ASU SA STRATEGIJA
Vizija – kompetentinga ir atvira visuomenei organizacija, vienijanti motyvuotas ir kūrybingas
asmenybes ir veikianti ASU studentų labui pagal jų poreikius.
Misija – vienyti atvirą ir kūrybingą komandos veiklą, demokratiškai atstovaujančią ASU
studentams bei skatinančią jų aktyvumą.
Vertybės:
Demokratija.
Vienybė.
Atvirumas.
Tęstinumas.
Lygiavertis bendravimas.
Tradicijų puoselėjimas.
BENDRA APŢVALGA
ASU SA komanda:
Prezidentas
 Skomantas Rukuiţa nuo 2013 01 09 iki 2014 01 09;
Viceprezidentai:
 Justas Roţėnas nuo 2013 01 09 iki 2013 06 31;
 Jolita Rasimavičiūtė nuo 2013 01 09 iki 2014 01 09;
Biuro administratorės:
 Julija Paltanavičiūtė nuo 2013 01 09 iki 2014 01 09;
 Greta Kaminaitė nuo 2013 01 09 iki 2014 01 09;
 Karolina Petrenčiuk nuo 2013 01 09 iki 2014 01 09;
Akademinių reikalų koordinatorės:
 Jolita Rasimavičiūtė nuo 2013 01 09 iki 2014 01 09;
 Agnė Pranckutė nuo 2013 01 09 iki 2014 01 09;
Socialinių reikalų koordinatoriai:
 Ţilvinas Kunčinskas nuo 2013 01 09 iki 2013 05 31;
 Eimantas Gaspariūnas nuo 2013 01 09 iki 2013 09 01;
 Jolita Rasimavičiūtė nuo 2013 09 01 iki 2014 01 09;
 Agnė Pranckutė nuo 2013 09 01 iki 2014 01 09;
Tarptautinių reikalų koordinatorė:
 Viktorija Balčiutė nuo 2013 01 09 iki 2014 01 09;
Ryšių su visuomene koordinatorės:
 Agnė Grigaliūnaitė nuo 2013 01 09 iki 2014 01 09;
 Julija Venckutė nuo 2013 01 09 iki 2014 09 01 (dabar Erasmus);
Projektų komiteto koordinatoriai:
 Edvardas Jonaitis nuo 2013 01 09 iki 2013 06 31;
 Greta Vilimaitė nuo 2013 03 01 iki 2014 01 09;
Renginių koordinatoriai:
 Justas Roţėnas nuo 2013 01 09 iki 2013 06 31;
 Eimantas Gaspariūnas nuo 2013 09 01 iki 2014 01 09;
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Ţmogiškųjų išteklių koordinatorė:
 Indrė Paulauskaitė nuo 2013 01 09 iki 2014 01 09;
Finansų ir marketingo koordintaorė:
 Giedrė Giedraitytė nuo 2013 01 09 iki 2014 01 09;
 Paulina Jasevičiūtė nuo 2013 01 09 iki 2014 06 31;
LSP koordinatorės:
 Sandra Venckevičiūtė nuo 2013 01 09 iki 2014 01 09;
 Neringa Pranckevičiūtė nuo 2013 01 09 iki 2013 09 01 (dabar Erasmus);
ASU SA valdyba:
Skomantas Rukuiţa;
Jolita Rasimavičiūtė;
Eglė Barkauskaitė;
Arnas Baliutavičius;
Neringa Matulionytė;
Domas Rimeika;
Egidijus Mečionis.
Revizijos komisija:
Giedrė Giedraitytė;
Aivaras Berankis.
ASU SA 2013 sausio 09 d. – 2014 sausio 09 d. veiklos kryptys:
 Akademinė veikla;
 Socialinė veikla;
 Projektinė veikla;
 Ryšiai su visuomene;
 Finansų pritraukimas/marketingas;
 LSP administravimas;
 Tarptautinė veikla;
 Laisvalaikis;
 Ţmogiškieji ištekliai.
Šiuo metu ASU SA yra narė:
Lietuvos Studentų sąjunga (steigėja ir tikroji narė);
Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas “(steigėja ir tikroji narė);
Atstovavimas:
ASU Taryba - Simonas Pusvaškis (studentų atstovas), Edvardas Makelis (iš išorės SA
deleguotas atstovas);
ASU Senatas -Skomantas Rukuiţa, Antanas Girčys, Simonas Pusvaškis, Tomas Kantaravičius,
Indrė Gustaitytė, Vaidas Bartusevičius.
ASU rektoratas - Skomantas Rukuiţa.
ASU administracijos ir studentų ginčų nagrinėjimo komisija - ASU SA prezidentas,
Skomantas Rukuiţa, AF SA pirmininkas – Arnas Baliutavičius, EVF SA pirmininkas -Egidijus
Mečionis, MEF SA pirmininkė – Jolita Rasimavičiūtė, Eglė Barkauskaitė, ŢŪIF SA
pirmininkas – Domas Rimeika,VŪŢF SA pirmininkė – Neringa Matulionytė.
Atstovavimas fakultetų Tarybose:
AF Taryba - Arnas Baliutavičius, Sigrida Urbienė, Jolanta Leliūnienė.
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EVF Taryba - Egidijus Mečionis, Skomantas Rukuiţa, Agnė Pranckutė, Rasa Pakeltienė.
MEF Taryba - Jolita Rasimavičiūtė, Antanas Girčys, Tomas Girčys, Eglė Barkauskaitė, Gerda
Junevičiūtė, Gintarė Narauskaitė.
VŪŢF Taryba- Neringa Matulionytė, Rūta Vansauskaitė, Miglė Dačinskaitė, Egidijus Kasiulis.
ŢŪIF taryba - Domas Rimeika, Monika Gilytė, Vaidas Bartusevičius.
Stipendijų skirstymas:
AF – Arnas Baliutavičius.
EVF – Skomantas Rukuiţa, Egidijus Mečionis, Julija Paltanavičiūtė.
MEF – Jolita Rasimavičiūtė, Eglė Barkauskaitė.
ŢŪIF – Domas Rimeika, Monika Gilytė, Edgaras Merkys.
VŪŢF – Neringa Matulionytė, Jolita Kasputytė, Agnė Gribėnaitė.
Dėstytojų atestacijos komisija:
AF – Arnas Baliutavičius.
EVF – Egidijus Mečionis.
MEF – Jolita Rasimavičiūtė.
ŢŪIF – Domas Rimeika.
VŪŢF – Neringa Matulionytė.
Akademinės etikos komisija - Agnė Pranckutė.
Studijų kainų nuolaidų komisija – ASU SA prezidentas Skomantas Rukuiţa, ASU SA narys
Antanas Girčys.
Marketingo komisija - ASU SA prezidentas Skomantas Rukuiţa, ASU SA finansų ir
marketingo koordinatorė Giedrė Giedraitytė.
Sveikatą stiprinančio Universiteto koordinacinė taryba - ASU SA prezidentas Skomantas
Rukuiţa.
ASU atestacijos ir konkursų komisija - ASU SA prezidentas Skomantas Rukuiţa.
Kauno rajono jaunimo reikalų tarybos narys – Antanas Girčys.
Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos narys – ASU
SA narys Antanas Girčys
ASU ALUMNI klubo valdyba – ASU SA prezidentas Skomantas Rukuiţa.
Atstovavimas kitose ASU suformuotose darbo grupėse.
AKADEMINIAI REIKALAI
ASU Studentų atstovybės pagrindiniai tikslai buvo:
 Išsiaiškinti pagrindines akademines problemas ir sudaryti planą jų sprendimui.
 Sukurti ASU SA atstovavimo ţemėlapį.
 Kelti narių kompetenciją, kad SA nariai galėtų konsultuoti studentus akademiniais
klausimais.
 Į ASU SA tinklalapį sukelti dokumentus susijusius su studijomis.
1. 2013 m. sausio mėn. Susitikimas su KTU SA Akademinių reikalų koordinatore Monika
Simaškaite.
Tikslai: Pradėti bendradarbiauti su kitų AM SA Akademinių reikalų komitetais siekiant įgyti
patirties.
Rezultatas: sausio mėnesį buvo surengtas susitikimas su KTU SA Akademinių reikalų
koordinatore, kurio metu gautos ţinios padėjo pasiruošti metų veiklos planą.
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2. 2013 m. sausio – iki dabar. Studentų konsultavimas dėl akademinių reikalų.
Tikslai: Viešinti ASU Akademinių reikalų komiteto kontaktus, kad ASU studentai galėtų
teirautis dėl akademinių reikalų.
Rezultatas: asu.lt studentų atstovybės skiltyje pateikti akademinių reikalų komiteto kontaktai
yra prieinami visiems ir jie gali konsultuotis dėl jiems iškilusių problemų.
3. 2013 m. vasario mėn. Focus grupės organizavimas visų fakultetų I-II kurso studentams.
Tikslai: Surinkti informaciją apie praėjusią sesiją bei nusirašinėjimo mastus visuose
fakultetuose, surinkti esamas studentų problemas dėl praėjusio semestro, išsiaiškinti kokių knygų
trūkstą universitete ir kokia situacija universitete dėl akademinio sąţiningumo.
Rezultatas: Vasario mėnesį buvo apklausiami I-II kurso studentai pokalbių metu buvo
aiškinamasi esamos studentų problemos. Iš gautų duomenų padaryta analizė ji pateikta ir
pristatyta centriniai universiteto valdţiai, dekanatams ir FSA pirmininkams.
4. 2013 m. vasario mėn. dalyvavimas komisijoje dėl akademinės etikos ir antikorupcijos
prevencijos priemonių plano parengimo.
