ISTORIJOS KNYGA
1993 - 2016

2016m. 2 leidimas

TU R INY S

KTU SS ir KTU SA Prezidentai
Kas yra KTU SA?
Svarbiausi įvykiai
KTU Studentų Sąjunga
KTU Studentų atstovybė
KTU SA Fakultetinių atstovybių įsikūrimo istorijos
FSA ESA
FSA FUMSA
FSA INDI
FSA INFOSA
FSA PANFISA
FSA RAFES
FSA SHM
FSA STATIUS
FSA VFSA
FSA ,,VIVAT CHEMIJA“
KTU SA HIMNAS
DĖKOJAME

4
5
6
9
20
55
66
84
98
122
138
150
162
184
198
212
225
232

KTU SS PREZIDENTAI
Aušrys Kriščiūnas (Tynta)
1993 – 1995 m.
Kęstutis Lukoševičius
1995 – 1997 m.
Svajūnas Jakutis
1997–1999 m.
Laurynas Šeškevičius
1999 – 2000 m.
Mantas Žvironas
2000 – 2002 m.

KTU SA PREZIDENTAI
Povilas Petrauskas
2002 – 2004 m.
Vilius Sekevičius
2004 – 2006 m.
Jonas Genys
2006 – 2006 12
Tomas Urbonas (l.e.p.)
2006 12 – 2007 m.
Skirmantas Bajoras
2007 – 2009 m.
Mindaugas Grajauskas
2009 – 2011 m.
Justinas Staugaitis
2011 – 2013 m.
Monika Simaškaitė
2013 – 2014 m.
Mindaugas Valkavičius
2014 – 2016 m.
Tautvydas Šimanauskas
2016 m. - ?

KAS TA KTU SA?
KTU SA ir KTU SS Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė (anksčiau
studentų sąjunga) yra unikali ne tik tuo, kad vakarėliuose ir seminaruose eidavo paskutiniai
miegoti, tačiau ir dar dėl keleto svarbių priežasčių:

VIZIJA

- Kiekvienas KTU studentas, aktyvus ir kuriantis pilietis, atsakingas
visuomenės lyderis.

MISIJA - KTU SA, pagrįsta studentų interesais, bendradarbiaujanti su universiteto

bendruomene ir išorės partneriais, inicijuoja pokyčius, skatinančius tobulėjimą,
tolerantišką aplinką, lygiateisiškumą bei visapusišką saviraišką.

Vadovaujasi ir veiklą grindžia šiomis vertybėmis:
Atsakomybė – tai sugebėjimas po dviejų dienų nemiego, vistiek nueiti į egzaminą.
Lyderystė – taip jau yra užprogramuota PHP programine kalba, kad kiekvienas KTU
studentas – atsakingas visuomenės lyderis.
Bendrumas – arba tiesiog žodis KarTU, kuris yra gyvenimo filosofija, siekis ir
kiekviena diena. Tik KarTU galima rengti renginius, eiti į senatą, šokti iki ryto ar
keliauti tranzuojant.
Iniciatyvumas – tikriausiai jau nacionaliniu mastu žinoma ir įprasta studentų tarpe,
kad jeigu yra problema ar iškilo bėda, skambink KTU SA ji padės, suras ko reikia ar
kažką atveš.
Sąžiningumas – Vis dar skambame studentiškame judėjime kaip pirmieji padavę
savo universiteto rektorių į teismą, dėl neatsiklaustos studentų nuomonės.
Atvirumas – visų KTU SA narių nuoširdžios draugystės sąlyga, kai net sėdint prie
laužo 5 valandą ryto, pasakyta kalba tau tampa pirmais žingsniais tobulėjimo link.
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SVARBIAUSI ĮVYKIAI
1993-1997
Pirmasis KTU studentų sąjungos prezidentas ir įkūrėjas - Aušrys Kriščiūnas (Tynta)
(1993 – 1995 m.).
Atstovybė įsikūrė pereinamuoju laikotarpiu, kai atsirado tuščia erdvė ir viskas prasidėjo nuo
studentiškų renginių. Tuomet vyko pirmasis ir vienintelis Lietuvos studentų festivalis Kapitoniškėse.
Įsikūriant KTU SS jau gyvavo ENDI, RAFES, STATIUS, LEDI (nuo 1996 m. DiDi). MESA.
1993 m. Įsikūrė V.F.S.A ir „VIVAT CHEMIJA“.
1994 m. Įsikūrė INFOSHOW (dabartinė InfoSA).
1996 m. Įsikūrė TSC SA ir FUMSA.

1998 - 2002
Pirmasis KTU Studentų savivaldos prezidentas tapęs Lietuvos studentų sąjungos
prezidentu - Svajūnas Jakutis. KTU SS vadovavo 1997 - 1999 m., prisidėjęs prie rimtų pokyčių
Lietuvos studentijai.
1998 m. įsikūrė SOMSA.
1999 m. įsikūrė Panfisa.

