–20 d. Šiaulių universiteto alumnų sąskrydis 2020. Renginyje dalyvavo 33
absolventai. Vyko diskusija ir praktiniai užsiėmimai su kariu savanoriu, kūrybiniai užsiėmimai,
sportinės varžybos, proto mankšta bei vakaronė. Sąskrydžio metu surinkta 465 Eur Metų studento
stipendijos fondui.

Renginiai visuomenei
2020 m. gruodžio 7–11 dienomis įvyko paskaitų ciklas „Tobulėjimo ir atradimų savaitė 2020“,
finansuotas Šiaulių miesto savivaldybės. Renginys vyko jau 5 metus iš eilės, tačiau dėl pandeminės
situacijos teko persikelti į virtualią erdvę. Visą savaitę vakarais tiesioginėse transliacijose internetų
vyko paskaitos ir diskusijos.

Pandeminė situacija pakoregavo ir planuotą lektorių sąrašą – penktadienio vakarą vietoje
susitikimo su Vaidu Baciu, paskaitų dalyviai buvo pakviesti į paskaitą „Laimingas mokytojas =
laimingas mokinys?“, kurią pristatė Lukas Benevičius – mokytojas, švietimo konsultantas,
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bendruomeninio darželio ir mokyklos Mokymosi namai Patirčių slėnis bendraįkūrėjas, VšĮ
Mokymosi mokykla vadovas, žurnalo Ugdymo meistrai autorius.

Paskaitos sulaukė daugiau nei 16 tūkstančių peržiūrų renginio metu. Jos ir toliau yra prieinamos
Asociacijos fb paskyroje ir 2021 m. birželio mėn. paskaitų peržiūrų skaičius jau buvo daugiau nei
17,5 tūkstančių.

Dalyvavimas Šiaulių universiteto renginiuose, atstovavimas ir bendravimas su studentais
2020 m. birželio 29–30 dienomis Diplomų įteikimo šventėje pasveikinti absolventai, baigiantys
studijas, jiems dovanotos momentinės fotografijos.
2020 m. gruodžio 10 d. nuotoliniu būdu Ieva Grinienė dalyvavo kandidatų į „Šiaulių
universiteto Geriausiųjų apdovanojimai 2020“ svarstymo komisijos posėdyje.
2020 m. gruodžio 22 d. 325 Eur vertės vienkartinė ŠU alumnų asociacijos stipendija skirta Metų
studentui Tomui Martinaičiui.
2021 m. vasario 10 d. Diplomų įteikimo šventėje pasveikinti pirmieji Vilniaus universiteto
Šiaulių akademijos absolventai, baigiantys studijas.
2021 m. vasario 9 d. Gabrielė Petkuvienė pirmininkavo Vilniaus universiteto Studentų
atstovybės Šiaulių akademijoje steigiamojoje konferencijoje, kurioje Ieva Grinienė kandidatavo į VU
Šiaulių akademijos tarybos narius, deleguojamus iš studentų.
2021 m. balandžio 19 d. Modestas Grigaliūnas pirmininkavo VU SA ŠA neeilinėje rinkiminėje
konferencijoje.
2021 m. gegužės 17 d. vyko nuotolinis neformalus asociacijos narių susitikimas su VU Ryšių
su alumni koordinatore Emilija Kilinskaitė. Diskutuota apie alumnų draugijų pavadinimų formavimo
praktiką, VU logotipo naudojimo galimybes. Aptartos draugijų organizuojamos veiklos bei galimas
bendradarbiavimas ateityje.
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Atstovavimas kitose organizacijose
Liepos 27 d. Ieva Grinienė dalyvavo jaunimo organizacijų atstovų susitikime. Kalbėta apie
jaunimo organizacijų veiklą, galimas bendradarbiavimo sritis, bendras iniciatyvas ir projektus.
Diskutuota apie savanorystės idėjų plėtojimą Šiauliuose.
Bendradarbiaujant su Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais kviesta dalyvauti apklausoje
apie reikalingiausių profesijų poreikį.
Bendradarbiaujant su VšĮ Mokymosi mokykla, kviesta dalyvauti praktinėje konferencijoje
„Laimingas mokytojas =“
Nuo vasario mėnesio bent vienas asociacijos narys dalyvauja asociacijos „JCI sostinė“
organizuojamame projekte – paskaitų cikle „Patirties perdavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymo
programa regionams: Aktyvaus pilietiškumo modelio plėtra”.

Komunikacija
Šiaulių universiteto alumnų asociacijos internetiniame puslapyje www.sualumnai.lt
publikuoti 8 informaciniai pranešimai apie renginius, asociacijos narius
Komunikacija Šiaulių universiteto alumnų Facebook paskyroje:
 Paskelbta 12 naujienų, 2 renginių fotogalerijos, 10 video reportažų;
 Paskelbti 3 įvykiai. Jų komunikacija:
o Alumnų sąskrydis – 7 pranešimai, 5 videoreportažai, 1 informacinis pranešimas po
sąskrydžio;
o Paskaitų ciklas „Tobulėjimo ir atradimų savaitė 2020“ – 2 pranešimai, 1 konkursas, 5
renginio baneriai, 5 paskaitų įrašai, 1 informacinis pranešimas po paskaitų ciklo;
o Eilinė asociacijos konferencija – 8 pranešimai, 1 vaizdo įrašas.
 Apmokėtos 5 reklamos;
 2107 seka naujienas ir mėgsta puslapį (+310 per ataskaitinį laikotarpį).
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FINANSINĖ VEIKLOS ATASKAITA
2020 m. birželio 14 d.– 2021 birželio 18 d.
Asociacijos pajamos
Sąskaitos likutis 2020 birželio 14 d. – 1912,45 Eur.
Pajamų šaltinis
Gautos lėšos (Eur)
Už dalyvavimą sąskrydyje
1110
Gautas projektinis finansavimas ir parama
1394,91
Pajamos stipendijai
465
Pajamos už narystę
132
Grąžintos įmokos
465,13
Iš viso
3567,04
Gautas 1270 Eur projektinis finansavimas iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir
124,91 Eur iš VMI (gauti kaip 2 proc.).

Asociacijos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Kanceliarinės prekės
Maisto produktai
Apgyvendinimo paslaugos
Banko paslaugos
Paskaitos vedimo paslaugos
Maitinimo paslaugos
Registrų centro paslaugos
Reklamos paslaugos
Stipendijai
Grąžintos įmokos

Išleistos lėšos (Eur)

Iš viso

534,03
26,3
1000
76,35
1037,8
204
25,36
46,05
325
465
3739,89

Sąskaitos likutis 2020 birželio 18 d. 1739,60 Eur. Grynasis veiklos rezultatas yra -172,85 Eur.
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