Tikslai: Parengti ASU planą dėl akademinės etikos ir antikorupcijos.
Rezultatas: vasario – kovo mėn. dalyvavimas darbo grupėje dėl šio plano rengimo ir pritaikymo
ASU. Planas buvo parengtas.
5. 2013 m. kovo mėn. mokymai LSMU dėl studijų pakopų ir Bolonijos proceso.
Tikslai: Susipaţinti su visomis studijų pakopomis ir Bolonijos procesu, pradėti
bendradarbiavimą su LSMU SA.
Rezultatas: Mokymų metu buvo pagilintos ţinios apie Bolonijos procesą, uţmegzti kontaktai su
kitomis AM, susitarta dėl sekančio susitikimo su jais ir kitomis Kauno miesto SA.
6. 2013 m. balandţio mėn. susitikimas LSMU su Kauno miesto SA.
Tikslai: susitikti su Kauno miesto AM SA ir pasidalinti gerąją bei blogąją patirtimi.
Rezultatas: balandţio mėn. susitikome su Kauno miesto AM SA ir pasidalinome savo vykdoma
veikla bei išgirdome jų patirtį dėl akademinių reikalų ir studijų kokybės gerinimo AM.
7. 2013 m. geguţės mėn. Akcijos prieš akademinį nesąţiningumą organizavimas.
Tikslai: Skatinti ASU studentus sesijos metu nenusirašinėti.
Rezultatas: ASU skelbimų lentose iškabinti plakatai prieš akademinį nesąţiningumą.
8. 2013 m. geguţės mėn. perţiūrėtos ASU Studijų skyriaus parengtos anketos studentams.
Tikslai: perţiūrėti anketas ir pateikti pasiūlymus jų tobulinimui.
Rezultatas: buvo perţiūrėtos visos ASU anketos ir pateikti pasiūlymai jų tobulinimui. Į
pasiūlymus buvo atsiţvelgta.
9. 2013 m. rugsėjo mėn. Sukurtas ASU seniūnų kontaktų duomenų bazė.
Tikslai: turėti kontaktinį ţmogų kiekvienoje grupėje per kurį būtų galima paviešinti svarbiausią
informaciją susijusią su studijomis.
Rezultatas: surinkti visų ASU seniūnų kontaktiniai duomenys ir perkelti į elektroninę duomenų
bazę.
10. 2013 m. spalio mėn. SKVC mokymai dėl studijų kokybės AM.
Tikslai: Išsiaiškinti koks studentų atstovo vaidmuo studijų kokybės uţtikrinimo procese.
Rezultatas: spalio 25 d. dalyvauta mokymuose dėl studijų kokybės uţtikrinimo AM.
11. 2013 m. lapkričio mėn.- iki dabar. Dalyvavimas LSS rengiamoje darbo grupėje dėl
egzaminų laikymo tvarkos rekomendacijų.
Tikslai: sukurti bendras rekomendacijas AM egzaminų laikymo tvarkai.
Rezultatas: dalyvavimas LSS organizuotose darbo grupėse dėl rekomendacijų rengimo.
12. 2013 m. lapkričio mėn. Seminaro organizavimas „ASU SPK įsivertinimas“
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Tikslai: Supaţindinti SPK atstovaujančius studentus su SPK veikla ir studentų atliekamomis
funkcijomis jame bei išsiaiškinti kurie SPK neturi atstovaujančio studento.
Rezultatas: lapkričio 10 d. suorganizuotas seminaras SPK nariams, kurio metu buvo išaiškintos
pagrindinės problemos susijusios su SPK, bei sudarytas veiksmų planas toms problemoms
spręsti. Jame dalyvavo atstovai iš LSS, universiteto administracija, buvęs LSS prezidentas
D. Dikšaitis.
13. 2013 m. lapkričio – gruodţio mėn. dalyvavimas ASU SA Ţmogiškųjų išteklių komiteto
organizuotoje mentorystės programoje.
Tikslai: supaţindinti ugdytinius su ASU SA struktūra bei akademinių reikalų komiteto veikla.
Rezultatas: ASU SA Akademinių reikalų koordinatorės turėjo po ugdytinį ir per susitikimus su
juo supaţindino su ASU SA struktūra, įstatais ir akademinių reikalų komiteto veikla.
14. 2013 m. gruodţio mėn. LSMU mokymai dėl SPK
Tikslai: Išsiakinti kaip kitos atstovybės deleguoja studentus į SPK ir kokie kriterijai taikomi
deleguotam studentui.
Rezultatas: gruodţio mėn. dalyvauta LSMU organizuotose mokymuose.
15. 2013 m. gruodţio mėn. ASU atstovavimo ţemėlapio rengimas.
Tikslai: Sukurti duomenų bazę, kurioje bus informacija apie ASU valdymo organuose
dalyvaujančius studentus ir jų įtraukimą į veiklą.
Rezultatas: kartu su LSS kuriamas atstovavimo ţemėlapis
16. Parengti naują egzaminų lapų šabloną. Kuriame būtų patalpinta deklaracija prieš
nusirašinėjimą.
Tikslas: Maţinti akademinį nesąţiningumą egzaminų metu.
Rezultatas: Buvo parengtas naujas egzaminų lapų šablonas su deklaracija, prieš nusirašinėjimą.
Įsivertinimas: 10
Rekomendacijos: Dirbti su FSA nuostatų kūrimu. Vykdyti deleguotų asmenų atskaitomybę uţ
nuveiktus darbus. Turėti kompetencijų vertinimo sistemą. Uţtikrinti, kad studentai ţinotų savo
teises ir pareigas ASU. Skatinti akademinį sąţiningumą.
SOCIALINIAI REIKALAI
Pagrindiniai tikslai:
1. Sukurti esamai bendrabučių sistemai pritaikytas bendrabučių taisykles;
2. Išsiaiškinti studentų poreikius dėl laisvalaikio praleidimo būdų ir juos įgyvendinti ASU;
3. Socialinių akcijų organizavimas;
4. Viešinti tyrimų duomenis studentams, suteikti galimybę studentams išsakyti savo
nuomonę jiems aktualiais klausimais;
5. Kelti ASU SA narių kompetenciją, kad SA nariai galėtų konsultuoti socialiniais
klausimais;
1. Padaryta anketa ir surinkti duomenys apie laisvalaikį Aleksandro Stulginskio
universitete.
Tikslai: surinkti informaciją apie studentų laisvalaikio praleidimo būdus ir išsiaiškinti, ko
trūksta turiningam ASU studentų laisvalaikio praleidimui.
Rezultatas: anketos duomenys parodė, jog labiausiai studentams trūksta tinklinio ir
krepšinio aikštelių. Buvo suorganizuotas susitikimas su ASU rektoriumi ir pristatyti tyrimo
rezultatai. Buvo priimtas sprendimas įrengti krepšinio ir tinklinio aikšteles.
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2. Pradėti apmokyti ţmogų, norintį kitais metais uţimti socialinio komiteto
koordinatoriaus pareigas.
Tikslai: paruošti ţmogų galintį tapti socialinių reikalų koordinatoriumi, kad išliktų veiklos
tęstinumas.
Rezultatas: parengtas ir apmokytas pirmakursis SA narys.
3. Susirinkimas su bendrabučių seniūnais – pradėtos kurti bendrabučių taisyklės.
Tikslai: surinkti darbo grupę dėl bendrabučių taisyklių kūrimo.
Rezultatas: surinkta darbo grupė, kuri yra atsakinga uţ bendrabučių taisyklių kūrimą.
Bendrabučio taisyklės sukurtos, laukiama kol bus patvirtintos rektorate.
4. Surengti vaikiškų knygų dienos paminėjimą.
Tikslas: Surinkti kuo daugiau vaikiškų knygelių ir nuveţti jas į vaikų dienos centrus.
Rezultatas: Bendradarbiaujant su KOS SA buvo surinkta daugiau nei 70 knygų, kurios
buvo pristatytos į Kaune esančius vaikų dienos centrus.
5. Susitikimas su studentais iš Nigerijos.
Tikslai: suburti tarptautinius studentus.
Rezultatas: suorganizuotas nuolatinių uţsienio studentų susitikimas su ASU SA prezidentu,
kurio metu uţsienio studentai pasidalino mintimis apie studijas ir gyvenimo sąlygas ASU.
Taip pat šio susitikim metu buvo išrinkti atsakingi asmenys uţ informacijos viešinimą.
6. Suorganizuota socialinė akcija.
Tikslas: Surinkti pinigų iš ASU studentų ir paaukoti juos gyvūnų globos namams.
Rezultatas: uţ surinktus pinigus nupirkta maisto gyvūnų prieglaudai „Penkta koja“ ir
suorganizuota išvyką į šią prieglaudą.
7. Dalyvauta sprendţiant kur ir kaip bus įrengtos tinklinio ir krepšinio aikštelės.
Tikslai: Inicijuoti sporto aikštelių įrengimą.
Rezultatas: rugpjūčio mėnesį aikštelės buvo pilnai įengtos, jomis naudotis buvo leista ASU
studentams ir akademijos jaunimui.
8. Suorganizuotas bendrabučių seniūnų, bendrabučio gyventojų ir ASU SA socialinių