„Mes buvome kraštutiniai - jei dirbam, tai smarkiai dirbam, jei linksminamės, tai....”.
„Visas mano buvimas KTU SS’e buvo vienas didelis nuotykis...”.
- Svajūnas Jakutis
„Susirgęs studentų organizacijų liga tu ja sergi visą gyvenimą, jeigu tu ja sirgai tikrai nuoširdžiai”.
- Laurynas Šeškevičius

2002 - 2007
Povilas Petrauskas (2002 - 2004 m.). Povilo vadovavimo metais KTU studentų sąjunga pervadinta
į KTU studentų atstovybę.
Vilius Sekevičius (2004 - 2006 m.) - atsirado žodis KarTU. Pirmą kartą nuo 1990 metų studentai
pasinaudojo VETO teise universiteto valdymo struktūrose.
Tomas Urbonas Viliaus Sekevičiaus kadencijoje sukurė KTU SA himną.
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Nepavykus viešam himno konkursui, Tomas paaukojęs savo matematikos mokslus iš kurių gavo
skolą, 15-am KTU festivaliui sėdo ir sukūrė KTU SA himną, kurį įdainavo
ir aranžavo grupė „SKAMP”.
Himną su meile dainuojame ir šiandien.

2007 - 2012
Mindaugas Grajauskas (2009 - 2011 m.) - 2009 08 29 KTU SA įsijungė į FB tinklą. KTU SA vis
aktyviau ir vis plačiau skatino atstovauti studentams, o akademiniai ir socialiniai reikalai tapo šios
kadencijos prioritetu. Įvesta KTU SA narių akreditacija, pradėta Žiemos akademija. Taip pat, keitėsi
centrinės komandos narių pareigybių pavadinimai, iš viceprezidentų į sričių koordinatorius.
Justinas Staugaitis (2011 - 2013 m.) - jis atėjo su visai nauja ir gan jauna komanda, kuriai teko
didelis iššūkis - naujojo rektoriaus rinkimai, o po rinkimų su naujuoju rektoriumi ir visa universiteto
pertvarka, kurios metu dar svarbesnis bei svaresnis tapo studentiškas balsas. KTU taryboje
atsiranda 2 studentų atstovai.

2013 - DABAR
Monika Simaškaitė (2013-2014 m.) - jos kadencijos laikotarpiu po universiteto pertvarkos,
pasikeitus universiteto struktūrai ir sumažėjus fakultetų skaičiui, susijungė ir kai kurie KTU SA
padaliniai.
2013 m. TCS atstovybė prijungta prie MESOS.
2014 m. SOMSA susijungė su HUMSA, taip įsikūrė SHM.
2014 m. DiDi susijungė su tuometine MESA, taip įsikūrė InDi.
2014 m. ENDI pakeitė pavadinimą į ESA, ir pradėjo atstovauti ne tik elektros ir valdymo inžinerijos
fakulteto studentus, bet ir telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto studentus.
2014 m. RAFES tapo studentiška organizacija.
Mindaugas Valkavičius (2014 - 2016 m.) - jo kadencijos metu sukurta KTU SA strategija 5-erių
metų laikotarpiui. Atnaujinti tarptautiniai ryšiai tarp KTU SA ir kaimyninių šalių studentų atstovybių.
Atnaujinta logotipų linija ir sukurtos bendros stiliaus gairės.
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KTU STUDENTŲ SĄJUNGA (KTU SS)

9

KTU studentų sąjunga

, didžiausia studentų organizacija Kaune,
buvo įkurta 1993 m. Juridinį visuomenės organizacijos statusą ji įgavo 1997 m. liepos 17 d.
Vadovaujant S. Jakučiui, pasikeitus įstatymams, organizacija buvo perregistruota.
Tuo metu susibūrė puiki komanda, organizavusi daug seminarų, konferencijų bei
susitikimų. Buvo suprasta tikroji organizacijos misija, išgryninti organizacijos tikslai, rasta
būdų, kaip juos pasiekti, pamatyta organizacijos ateities vizija ir svarbiausia - sukurtas
darbo principas, vadinamas KTU SS „3P“ taisykle.

PASITIKĖJIMAS
Darbas pagrįstas

PAGARBA

- KTU SS „3P“ taisyklė

PLANAVIMU

Per Manto Žvirono kadenciją (2001-2002m.), buvo atnaujintas KTU SS logotipas.
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KTU Studentų Sąjungos įkūrimo dokumentas

