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MOTYVACINIS LAIŠKAS
Miela KTU bendruomene,
Pagal organizacijos įstatus kontrolės komitetas yra vienas daugiausiai galios turinčių valdymo organų
organizacijoje, tačiau kiekvienais metais susiduriama su kandidatų į šio komiteto narius stygiaus ir pačio
valdymo organo neveiksnumo problemomis. Tačiau pradėkime nuo pradžių.
Jau penktus metus veikiu studentiškame judėjime. Savo veiklą pradėjau nuo buvimo akademinių procesų
komitete, tačiau po metų pakeitęs savo veiklos pobūdį atradau vietą žmogiškųjų išteklių valdymo komitete
(toliau – ŽIK) ir šia veikla užsiimu iki dabar. 2019-2020 metais teko garbė būti KTU SA centrinio biuro ŽIK
koordinatoriumi, o savo veiklą prisidedant prie studentų gerbūvio tęsiu Lietuvos studentų sąjungoje
(toliau – LSS) užimdamas organizacijos stiprinimo vadovo pareigas. Vienas iš mano motyvacijos šaltinių
yra stiprinti organizaciją. Jau kuris laikas jaučiuosi taip, jog norėčiau šiai organizacijai, kuri mane augino,
kuri man padėjo atrasti ir pažinti save, kurioje susiradau labai man svarbius žmones, atiduoti dalelę savęs
– savo laiko ir patirties.
Kiekvienais metais šio valdymo organo nariai atlieka visas jiems priskirtas funkcijas ir iš tiesų, kaip rašoma
KTU SA įstatuose, patikrina KTU SA veiklos, finansinės veiklos bei materialinių išteklių naudojimo
teisėtumą ir tikslingumą, tačiau manau, kad šis komitetas niekuomet nedarė įtakos KTU SA veiklos
kokybei. Tikrai nenoriu įžeisti nei vieno žmogaus, kuris buvo kontrolės komiteto narys praeityje, bet aš šį
komitetą įsivaizduoju kitaip. Turėdamas tiek daug teisių, šis valdymo organas gali būti kokybiškos
organizacijos pagrindu.
Būtent to ir sieksiu, jei būsiu išrinktas kontrolės komiteto nariu. Iš patirties organizacijoje esu matęs įvairiai
veikiančių kontrolės komitetų, vieni vertindavo fakultetines atstovybes, kiti vertindavo tik centrinį biurą,
vieni tikrindavo veiklos planus, kiti vertindavo komitetų veiklą ir t.t. Remdamasis LSS sukurtomis priežiūros
komiteto gairėmis, noriu sukurti sisteminį pamatą KTU SA kontrolės komitete, kuris būtų pakankamai
aiškus ir lankstus, bet padėtų tvirtą pagrindą šio valdymo organo ateities nariams. Savo veiklą grįsiu labai
paprastomis ir man artimomis vertybėmis: atvirumu, tiek iš kontrolės komiteto organizacijai, tiek siekiant
atvirumo tarp kitų organizacijos valdymo ir vykdymo organų bei pastangomis ne teisti, o padėti. Tikiu, kad
kontrolės komitetas gali būti ne biurokratinis darinys skirtas stebėti ir bausti, o pagalbinis darinys, skirtas
stebėti ir padėti iškilus sunkumams bei patarti kaip geriau ir tikslingiau vykdyti savo veiklą.
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