reikalų komiteto susirinkimas su bendrabučių tarnyba.
Tikslai: Išsiaiškinti bendrabučiuose gyvenančių studentų problemas.
Rezultatas: išsiaiškintos problemos, su kuriomis susiduria studentai, jos buvo pristatytos
bendrabučių tarnybai.
9. ASU SA nariai dalyvavo projekte „Tyrėjų naktys“.
Tikslai: surinkti savanorius, kurie padės vykdant šį projektą.
Rezultatas: 10 ASU SA narių dalyvavo šiame projekte ir prisidėjo prie jo įvykdymo,
renginyje dalyvavo virš 200 moksleivių.
10. Sukurti ASU bendrabučių taisykles.
Tikslai: sukurti naujas bendrabučių taisykles pritaikytas kortelinei sistemai.
Rezultatas: sukurtos bendrabučių taisyklės kurios bus tvirtinamos 2014 m. rektorate.
11. Padėta organizuoti universiteto aplinkos tvarkymo akcija.
Tikslai: SA narių pagalba suburti studentus universiteto aplinkai sutvarkyti.
Rezultatas: Suorganizuota talka, kurioje dalyvavo ASU pirmakursiai ir fakultetinių
studentų atstovybių nariai.
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12. Surengti apklausą siekiant įvertinti ASU padalinių veiklą.
Tikslai: išsiaiškinti studentų nuomonę apie ASU padalinių veiklą ir jų darbo kokybę
sprendţiant studentų problemas.
Rezultatas: surengta apklausa kurioje dalyvavo daugiau nei 450 studentų ir iš gautų
duomenų padaryta analizė. Rezultatai parodė, jog ASU SA veiklą gerai įvertino 86,4 %
apklaustų studentų, blogai įvertino 10,9 % , vidutiniškai 0,6 %, neteko susidurti 2 %
studentų.
13. Bendradarbiaujant su Ugnės Karvelės gimnazija suorganizuoti tolerancijos dieną.
Tikslai: kartu su UKG surengti tolerancijos dieną.
Rezultatas: ASU SA šios dienos proga nupynė 100 draugystės apyrankių ir išdalino jas
UKG ir ASU.
14. Suorganizuota ASU SA akcija „Pasidalinkime šilumos spindulėliu“.
Tikslai: prieš Kalėdas nuveţti dovanų ir pabūti su vaikais iš globos namų.
Rezultatas: AF SA kartu su savo fakulteto dekanatu suorganizavo išvyką į vaikų namus.
Įsivertinimas: 7
Rekomendacijos: Daryti apklausas ištęstinių studijų studentams. Labiau bendradarbiauti su
ASU bendrabučių seniūnais ir grupių seniūnais. Periodiškai atlikinėti studentų poreikių analizę.
ŢMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Pagrindiniai tikslai:
1. Tinkamai planuoti ţmogiškuosius išteklius efektyviai SA veiklai.
2. Išsiaiškinti ir pritaikyti motyvacijos bei kompetencijos kėlimo metodus SA narių
poreikiams tenkinti.
3. Skatinti bendradarbiavimą tarp SA ir jos padalinių FSA.
4. Pritraukti ir sėkmingai įvesti į organizaciją tinkami nariai bei skleisti SA viziją, misiją ir
vertybes.
5. Skatinti stiprinti ir išlaikyti ryšius su Alumni ir kitomis studentų atstovybėmis.
1. Naujų narių priėmimas į ASU SA.
Tikslai: Pritraukti kuo daugiau pirmo kurso studentų į studentų atstovybę.
Rezultatas: Narių priėmimas vykdomas nuolatos. Per ASU SA fux„ų stovyklą buvo
pristatyta visa ASU SA veikla, kokiu principu yra dirbama. Per rugsėjį ir lapkritį buvo
kviečiami visi norintys ir galintys prisijungti į ASU SA komandą su kandidatais buvo
bendraujama uţduodant klausimus, pateikiamos anketos, kurių pagalba juos buvo galima
nukreipti į konkrečius komitetus.
2. Kontaktų tvarkymas.
Tikslas: Nuolatos atnaujinami SA, FSA, seniūnių, studentų savivaldų kontaktinių
duomenų bazė.
Rezultatas: Tvarkingai vedami ir nuolat atnaujinami kontaktai.
3. Parengtas naujas ASU SA pristatymas.
Tikslas: Parengti ir pritaikyti ASU SA pristatymą pirmo kurso studentams.
Rezultatas: Parengtas ASU SA pristatymas, kuriame yra viešinama veikla,
supaţindinama su koordinatoriais ir FSA pirmininkais.
4. Suorganizuotas FSA protų mūšis apie SA veiklą ir universiteto istoriją.
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Tikslas: Kelti narių kompetenciją ir stiprinti bendruomeniškumo jausmą.
Rezultatas: Surengtas FSA protų mūšis, kur SA nariai suţinojo universiteto istoriją, kėlė
savo kompetencijas neformalioje aplinkoje.
5. Susitikimas su buvusiais ASU SA (LŢŪU SA) prezidentais.
Tikslas: Sukviesti buvusius ASU SA (LŢŪU SA) prezidentus, pasidalinti patirtimi.
Rezultatas: Sukviesti ASU SA (LŢŪU SA) prezidentai, dalyvavo pirmasis ASU LŢŪU
SA prezidentas, SA Alumni nariai R. Miškinis, I. Mikuţytė, Ţ. Vyštartaitė, S. Pusvaškis,
ir A. Girčys dabartiniai ASU SA koordinatoriai, FSA pirmininkai, buvo kalbama apie
pasikeitimus SA, jos raidą.
6. ASU SA vertinimas.
Tikslas: Pagal projektą įsivertinti ASU SA veiklą.
Rezultatas: Birţelio 07/09 d. buvo organizuota ASU SA narių kelionė į Palangą, SA
nariai atliko savo SA analizę, kuruojamą M. Grajausko.
7. Mentorystės programa.
Tikslas: Išbandyti mentorystės programą ir pateikti grįţtamąjį ryšį. Analizuoti vykusią
programą, pateikti pasiūlymų.
Rezultatas: Pristatyti ASU SA vykdytos mentorystės programos rezultatai LSS ir kitoms
studentų atstovybėms. ASU SA nuolatos yra pildoma mentorių duomenų bazė. Po
kiekvienos vykdomos mentorystės programos yra daroma analizė, pateikiami pasiūlymai.
8. Motyvacija.
Tikslas: Motyvuoti ASU SA studentus.
Rezultatas: Buvo motyvuojami SA nariai dovanėlėmis. Renkami SA linksmiausias, SA
draugiškiausias ir kitos nominacijos.
9. "Veiklos planavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos" mokymai.
Tikslas: Įgyti naujų ţinių.
Rezultatas: ASU SA nauji nariai įgijo ţinių apie veiklos planavimą, bendradarbiavimą ir
komunikaciją.
10. STARTUOK mokymai.
Tikslas: Aktyviausius savivaldos pirmakursius supaţindinti su studentų atstovavimo
veikla.
Rezultatas: mokymų metu įgauta naujos patirties, uţmegzti nauji kontaktai su kitų AM
atstovais.
11. Mentorystės programa naujiems SA nariams.
Tikslas: Pradėti vykdyti mentorystės programą naujiems nariams.
Rezultatas: Pirmakursiams buvo skirti mentoriai, suteikta pagrindinių ţinių apie SA ir
universiteto struktūras.
Darbai, kurie dabar vyksta:
12. Susirinkimų vedimo mokymai
Tikslas: Suţinoti, kaip tinkami reikia vesti susirinkimus uţimančiam pareigas SA nariui.
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Rezultatas: Geguţės 13 d. Susirinkimų vedimo mokymus vedė Mindaugas Grajauskas.
Mokymų metu buvo praplėstos ţinios, gauta daug naudingos informacijos ir suţinota
kaip turi atrodyti geras susirinkimas. Nuolatos vykdomas susirinkimų vedimo
nukreipiamųjų gairių formavimo pirmininkams ir koordinatoriams rengimas.
13. Motyvavimo priemonės.
Tikslas: Kelti ASU SA narių motyvaciją.
Rezultatas: SA narių motyvacija buvo keliama įvairiais būdais padėkos, išvykos į
mokymus, į kitas aukštąsias mokyklas, vienkartinės skatinamosios stipendijos, buvo
atrinkti 5 studentai (studijuojantys valstybės nefinansuojamoje vietoje) labiausiai
nusipelnę visuomeninėje veikloje ir jiems buvo pritaikyta 50 proc. studijų kainų
nuolaidos.
Įsivertinimas: 8
Rekomendacijos:
 Sukurti narių kompetencijos ţemėlapį.
 Tęsti bendradarbiavimą su kitomis AM SS.
 Tobulinti ASU SA tarpusavio bendradarbiavimą.
 Tęsti bendradarbiavimą su ASU SA ALUMNI.
 Nuolatos ieškoti naujų ASU SA narių.
TARPTAUTINIAI REIKALAI