1993-1995

PREZIDENTAS

AU Š RYS
K RIŠČIŪNA S
KTU SA praleidau nuo pat įsikūrimo iki 1993 (berods...). Įsikūrimą datuočiau pirmųjų fakultetinių
atstovybių susikūrimo pradžia, kurios vėliau išsirinko vieningą universitetinį organą. Tai prasidėjo maždaug
1998/99 metais.
Nuo Energetikos (dabar Elektros ir elektronikos) fakulteto SA įkūrėjo, vėliau pirmininko, o dar vėliau
ir KTU SA (tuomet KTU SS) prezidento... Taip pat buvau vienas iš Lietuvos studentų sąjungos įkūrėjų, ISU
(Interntional Students Union) tarybos narys.
Kodėl atėjau į SA? Na, gal ne aš atėjau į atstovybę, o pradžioje aš ir buvau fakulteto SA su keliais
aktyvistais. Pradėjus stiprėti mūsų fakulteto atstovybei, ėmėme bendrauti su kitų fakultetų beužgimstančiomis
studentų savivaldomis. Tai buvo Lengvosios pramonės, Vadybos, Mechanikos fakultetų SA. Vėliau prisidėjo
Chemijos, Administravimo, Radioelektronikos fakultetai. T.y. mes ieškojom aktyvių žmonių ir skatinom juos
kurti atstovybes. Kitaip sakant, įtraukėm į „nusikalstamą“ veiklą.
Savybės, kurių įgijau veikdamas KTU SA: išmokau būti visuomeniškesnis, rasti optimalų problemų
sprendimo būdą. Be abejo, šias savybes jau turėjau, bet buvo galimybė jas vystyti. Patirtis, įgyta atstovybėje
šiek tiek padėjo politikoje. Nes mes, kaip naujas reiškinys, turėjome būti ne tik organizuoti, bet ir politiškai
motyvuoti. Kalbu apie KTU vidaus politiką. Mes savo „ėjimais žirgu“ sugebėjome pasiekti, kad KTU SA būtų
oficialiai pripažinta universiteto valdžios; pirmą kartą universiteto istorijoje mes pasiekėm, kad studentai turėtų
tik/net! 3 vietas (balsus) senate. Lengva nebuvo: atskiros dėstytojų, profesūros grupuotės su savais interesais,
su savais siekiais ir tikslais. Sugebėjome išlikti neutralūs ir kartu pasiekti savo tikslus. Būtent mūsų, KTU SA
dėka Lietuvoje įvyko pirmieji studentų mitingai. Kitų universitetų SA delsė, nėjo į konfrontaciją su Vyriausybe,
kai buvo panaikintos lengvatos studentų transporto išlaidoms. Mes pastatėm „ant ausų” visą LSS ir mitingų
būdu susigrąžinom savo teises.
Smegenų ir sugebėjimo vadovauti turėjau ir anksčiau, tik veikla atstovybėje mano sugebėjimams
suformavo ateities užduotis, nurodė teisingą kelią.
Šiuo metu dirbu DEXTERA marketingo srityje.
Žinutė naujam KTU SA nariui:
Būti lyderiu ne tik tarp giminingų organizacijų, bet ir visuomenėje. Kad būti KTU SA nariu - būtų garbė ir
pasididžiavimas. Taip pat daugiau bendrauti su seniais, semtis iš jų patirties , o ne minti savo naujus takus ir
karts nuo karto įlipti į tuos pačius šūdukus :)
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1995-1997

?

PREZIDENTAS

KĘSTUTIS
L U KO Š E V I Č I U S

Jeigu turite betkokios informacijos apie šį žmogų, susisiekite su mumis info@ktusa.lt
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1997-1999

PREZIDENTAS

S VA JŪN A S
JA K U TIS
Šiuo metu esu KTU Ūkio departamento vadovas. Man KTU išskirtinių žmonių universitetas,
o KTU S
 A - bendraminčių, turinčių galimybę eiti vienu keliu, mąstyti viena kryptimi ir džiaugtis
bendromis pergalėmis
Labiausiai KTU SA norėčiau palinkėti pažinimo džiaugsmo. Kuomet esi studentas svarbi
kiekviena pamoka, kurią jaunas žmogus kaupia į savo patyrimų krepšį. Jei šiame periode dar gali
ir prisirinkti „karmos taškų“ už gerus darbus - tai ir yra garantas, kad metai praleisti atstovybėje
yra vykę. As džiaugiuosi, kad galėjau būti to dalimi. Tiesa, pakankamai senai, kuomet buvo dalykų,
kurie šiandien atrodo keistoki. Reikėjo pakovoti, kad SA būtų pripažįstama, kad studentams būtų
sudaryta bent elementari galimybė ginti savo interesus Universitete. Mūsų didžiai gerbiamai
profesūrai buvo keista matyti studentus senate, dar labiau nesuvokiama, kad studentai gali
savarankiškai vertinti jų darbą. Laikai keisti buvo, nes nebuvo nei studentų kreditavimo sistemos,
o į namus reikėjo važiuoti be transporto lengvatų. Bendrabučius gaudavo išrinktieji, liftais
Universitete buvo draudžiama naudotis studentams, o stojant į KTU panelės gaudavo papildomų
balų už tai, kad jos buvo panelės :)
Ačiū Dievui, tie laikai praėjo. Ir džiaugiuos tuo. Turėjome galimybę prisidėti, kad tai, kas kelia
šypseną, šiandien būtų tik istorijos dalimi.
Geriausių dienų naujajai kartai! Žiūrėkite į priekį, matykite daugiau nei mato kiti ir kurkite tai,
ko šiandien dar nėra.
Šlovė kiekvienam jaunam žmogui, pasirinkusiam KTU! Jei būdami SA išspręsite bent
vieno studento bėdą - jums „karmos taškas“, o jei prisidėsite prie didesnio pasitenkinimo visų
studentų - dar 100 taškų ! Rinkite taškus, galėsite tuo didžiuotis!
Linkėjimai!
Svajūnas
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1999-2000