Pagrindiniai tikslai:
Supaţindinti uţsienio studentus su ASU.
Įtraukti uţsienio studentus į ASU SA.
Padėti spręsti iškilusias problemas su studijomis bendrabučiuose ir kt.
Įtraukti uţsienio studentus į rengiamas apklausas.

1. Parengta dalomoji medţiaga reikalinga atvykstantiems uţsienio studentams.
Tikslai: Parengti naudingos informacijos paketą padėsiantį uţsienio studentams
lengviau adaptuotis.
Rezultatas: Sudarytas specialus anglų-lietuvių kalbų ţodynėlis atvykstantiems
uţsienio studentams. Parengtas informacinis lapelis. Jame įtraukta informacija: kur
gali rasti naudingos informacijos apie turistų lankomas vietas, nuorodos į viešojo
transporto tinklalapius bei akademinę informaciją.
2. Uţsienio studentai supaţindinti su universiteto infrastruktūra bei Kauno
miestu, taip pat suorganizuota paţintinė kelionė ir savaitgalis Palangoje.
Tikslai: Surengti paţintines dienas Erasmus ir nuolatinių studijų studentams iš
uţsienio.
Rezultatas: Pristatytas universitetas, ASU SA, integruoto mokslo, studijų ir verslo
centro (slėnis) „Nemunas“, ekskursija į Kauną, vakaronė kartu su ASU SA TRK
nariais bei paţintinė kelionė į Palangą.
3. Atstovauta BOVA universitetų tinkle.
Tikslas: Sukurti BOVA kursų reklaminę medţiagą, bei suorganizuoti BOVA
studentų atstovybės prezidento rinkimus.
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4.