PREZIDENTAS

L AU RY N A S
ŠE ŠKE VIČIUS
Į KTU SS veiklą įsitraukiau nuo pirmų studentiško gyvenimo metų ir studentiškose
organizacijose aktyviai dirbau maždaug penkerius metus, t. y. praktiškai visą studijų universitete
laikotarpį.
Savo studento visuomenininko „karjerą“ pradėjau 1996 m. kartu su kitais aktyviais studentais
įkurdamas KTU Tarptautinių studijų centro Studentų atstovybę, tad visų pirma teko padirbėti joje
pavaduojant pirmininkus, pačiam vadovaujant SA, atstovaujant studentus centro dekanate. Be
abejo, teko rankas prikišti ir organizuojant studentiškas šventes. Vėliau tuometiniam KTU SS
Prezidentui Svajūnui Jakučiui pakvietus, prisijungiau prie „centro“ komandos. Čia teko kuruoti
įvairias sritis. Studentų sąjunga tuo metu tik žengė pirmuosius savo, kaip normaliai veikiančios
studentų savivaldos, žingsnius – tad kolegiškai dalinomės užduotimis kiekvienas, kaip mokėjom,
taip, darėm, tai, kas konkrečiu metu buvo reikalinga. Kažkaip natūraliai – įgijus patirties ir atėjus
laikui, eilinės konferencijos metu buvau išrinktas KTU SS Prezidentu. Taip pat šiek tiek anksčiau
teko aktyviai įsitraukti ir į Lietuvos studentų sąjungos veiklą – koordinavau Lietuvos studento
pažymėjimo projektą. Tai, kas šiandien jau yra tapę įprastu studento atributu, tuo metu buvo
visiška naujovė Kodėl atėjau į SA? Čia tinkamiausias atsakymas – atsiradau reikiamoje vietoje,
reikiamu metu ir radau sau artimą veiklą bei šaunius kolegas. Tuo metu tokių klausimų, kaip
„kodėl?“, „kas iš to?“ ar pan. aš sau nekėliau – tiesiog turėjau labai aiškų jausmą ir suvokimą, kad
mano vieta čia, kad noriu ir galiu būti naudingas studentų bendruomenei. Tas jausmas neapleido
viso aktyvaus dalyvavimo studentiškoje veikloje metu ir kartu su pasiektais rezultatais buvo
vienas iš pagrindinių motyvatorių.
Savanoriškas darbas visuomeninėse organizacijose sudeda pagrindus daugeliui „teisingų“
savybių, kurios ateityje būna naudingos – tai ir tikslų išsikėlimas, jų siekimas, komandinis
darbas, delegavimas, kontrolė, kolektyvo motyvacija, komunikacija, viešas kalbėjimas, asmeninė
atsakomybė ir t.t.
Patirtis įgyta Studentų atstovybėje vienareikšmiškai padėjo siekti pasirinktos karjeros ir čia
turbūt net neverta plėstis, tačiau vieną momentą vis tik norėčiau išskirti. Kiekvienas, sąžiningai ir
nuoširdžiai keletą metų dirbęs visuomeninį darbą, išsiugdo, mano manymu, labai aktualią, ypač
šiais laikais, vertybę – jog duoti kitiems yra žymiai svarbiau, nei gauti pačiam. Pastebėjau, kad
tokie žmonės visų pirma daug nedvejodami padaro darbą gerai, o tik tada pasiteirauja apie atlygį,
be to jie atvirai dalijasi savo žiniomis bei patirtimi ir, kaip taisyklė, demonstruoja tvirtą lyderystę –
yra nuolat apsupti kolegų, pasižymi plačiu draugų ratu.
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Iš SA veiklos visų pirma turbūt pasiilgstu būtent to altruistinio požiūrio, kai neskaičiuojant
valandų, pamiršdami pavalgyti ir pamiegoti iki išnaktų prasėdėdavome ruošdami projektus ar
rengdami kokį renginį. Na ir, be abejo, pasiilgstu tikrai šaunių vakarėlių. Džiaugiuosi, kad praktiškai
su visais artimiausiais studentiškų laikų bendražygiais iki šiol palaikome gerą ryšį ir reguliariai
pasimatom.
Manau, kad galiu drąsiai sakyti, jog būdamas atstovybėje pats subrendau kaip asmenybė ir
ne ką mažiau svarbu – įgijau puikius draugus. Dabar kartu su žmona auginame nuostabų sūnų,
laisvalaikį leidžiam su draugais ar ištaikęs progą lekiu į pamarį ir atsiduodu buriavimo aistrai,
o profesinę veiklą tęsiu AB TEO LT, kur užimu Vilniaus regiono direktoriaus pareigas. Jei labai
lakoniškai, tai esu atsakingas už daugiau kaip 250 darbuotojų veiklą, užtikrinant kokybišką TEO
verslo ir privačių klientų aptarnavimą, gaunamas regione pajamas, naujų paslaugų pardavimo
tikslų vykdymą bei pelningas investicijas, plečiant tinklo infrastruktūrą. Šauni, mylinti šeima,
aktyvūs pomėgiai, puikūs draugai ir stiprių iššūkių kupina darbinė veikla – nėra kada nuobodžiauti.
Žinutė naujam KTU SA nariui:
Norėtum sužinoti, ar esi geras studentų atstovybės narys? Tad nueik ir paklausk to savo
fakulteto studentų ir, labai svarbu – būk pasiruošęs išgirsti jų atsakymą. Visada prisimink, vardan
ko atėjai dirbti į studentų atstovybę, t.y. – vardan geresnio, kokybiškesnio ir įdomesnio studento
gyvenimo. Tad linkiu kuo mažiau beprasmių diskusijų ar betikslių kovų dėl laikinų postų ir kuo
daugiau betarpiško abipusio bendravimo su SA „klientais“ – studentais. Patikėkit – nuoširdus ačiū,
ištartas kuklaus pirmakursio, kuriam padėjai išspręsti problemą, yra daug kartų svarbiau, nei
keliolika Prezidento kadencijų. Sėkmės!
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2000-2002

PREZIDENTAS

M A N TA S
Ž VIRONA S

Sveiki, Brangūs studentai,
brangūs ne dėl to, kad aš jus pažįstu, ar kad jūs man esate artimi draugai. Brangūs todėl, nes
norėčiau, jog taip būtų. Norėčiau, kad visi esami, buvę ar būsimi studentai būtų brangūs vieni kitiems,
vertintų žmogiškumą, draugystę ir vienybę. Jeigu jūs būsite tokie, man gyventi bus žymiai ramiau ir
smagiau, nes žinosiu, kad ateitis yra gerose ir patikimose rankose.
Šiais laikais žmogiškumas, draugystė ir vienybė yra kaip deimantai kūdroje, visi jų trokšta.
Papasakosiu trumpai apie save, nes mano istorija gali būti labai panaši į jūsiškę. Buvau dirbantis
studentas nuo pirmo kurso. Darbai sekėsi puikiai, tad finansiškai jaučiausi nepriklausomas, buvau
vienas iš 0,5% tokių studentų. Finansinis stabilumas yra puikus dalykas, jautiesi laisvas, tačiau šalia
esantys draugai (studentai) negalėdavo sau leisti tiek, kiek galėjau aš ir tai mane liūdino. Draugystė
man yra brangi vertybė. Norėjau pakeisti tai, norėjau, kad mane suptų taip pat laisvi ir drąsūs žmonės.
Nes tik tokių žmonių apsuptyje gali augti ir tobulėti. Taigi nuolatos kirbėjo mintis, o ką aš galėčiau dėl
to padaryti. Pradėjau domėtis kas vyksta universitete ir jau pirmame kurse turėjau galimybę prisidėti
prie studentų atstovybės veiklos. Tapus antrakursiu, vyresnieji pasikvietė pokalbiui ir pasiūlė tapti
fakulteto atstovybės pirmininku. Puikiai prisimenu tą dieną, buvau kryžkelėje ir galvojau ką pasirinkti
– finansinę gerovę ar galimybę keisti. Priėmus sprendimą viskas pasikeitė iš esmės. Didelę savo laiko
dalį paskyriau studentiškai veiklai – galimybei keisti, o asmeninę gerovę teko smarkiai apriboti. Veikla
pasiteisino ir po metų kandidatavau į universiteto atstovybės Prezidentus, deja, patyriau nesėkmę, nes
tuomet daug kas abejojo mano ambicijomis. Tačiau po metų atsirado daugiau bendraminčių, kurie
mane palaikė ir buvau išrinktas KTU SA Prezidentu, po metų dar kartą perrinktas. Ši sėkmė atvėrė dar
didesnes galimybes pokyčiams. Keitėme viską iš eilės, nuo atstovybės įstatų, vidinės kultūros, patalpų
renovacijos, tarptautinės veiklos iki fakultetų nuostatų, universiteto statuto, ministerijos nutarimų,
aukštojo mokslo įstatymų. Aktyviai dalyvavome nacionalinėje veikloje, Lietuvos studentų sąjungoje.
Žinoma, buvo ir sėkmių, ir nesėkmių. Iš nesėkmių mokėmės, kad pasiektumėme sėkmę, o pasiekę
sėkmę gerai švęstume. Tai vienas prasmingiausių mano gyvenimo etapų, kurio metu suvokiau savo
trūkumus, privalumus, išmokau bendravimo, diplomatijos, o svarbiausia – žmogiškumo ir draugystės.
Dabar matau, kad tai, kas mūsų laikais atrodė neįmanoma arba labai sunku, šiandien jau yra
įprasta – tai yra mūsų darbo vaisius. Ir aš ten buvau, ir aš tai keičiau.
Mano šiandiena – nuostabi šeima – žmona ir sūnus, visi esame sveiki. Nuostabūs draugai, kuriais
galiu pasitikėti ir puikiai jaustis. Nuosavas verslas, puikūs santykiai su klientais bei partneriais. Esu
„Rotary” narys, kur sutinku daug nuostabių žmonių ir esu Vieningos Lietuvos judėjimo iniciatorius,
kuriame keičiame save, kad pakeistume aplinką. Ir tai tik pusiaukelė į nežinomą rytojų, kurį aš, drauge
su šalia esančiais, kuriu.
Linkiu jums vidinės laisvės ir drąsos...
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2002-2003