5.

6.

7.
8.

Rezultatas: Išrinkta nauja BOVA studentų atstovybės prezidentė – ja tapo ASU SA
TRK koordinatorė Viktorija Balčiūtė. Parengtas naujas BOVA lankstinuko dizainas,
BOVA organizacijos ir kursų pristatymas. Parengtas BOVA kursų tvarkaraštis.
Suorganizuotas BOVA studentų susitikimas.
BOVA. Ryšių su Europos universitetų savivaldomis uţmezgimas.
Tikslas: Uţmegzti ryšius su uţsienio universitetais.
Rezultatas: Gavome kvietimą apsilankyti ir apsikeisti gerąja patirtimi su Suomijos
Tamperės universiteto savivalda.
Padėti ASU SA projektų komitetui vykdyti projektą „Erasmus Lietuvos
mokykloms“
Tikslas: Rasti ir motyvuoti uţsienio studentus vykti kartu su SA komanda į
mokyklas pagal projektą.
Rezultatas: Įvykdytas projektas „Erasmus Lietuvos mokykloms“.
Įtraukti uţsienio studentai į ASU SA veiklą.
Tikslas: Pakviesti uţsienio studentus prisijungti prie ASU SA veiklos.
Rezultatas: Uţsienio studentai išsirinko studentus iš savo bendruomenės, kurie
bendradarbiauja su ASU SA dėl informacijos viešinimo. Priimtas pirmasis uţsienio
studentas į ASU Studentų atstovybę.
Susitikimas su LSS vice prezidentu Maksim Milto.
Visų metų eigoje buvo pasitinkami uţsienio svečiai bei studentai.

Įsivertinimas: 8
Rekomendacijos:
 Komitetas turi betarpiškai bendrauti su kitais ASU SA komitetais, nes per jį yra
sprendţiamos ar identifikuojamos uţsienio studentų problemos.
RYŠIAI SU VISUOMĖNE
Ataskaitiniu laikotarpiu ASU Studentų atstovybės (ASU SA) ryšių su visuomene komitetas
(RSV) vykdė pradėtus darbus bei tobulino naujas idėjas, gerino organizacijos įvaizdį, ne tik
universitete bet ir uţ jo ribų.
ASU Studentų atstovybės RSV komiteto pagrindiniai tikslai yra:






Operatyviai ir laiku informuoti studentų atstovybės narius apie vykdomą veiklą ir
naujienas.
Operatyviai koordinuoti informacijos sklaidą tarp biuro komandos ir organizacijos narių
atstovų.
Uţtikrinti, kad ASU SA nariai, veikiantys ryšių su visuomene srityje, taptų
kompetentingi
Pateikti informaciją studentams kokybiškai tikslingai patogia forma ir laiku.
ASU SA informacijos talpinimas ASU tinklapyje bei www.facebook.com paskyroje,
administruojamas Studentų atstovybės tinklapis, ruošiami straipsniai apie ASU SA
veiklą, taip pat skelbiamos naujienos apie LSP, SA studentų priėmimo laiką, atsakingų
ţmonių kontaktus, komitetų veiklą, renginius, projektus ir kita.
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Aktyviai palaikomas ryšys su kitomis studentų savivaldomis, ţiniasklaidos atstovais,
Universiteto administracija.
Nuotraukos talpinamos internetiniuose šaltiniuose.

1. Sausio 22 d. RSV komitetas susitiko su KTU SA RSV komiteto koordinatore Liucija
Sabulyte.
Rezultatas: Susitikimo metu buvo plečiamos RSV ţinios ir pasidalinta gerąją patirtimi.
2013m. sausį – spalį dalyvauta ir viešinta FSA ataskaitinės – rinkimų konferencijos.
Rezultatas: Viešinta informacija apie konferencijas bei dalintasi nuotraukomis - asu.lt/sa ir
facebook.com svetainėse. Informuoti studentai apie pasikeitusius Pirmininkus fakultetuose.
2. Sausio 28 – vasario 6d. organizuota ASU „Šauniausios studentės rinkimai“ .
Rezultatas: Viešinta, reklamuota informacija apie renginį, vykdyta fotosesija, bei
viešinta informacija po renginio.
3. Vasario 23 d. dalyvauta LSS organizuojamuose mokymuose „Krizinių situacijų
valdymas studentų savivaldose”
Rezultatas: Mokymų metu susipaţinta su Krizinėmis situacijomis, kurios iškyla studentų
savivaldose, bandyta išspręsti įvairius pavyzdţius, praplėsti kontaktai su kitų AM RSV
atstovais.
4. Kovo 15 d. dalyvauta RSV savivaldų susitikime LSMU.
Rezultatas: Susitikimo metu pasidalinta gerąja patirtimi, išsakyti patarimai ateičiai, bei
praplėsti RSV kontaktai.
5. Dalyvauta LRT laidoje „Tautos aikštė“, TV3 laidoje “Chorų karai”, BTV laidos
“Lietuvos muzikos legendos”
6. Kovo/Balandţio mėn., bei lapkritį/spalį RSV komiteto koordinatorė Agnė Grigaliūnaitė
dalyvavo Mentorystės projekte.
Rezultatas: Numatytu laikotarpiu ugdė Agnę Gribėnaitę, Egidijų Mečionį ir Agnę
Kraptavičiūtė. Projekto metu SA nariams buvo pateikta informacija apie ASU, SA, FSA
ir RSV vykdomą veiklą. Agnė Gribėnaitė ir Agnė Kraptavičiūtė aktyviai įsijungė į RSV
komiteto veiklą. Egidijus Mečionis tapo EVF SA Pirmininku.
7. Organizuota ir viešinta FSA vykdomi renginiai.
Rezultatas: aktyviai organizuota ir viešinta informacija apie vykdomus FSA renginius,
bei dalintasi informacija po įvykusių renginių.
8. Geguţės 15 d. organizuota ASU SA 16 gimtadienio šventė.
Rezultatas: Viešinta ir reklamuota gimtadienio šventė. Dalintos skrajutės ne tik ASU
teritorijoje bet ir Kaune, bei iškabinti plakatai ir dalintos skrajutės visose Kauno AM.
Sistemingai viešinta informacija facebook.com bei kituose kanaluose. Renginyje
dalyvavo ~2000 ţmonių.
9. Liepos mėn. RSV koordinatorė Agnė Grigaliūnaitė savanoriavo LSS ir 16- 28 dienomis
pavadavo LSS Komunikacijos vadovę Liucija Sabulytę.
Rezultatas: Susipaţinta su LSS komunikacijos vykdoma veikla, įgauta naujos patirties.
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10. Rugpjūčio 28-30 d. organizuota ASU „Fux„ų stovykla“.
Rezultatas: Stovykloje dalyvavo 120 studentų. RSV komitetas sitemingai viešino
informaciją stovyklos metu.
11. Spalio 5-6 d/ dalyvauta LSS akademinių, socialinių ir ryšių su visuomene komitetų
susitikime.
Rezultatas: susitikimo metu buvo rengiamas akademinio sąţiningumo veiklų metų
planas. Praplėsti kontaktai su kitų AM atstovais.
12. Lapkričio 06 d. ASU RSV komitetas organizavo socialinę akciją “Like‟ų medţioklė”.
Rezultatas: Akcijos metu buvo kviečiame paspausti “Patinka” SA facebook.com
profilyje, dalintos skrajutės. Akcija vyko I, II ir III rūmuose.
13. Lapkričio 8-9 d.dalyvauta ASU SA "Veiklos planavimo,
komunikacijos" mokymuose
Rezultatas: Mokymų metu įgauta naujų ţinių ir patirties.

bendradarbiavimo ir

14. Gruodţio 7-8 d. dalyvauta LSS organizuotuose mokymuose “Organizacijos įvaizdis ir
išorinė komunikacija” bei darbo grupėse „Akademinio sąţiningumo veiklų
komunikacijos plano rengimas“, ir „Komunikacijos plano rengimas LSS pozicijai dėl
Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimo viešinti“
Rezultatas: Mokymų metu įgauta naujų ţinių, taip pat prisidėta prie akademinio
sąţiningumo darbo grupės dėl brand‟o kūrimo ir MMI viešinimo plano.
Įsivertinimas: 9
Rekomendacijos: kurti daugiau video, naudoti netradicinę reklamą, vykdyti apklausas
dėl informacijos pateikimo studentams.
RENGINIAI
ASU Studentų atstovybės pagrindiniai tikslai buvo:
 Surengti tradicinius ASU SA renginius;
 Planuoti ir organizuoti ASU SA renginius atsiţvelgiant į ASU studentų poreikius;
 Uţtikrinti turiningą ASU studentų laisvalaikį (bent po vieną renginį kas savaitę skirtą
studentams);
 Uţtikrinti, kad ASU SA nariai veikiantis renginių komitete keltų savo kompetenciją ir
motyvaciją;
 Skatinti ASU studentų meninę ir kultūrinę veiklą;
1. Sausio 13-osios minėjimas. ASU SA atstovai ASU akademinei bendruomenei priminė
apie sausio 13 įvykius, pagerbė ţuvusius, buvo pakviestas tų įvykių dalyvis pasidalinti
savo išgyvenimais, buvo skaitoma poezija ir atliekamos patriotinės dainos.
2. Vasario 6 d. Suorganizuoti ASU Šauniausios studentės rinkimai. Dalyvavo 7
studentės, renginys vyko klube „COMBO“, ţiūrovų buvo virš 600.
3. Vasario 12 d. Suorganizuotos automobilių slalomo varţybos ASU SA prezidento
taurei laimėti. Dalyvavo 25 dalyviai, buvo apie 100 ţiūrovų.
4. Vasario 13 d. ASU SA kartu su UKG MT surengė Uţgavėnių šventę skirtą visam
Akademijos seniūnijos jaunimui.
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5. Vasario 13 d. Suorganizuotas Valentino dienos porų biliardo turnyras. Dalyvavo 14
porų ir 50 ţiūrovų.
6. Vasario 27 d. Suorganizuotas „Akustinis vakaras“. Dalyvavo 15 atlikėjų ir apie 70
klausytojų.
7. Vasario - Kovo mėnesiais organizuotas ASU studentų biliardo čempionatas. Dalyvių
buvo 117, o ţiūrovų apie 200.
8. Kovo 11-osios minėjimas. ASU choro „Daina“ pasirodymas, ASU studentų
pasidalinimas mintimis apie Kovo 11-ąją. Dalyvavo apie 150 studentų ir dėstytojų.
9. Kovo 20 d. Suorganizuotas renginys „Kontaktų mainai“ kartu su ASU karjeros
centru. Dalyvavo 15 įmonių ir apie 200 studentų.
10. Balandţio 8 – 12 d. EVF SA organizavo tradicinį „EKO dienos 2013“ renginį, kuris
truko visą savaitę, buvo pilnas socialinių ir pramoginių renginių, kurias vainikavo EVF
SA gimtadienis. Iš viso renginiuose sudalyvavo apie 1000 studentų.
11. Balandţio 15 d. Suorganizuotas susitikimas su seimo nariais: buvusiu Lietuvos
Respublikos ţemės ūkio ministru Kazimieru Starkevičiumi, buvusiu Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatu Jankausku ir Lietuvos
Respublikos Seimo nariu Liutauru Kazlavicku. Buvo diskutuojama studentams
aktualiomis temomis. Dalyvavo apie 30 studentų.
12. Balandţio 23 d. ŢŪIF SA suorganizavo savo gimtadienį, vyko universiteto
visuomeninės veiklos atstovų krepšinio turnyras, bei daug kitų studentams skirtų
renginių.
13. Geguţės 2 d. MEF SA suorganizavo savo gimtadienį ir surengė daugybė įdomių
ţaidimų dienos metu.
14. Geguţės 14 d. Suorganizuotos automobilių slalomo varţybos. Dalyvavo 20 dalyvių ir
apie 50 ţiūrovų.
15. Geguţės 15 d. „ASU SA 16 –asis gimtadienis Geguţinė“, dienos metu vyko tinklinio ir
futbolo turnyrai, kuriuose dalyvavo po 12 komandų. Vakaro koncerto metu pasirodė 16
Hz ir Kauno Studentiškas choras bei Linas Adomaitis, kuris pirmą kartą pristatė ASU
studentų himną. Gimtadienyje dalyvavo apie 2000 ţmonių, turėjome svečių iš kitų
savivaldų, ASU SA Alumnių bei universiteto administracijos.
16. Geguţės 29 d. Padėjome UKG organizuoti pradinukų sporto ţaidynes ASU stadione.
Dalyvavo apie 200 mokinių.
17. Rugpjūčio 27-29d. Suorganizavome ASU „Fux‘ų stovyklą, kurioje dalyvavo apie 120
pirmakursių. Jos metu studentai turėjo galimybę susipaţinti su ASU SA veikla,
universiteto infrastruktūra bei studentišku gyvenimu.
18. Rugsėjo 1-osios šventė. Padėjome ASU VRS skyriui suorganizuoti šventę. Dalyvavo
500 ţmonių.
19. Rugsėjo 14d. ASU SA padėjo organizuojant ASU bendruomenės šventę „Tu Gali“,
kurioje vyko konkūro varţybos, choro ir šokių grupių pasirodymai. Vakare viską
vainikavo Lino Adomaičio koncertas. Dalyvavo apie 1000 ţmonių.
20. Rugsėjo 16-21d. Padėta organizuoti sveikatingumo savaitė „Sveikas ţmogus,
sveikoje aplinkoje“ per kurią vyko LSU rektoriaus paskaita apie sveiką gyvenseną,
krepšinio turnyras „3x3 AF Dekano taurei laimėti“, tinklinio turnyras „3x3“ ir daug
kitokių pramogų.
21. Spalio 9d. vyko dieninė ir vakarinė „Fux‘ų krikštynų“ dalys. Ryte kiekvienas
fakultetas pakrikštijo savo fakulteto pirmakursius, ASU teritorijoje. Vakare COMBO
klube vyko vakarinė dalis. Buvo nuomoti autobusai iš universiteto ir Kautros. Vakare
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pasirodė Donatas Montvydas ir DJ WildDee. Klubas dirbo per du aukštus ir abiejuose
grojo Dj„ai. Renginyje dalyvavo daugiau negu 1100 ţmonių. Renginio metu vyko greiti
pasimatymai, ţaidimai ant scenos ir buvo galima pasidaryti laikiną tatuiruotę.
22. Spalio 16d. vyko „Pool‘o turnyras“ MduM bare. Dalyvavo 48 ţmonės, turnyras vyko
dvi dienas.
23. Spalio 29d. ASU studentų kavinėje vyko „Helloweenparty“, kuriame dalyvavo
daugiau nei 100 ţmonių. Per renginį buvo Filipo Kirkorovo parodija, vyko beerpong
turnyras ir ţaidimai.
24. Lapkričio 6d. Suorganizuotas „Kino/Youtube linksmų video vakaras!“ per kurį
vaišinome arbata ir sausainiais. Jame buvo rodomi linksmi filmukai ir filmas „Grownup
2“. Jame dalyvavo apie 80 ţmonių.
25. Lapkričio 13d. Suorganizuotas „Kontaktų mainai“ renginys, kuriame dalyvavo apie
100 ţmonių ir 16 įmonių, kurios prisistatė ir ieškojo būsimų darbuotojų.
26. Lapkričio 15d. Ugnės Karvelės gimnazijoje vyko „Tolerancijos diena“. Prisidėjome
prie to nupindami 100 draugystės apyrankių ir jas dalindami ryte prieš pamokas
mokykloje.
27. Lapkričio 15d. vyko „Tarptautinė studentų diena“. Jos metu studentai keitė fakultetų
dekanatų ir rektoriaus kabineto darbuotojus. Taip pat buvo rengiami protų mūšiai ir
apklausos dėstytojams apie studentišką gyvenimą.
Prisidėjome prie TSD orientacinių ţaidinių ir turėjome savo punktą. Taip pat aktyviai
dalyvavome organizuojant TSD vakarinę dalį Kauno sporto Halėje. Buvo uţsakytas
autobusas parveţimui į Akademijos miestelį nuo sporto halės.
28. Lapkričio 27d. Suorganizuotas „Akustinis vakaras“ per kurį koncertavo Gustė
Berţanskaitė ir Laura Slabataitė. Dalyvavo apie 100 ţmonių.
29. Gruodţio 12d. ASU SA dalyvavo ASU bendruomenės kalėdiniame vakare, kuriame
dalyvavo universiteto administracija, dėstytojai, choro ir teatro grupės. Per jį vyko
fakultetų vaidinimai.
30. Gruodţio 13 d. ASU SA įsigijo X-box (ţaidimo aparatas), kuris bus naudojamas kaip
motyvavimo priemonė ASU SA nariams, o vėliau planuojama pradėti organizuoti
turnyrus ASU studentams.
31. Gruodţio 16 d. organizuotas renginys „DaybeforeChristmas“, advento vakaras, kuris
buvo orientuotas į ASU uţsienio studentus. Dalyvavo 30 uţsienio studentų, 20 lietuvių
studentų.
Įsivertinimas: 9
Rekomendacijos:
o Maţesnius renginius perleisti organizuoti FSA.
o Organizuoti apklausas prasidedant ir baigiantis mokslo metams, kurios padėtų
išsiaiškinti renginių aktualumą ir reikalingumą studentams.
o Renginių komitetas turėtų dar glaudţiau bendradarbiauti su Marketingo ir RSV
komitetais.
PROJEKTAI
ASU studentų atstovybės pagrindiniai tikslai buvo:
1. Parengti ir įvykdyti ASU SA projektus.
2. Kelti ASU SA projektinės srities narių kompetenciją.
Ataskaitiniu laikotarpiu ASU SA teikti ir/ar vykdyti projektai:
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Eil.
Nr.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Skirtas/prašomas
finansavimas
Suma Lt.
2013 m. Įvykdyti projektai (pateiktos ataskaitos)
„ASU SA veiklos vertinimas“
Lietuvos studentų
3500
sąjunga
„Seminarų ciklas fakultetų studentų
Lietuvos studentų
2500
atstovybėms: veiklos planavimo,
sąjunga
komunikavimo ir bendradarbiavimo
mokymai“
„Įsidarbinimo galimybės“
Lietuvos studentų
1100
sąjunga
„Susirinkimų valdymo mokymai“
Lietuvos studentų
1300
sąjunga
„Fuksų stovykla 2013“
Lietuvos studentų
3000
sąjunga
Erasmus Lietuvos mokykloms
Švietimo mainų
(Finansavimas skirtas
paramos fondas
universitetui)
Projekto pavadinimas