PREZIDENTAS

POVIL A S
P E T R AU S K A S
KTU SA buvau praktiškai nuo pačios studijų pradžios iki tol, kol įgijau magistro laipsnį. Aišku,
mano veiklos pradžioje dar buvo KTU SS. Veiklą pradėjau fakultetinėje atstovybėje DiDi, vėliau
buvau išrinktas KTU SS Prezidentu. Chronologiškai teko būti paskutiniu KTU SS Prezidentu ir
pirmuoju KTU SA.
Fakultetinėje atstovybėje pirmiausia darbavausi organizuojant fuksų krikštą, rengėm
šauniausios studentės rinkimus „Ledi“, vėliau darbai pasikeitė, nes reikėjo daugiau rūpintis
fakulteto studentų socialiniais bei akademiniais reikalais. Tapus fakulteto atstovybės pirmininku
renginius ir kitą „smagią“ veiklą reikėjo atiduoti kitiems, persiskirstyti vaidmenimis.
Atrodo, paradoksas, bet paprastai taip būna – į universitetą stojau studijuoti ir visas saviveiklas
galvojau „užbraukti“. Vis kartojau sau, kad tai jau nėra vidurinė mokykla ir reikia koncentruotis tik
į mokslus...
Atstovybės veiklą pasirinkau dėl daug priežasčių: čia ir žmonės su švytinčiomis akimis,
visada judrūs, guvūs; čia ir veiksmo daugiau; čia ir talkos, ir organizavimas, ir daug linksmybių;
taip pat čia ir atsakomybė prieš kolegas, prieš studentus. Reikėjo kažko daugiau nei tik „barako“
sienos ir knygos. Taip diena iš dienos darbai vis keitėsi, jų vis daugėjo. Veikla vis sukosi aplink mus
visus, jos norėjome vis daugiau, vis mokėmės vieni iš kitų ir tobulėjome.
Džiaugiuosi išmoktomis pamokomis iki dabar. Studentiška veikla davė ir naujas pažintis,
ir draugus, su kuriais esame kartu iki šiol. Visada liks atmintyje tos bemiegės naktys, kai vis
pritrūkdavo laiko kursiniams užbaigti, teorijoms išmokti ir egzaminams pasiruošti. Tačiau jei ir
būtų galimybė laiką atsukti atgal, tai tikrai nekeisčiau tos galimybės įgyti patyrimo, tų džiugesingų
kolegų akių ir noro daryti daugiau.
Šiuo metu darau tai, apie ką svajojau viename iš savo pirmųjų seminarų, kuriuos vedžiau
KTU Studentų atstovybei DiDi. Tada buvo dvi dienos per kurias dalinausi savo patirtimi, o naktį
tiesiog negalėjau užmigti, nes diena buvo tokia įtempta... tiesiog gulėjau ir galvojau: „štai ką noriu
veikti savo gyvenime”. Tai buvo viskas apie informacijos dalinimąsi, kitų žmonių įkvėpimą. Nuo to
momento praėjo bene 15 metų ir tuo užsiimdavau tik po darbų ir tai buvo tarsi atsipalaidavimo
piliulė. Dabar jau kelinti metai darau tik tai. Gana ilgas kelias iki to, nebuvo lengvas, bet buvo verta.
Dabar šalia to dar lieka draugai, laisvalaikis ir daug daugiau svajonių.
Būtent svajoti ir noriu palinkėti visiems studentams. Svajonės – vienintelis dalykas žemėje,
kurio negalima sukritikuoti. Tad leiskite sau tai daryti daug ir dažnai, galvokite, kaip jas pasiekti ir
realizuoti. Dalinkitės jomis su šalia esančiais, apsitarkite, ieškokite to, kas artima ir verčia šypsotis,
o svarbiausia – veikite. Tikėkite, kad galite pasiekti savo svajones ir tiesiog veikite! Pamatysite,
kaip viskas tampa daug prasmingiau ir tikrai daug įdomiau.
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KTU SA PREZIDENTAI

2003-2004

PREZIDENTAS

P OV IL A S
PE TR AUSK A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte
padėkoti KTU SA?
Šiuo metu esu Baltijos koučingo centro
vadovas, tad veikiu tą, ką supratau, kad noriu
veikti per atstovybės seminarą ir per paskutinę
savo kalbą, kaip KTU SA prezidentas.

Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų
turėjote?
Veikė ne komitetai, o žmonės. Žmonių turėjom
daug ir jiems visiems davėm erdvę veikti. Buvo
daug neįgyvendintų svajonių, bet jas visas keitė
įgyvendintos ir toliau tęsiamos įgyvendinti.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Visi darbai buvo vienodai svarbūs: tiek kompo
gavimas, tiek A. Mamontovo koncertas, tiek
stipendijų nuostatų sudėliojimas.

Linksmiausias nutikimas:
Kai Ramas apgavo, kas vairuos autombilį iki
Klaipėdos (kol nuėjau sumokėt už kurą - jis
išgėrė alaus ir atmetė man raktelius)

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Jis dar prieš akis ;)

Ko palinkėtum KTU SA?
Tikėti. Siekti. Rodyti pavyzdį, o ne kalbą.

Kas buvo sunkiausia?
Suprasti visus ir būti naudingu visiems. Paskui
- suprasti save :)
Mano
laikų
prezidiumas
buvo
geriausias,nes...
Nežinau... nes mylėjom vienas kitą ir tai, ką
darėm.
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KOMANDA
Viceprezidentas kultūros, sporto ir ūkio reikalams - Ramūnas Nėnius
Sekretorė - Edita Grybauskaitė
Laisvalaikio ir sporto viceprazidentė - Rimantė Ravinskaitė
Ryšių su visuomene viceprezidentas - Andrius Francas
Projektų ir tarptautinių reikalų viceprezidentė - Raimonda Makrickaitė-Čičelienė
Akademinių reikalų viceprezidentė - Kristina Rimkūnaitė
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti KTU SA?
Esu tėtis, vyras, draugas, verslininkas ir lengvai pamišęs golfo žaidėjas. KTU SA labiausiai
norėčiau padėkoti už ten sutiktus draugus, su kuriais iki šiol aktyviai bendraujam ir draugaujam.
Be KTU SA neturėčiau to ką dabar turiu - šeimos, draugų, verslo, pomėgių, nes viskas prasidėjo
būtent ten! AČIŪ!!!!!!!!!!!!!!!!! (Ramūnas Nėnius)
Už gerai praleista laiką, už teisingus draugus, už patirtį, kuri atsiperka su kaupu.
(Edita Grybauskaitė)
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir įsimintiniausi darbai:
Buvom šauniausi iš visų LT universitetų studentų atstovybių :) Puikiai sutarėm su KTU valdžia
ir pradėjom daug šaunių projektų ir darbų, kurie vyksta iki šiol (KMSL, mokslo metų pradžios,
uždarymo renginiai, sporto šventės ir t.t.). (Ramūnas Nėnius)
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Kad buvau dalis superinės ir šauniausios KTUSA komandos. (Ramūnas Nėnius )
Kas buvo sunkiausia?
Sunkiausia buvo eiti į paskaitas su skaudančia galva po renginių, kurių kas savaitę iškrisdavo
po 2-3. Na jau nekalbant apie laborus, koliokviumus ir atsiskaitymus :) Sunku gi studentaujant
studijuoti... (Ramūnas Nėnius)
Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų turėjote?
Sunkus klausimas :) Viceprezidentų buvo berods 4 ir visi turėjo bent po vieną komitetą.
(Ramūnas Nėnius)
Linksmiausias nutikimas
Oi jų buvo tikrai daug ir tikrai didžioji dauguma ne spaudai :) (Ramūnas Nėnius)
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
Tai buvo gerų draugų komanda, kuri vertė kalnus ir neįmanomus dalykus tiesiog vieną po kito
vertė įmanomais. (Ramūnas Nėnius)
Ko palinkėtum KTU SA?
Išlikti visada pačiais pačiausiais ir rodyti pavyzdį tiek čia, tiek už Lietuvos ribų, nes mes KTU, nes
mes KarTU galim igyvendinti neįtikėtinus projektus ;) Ir vertinkit čia sutiktus draugus, nes geresnių tiesiog nėra... (Ramūnas Nėnius)
Išeiti iš komforto zonos ir išbandyti save. (Edita Grybauskaitė)
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2004-2006