Fondas

Išviso: 12 400 Lt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

1.

2013 m. Teikti nauji projektai I pusmečiui
„ASU studentų karjeros diena (įsidarbinimo Lietuvos studentų
3000 (svarstoma)
galimybės)“
sąjunga
„Keisk įvaizdį: maketavimo ir redagavimo
Lietuvos studentų
2400 (svarstoma)
programų pradmenys“
sąjunga
„Socialinių apklausų tyrimų metodai ir
Lietuvos studentų
1720 (svarstoma)
grįţtamasis ryšys“
sąjunga
„ASU SA strategijos kūrimas ir veiklos
Lietuvos studentų
4350 (svarstoma)
vertinimas“
sąjunga
„Tinkamas atstovavimas studijų programų
Lietuvos studentų
2170 (svarstoma)
komitete“
sąjunga
Erasmus Lietuvos mokykloms
Švietimo mainų
4000 (patvirtintas,
paramos fondas
vykdomas)
Iš viso prašoma iš LSS: 13 640 Lt
Iš viso teikta projektų uţ: 17 640 Lt
2013 m. Neįgyvendinti projektai
„ASU SA pradţiamokslis“
Lietuvos studentų
3200
sąjunga
„Akademijos seniūnijos ir Aleksandro
Kauno rajono
50 000
Stulginskio universiteto bendruomenių
vietos veiklos
telkimas organizuojant turiningą ir
grupė
prasmingą laisvalaikį“ (ataskaita nepateikta)
Kartu su ASU vykdomi projektai
This project has
Students self‐governance & Democratic
been funded with
–
Involvement in Kazakhstan
support from the
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European
Commission.
Įsivertinimas: 8
Rekomendacijos: Ieškoti naujų fondų projektų rašymui. Stiprinti ir didinti su projektais
dirbančią komandą. Į pagalbą pasitelkti universiteto Strateginio valdymo ir investicijų skyrių.
Projektų ataskaitas ruošti projekto vykdymo eigoje, o ne po įvykdyto laikotarpio.
FINANSŲ PAIEŠKA IR MARKETINGAS
ASU Studentų atstovybės pagrindiniai tikslai buvo:
1. Generuoti organizacijai bent 5% pajamų.
2. Rėmėjų paieška renginiams
3. Reklamos pardavimas ASU skelbimų lentose









Iš verslo ir privataus sektoriaus gauta pajamų.
Rezultatas: Paramų teikimu buvo gauna 2500 Lt.
Rasta rėmėjų barteriniams mainams.
Rezultatas: gauta paramos barteriu uţ 4800 Lt
Reklamos pardavimas išnaudojant turimas reklamos galimybes.
Rezultatas: Pasirašytos 8 sutartys, 1 buvo sugadinta. Reklamos pardavimo vertė - 1800
Lt. Buvo sudaromos galimybės dalyvauti kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose
nemokamai.
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama.
Rezultatas: Universitete išplatinta informacija apie 2 procentų gyventojų pajamų
mokesčio paramą ASU SA veiklai plėtoti.
Pagrindiniai ASU SA rėmėjai: Sodyba „Šaltupis“, UAB „GenFoto“,
R. Šlapakauskienės IĮ, Kavinė/baras „MduM“, ASU Studentų kavinė , „Combo“ klubas,
ASU absolventų klubas „LŢŪU Alumni“, Lietuvos ţemės ūkio konsultavimo tarnyba,
AB „Lytagra“

Įsivertinimas: 7
Rekomendacijos: Komitetui trūksta mokymų. Komandoje turi būti daugiau ţmonių.
LSP
Studentų konsultavimas LSP klausimais individualiai, telefonu, el. paštu ir facebook puslapyje.
Rezultatas: studentai konsultuoti įvairiomis priemonėmis.
ASU LSP išduota ir pratęsta:
Viso išduota: 580
Pratęsta: 17
Išduota 1 metams:32
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Išduota 2 metams:113
Išduota 3 metams:42
Išduota 4 metams:378
Išduota 5 metams:2
Išduota 6 metams:13
Surinkti graţinimui LSP : 565 LSP
Laikotarpis: 2013-01-01 – 2014-01-04
Įsivertinimas: 9
Rekomendacijos: Dar labiau viešinti SA budėjimo grafikus. Periodiškai apmokyti ar pakartoti
informaciją SA nariams apie LSP tvarkymą.
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KITA ASU SA VEIKLA
LSS
 Vasario 15 d. Suorganizuotas „LSS Valentinadienis“. Dalyvavo 25 nariai iš įvairių LSS
savivaldų.
 Sudalyvauta visuose LSS Tarybos posėdţiuose.
 Geguţės 20 d. Padėjome organizuoti LSS akademinį susitikimą, kuris vyko ASU.
 Balandţio 6 d. Dalyvavome Lietuvos Studentų Sąjungos rinkiminėje ir ataskaitinėje
konferencijoje.
 Rugpjūčio 23 – 25 d. Dalyvavome Lietuvos Studentų Sąjungos „Asamblėja 2013“ ir siuntėme
 Spalio 5-6 d/ dalyvauta LSS akademinių, socialinių ir ryšių su visuomene komitetų
susitikime, kurio metu buvo rengiamas akademinio sąţiningumo veiklų metų planas. Praplėsti
kontaktai su kitų AM atstovais.
 Gruodţio 20 d. Dalyvavome Lietuvos Studentų Sąjungos Padėkos vakare.
 Nepraleistas nei vienas LSS Tarybos posėdis.

KRJOSAS
 Kovo 9 d. Suorganizuotas „Kauno rajono jaunimo paplūdimio tinklinio turnyras“. Dalyvavo 4
organizacijos (ASU SA, Stabdyk nusikalstamumą, Ugnės Karvelio gimnazijos moksleivių
taryba, iš viso apie 40 dalyvių.)
 Balandţio 8 d. Dalyvavome susitikime su Europarlamentare Radvile Morkūnaite ir Seimo nariu
Liutauru Kazlavicku.

 Spalio 26 d. Padėjome organizuoti Kauno rajono jaunimo Konferencija „Jaunas. Sveikas.
Aktyvus“. Dalyvavo apie 60 dalyvių iš Kauno rajono jaunimo ar dirbančių su jaunimu
organizacijų.

 Lapkričio 30 d. Padėjome organizuoti Kauno rajono jaunimo ar dirbančiu su jaunimu
organizacijų Mugę „Noriu būti matomas-2013“. Dalyvavo 14 organizacijų ir apie 150
dalyvių.

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS SA
Dalyvauta kitų studentų atstovybių ataskaitinėse-rinkimų konferencijose:
1. VDU SA
2. KTU SA,
3. KVK SA,
4. KOK SA GAS,
5. LSU SA,
6. LSMU SA,
7. KK SA,
8. AK SA
9. ŠU SA
10. KUSS
Taip pat dalyvauta VDU SA, KTU SA, KTK SA, LSU SA, KUSS gimtadieniuose.
TSD organizavimas su Kauno miesto Studentų atstovybėmis.
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Rugpjūčio 6-7 d. dalyvauta VGTU SA organizuotame aukštųjų mokyklų studentų savivaldų
sąskrydyje
ASU STUDENTŲ ATSTOVYBĖS LAIMĖJIMAI
 2013 metų lapkričio 30 d. KRJOSAS organizuotoje Kauno r. jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų mugėje ASU SA pripaţinta „Šauniausia Kauno rajono jaunimo
organizacija“.
 Lietuvos studentų sąjungos padėkos vakare 2013 m. gruodţio 20 d. ASU SA prezidentui
Skomantui Rukuiţai buvo įteiktas „Metų lyderis 2013“ apdovanojimas, o ASU SA
viceprezidentei Jolitai Rasimavičiūtei įteikta „Metų Akademas 2013“apdovanojimas.
ASU SA BALANSAS ataskaitiniu laikotarpiu
(2013-01-09-2014-01-09)
Pajamos
1
Projektai
2
Informacijos sklaida
3
Renginiai
4
Parama
5
Kita
Iš viso:
Išlaidos
1
Reprezentacijai
2
Kanceliarijai
3
Transporto išlaidos
4
Maitinimas
5
Mokymai
6
Renginiai
7
Reklama
8
Projektų įgyvendinimas
Transporto išlaidos
Lektoriai
Patalpų nuoma
Maitinimas
Spausdinimas
Nakvynė
9
Kita
10 Banko mokesčiai
Iš viso:
Skolos
1
Debitorinės (skolingi organizacijai)
2
Kreditinės (skolinga organizacija)
Likučiai sąskaitoje:
1
Likutis sąskaitos pradţioje
2
Likutis sąskaitos pabaigoje
Grynasis veiklos rezultatas (pajamos-išlaidos):
Grynasis veiklos rezultatas (likutis sąskaitoje,
debitorinės/kreditorinės skolos):
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1.693,90 Lt
1.857,00 Lt
9.855,00 Lt
2.500,00 Lt
1.555,50 Lt
17.461,40 Lt
1.288,11 Lt
294,09 Lt
2.309,00 Lt
860,55 Lt
500,00 Lt
12.735,36 Lt
357,66 Lt
10.424,91 Lt
3.868,00 Lt
1.500,00 Lt
260,00 Lt
3.041,91 Lt
575,00 Lt
1.180,00 Lt
2.199,77 Lt
87,65 Lt
31.057,10 Lt
12.296,35 Lt
2.744,94 Lt
13.887,40 Lt
191,70 Lt
(-)13.696,10 Lt
9.743,11 Lt
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