PREZIDENTAS

VILIUS
SEKE VIČIUS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte
padėkoti KTU SA?
Dirbu KTU Paslaugų departamento direktoriumi.
KTU SA dėkingas už draugus (daug jų ir
dabar sudaro artimiausių draugų ratą) bei
pradžiamokslį apie atsakomybę, komandinį
darbą, visuomeninę veiklą.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Pasipriešinta neteisėtam Ramučio Bansevičiaus
perrinkimui KTU Rektoriumi. (Tuo metu
kandidatams virš 65 metų, buvo reikalinga
gauti SA pritarimą). Rektorius buvo išrinktas
Senate, ignoruojant KTU SA nepritarimą, todėl
ši procedūra buvo apskųsta teismui ir galiausiai
Rektorius buvo
priverstas atsistatydinti. Kiti
įsimintiniausi darbai: Tarptautinis projektas
XXI amžiaus Katakombos (Soboro rūsiuose
įrengta ekspozicija neregiams), KTU festivalis,
Kauno miesto studentų lygos sukūrimas,
inicijuoti kultūriniai mainai su Turkijos jaunimo
organizacijomis, bandymai su VUSA rasti
sprendimą dėl LSS ir LSAS susijungimo.
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Jog studentaujant pavyko ir studijuoti :)
Kas buvo sunkiausia?
Suprasti kodėl per KTU festivalį į A. Mamontovo
koncertą Sporto halėje pardavėme nedaug
bilietų, rytai po išvažiuojamųjų seminarų/

mokymų ir prof. dr. Vytauto
Mikroprocesorių modulis :)

Deksnio

Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų
turėjote?
Kiekvienas viceprezidentas vadovavo savo
kuruojamos srities komitetui. Jei gerai pamenu,
aktyviausi buvo projektų ir tarptautinių ryšių,
renginių organizavimo, socialinių ir akademinių
ryšių, komunikacijos bei žmogiškųjų išteklių
komitetai.
Linksmiausias nutikimas:
Pirmakursių krikštynos RAFES. Detalių pasakot
negaliu :)
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias,nes...
Formuodamas prezidiumą, didelį dėmesį
skyriau asmeninėms savybėms, kurių dėka
tapome labai gerų, vienas kitu pasitikinčių,
draugų komanda. Nuo to laiko, stipresniame
kumštyje dirbti dar neteko. Visi iki šiandien
likome
draugais,
dažnai
tarpusavyje
bendraujame. Praėjus 10 metų, visi prezidiumo
nariai dirba gerus darbus ir yra vertinami savo
srities specialistai.
Ko palinkėtum KTU SA?
Tradicijų ir istorijos puoselėjimo, neribotos
motyvacijos, nestandartinių idėjų, patriotizmo ir
pilietiškumo, taip pat nenutolti nuo savo misijos.
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KOMANDA
Socialinių ir akademinių reikalų viceprezidentas - Andrius Sadauskas
Sporto ir kultūros reikalų viceprezidentas - Giedrius Greblikas / Tomas Urbonas
Žmogiskųjų išteklių viceprezidentas - Paulius Vaidotas / Aurelija Lelešiūtė
Projektų ir tarptautiniių reikalų viceprezidentė - Katerina Samoilovič / Simona Simniškytė
Ryšių su visuomene viceprezidentas - Tautvydas Čivas / Giedrė Vilkaitė
Sekretorė - Edita Grybauskaitė / Raimonda Makrickaitė / Kristina Sadauskaitė
LSP - Linas Dabulskis
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2006-2006.12

PREZIDENTAS

JONAS
G E N YS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte
padėkoti KTU SA?
Džiaugiuosi gyvenimu ir kiekviena jo akimirka.
Norėčiau padėkoti už tuometinius įšūkius ir
patyrimus, tiek teigiamus, tiek neigiamus,
kurie padėjo sparčiai tobulėti mano asmenybei
bei užsiauginti storą „odą“. Ir, žinoma, visiems
žmonėms, kurie tuo metu dirbo tiek KTU SA,
tiek fakultetinėse SA, dėl jų buvo verta atiduoti
visą save studentiškam judėjimui.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Didžiausiu pasiekimu turbūt galima įvardinti
pasipriešinimą
neteisėtam
Rektoriaus
išrinkimui ir aukščiausios Universiteto valdžios
pasikeitimą. Nors tuo metu buvo įtempta
situacija su Universiteto valdžia ir darbas „karo
sąlygomis“, KTU SA veikla buvo tęsiama toliau.
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Ėjimas „iki galo“ keičiant Rektorių ir
nepasidavimas tiek Universiteto valdžios, tiek
dalies SA narių spaudimui.

Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų
turėjote?
Tuo metu buvo 5 komitetai: Informacija ir ryšiai
su visuomene, projektai ir tarptautiniai ryšiai,
socialiniai ir akademiniai reikalai, sportas ir
kultūra bei žmogiškieji ištekliai. Kiekvienas
viceprezidentas turėdavo savo komitetus ir
koordinuodavo jų veiklą universiteto mastu.
Linksmiausias nutikimas:
Tokių buvo tikrai labai daug, todėl galiu
drąsiai teigti, kad SA praleisti metai buvo vieni
geriausių gyvenime!
Mano
laikų
prezidiumas
buvo
geriausias,nes...
Jame buvo Miglė, Ona, Tania, Agnė, Tomic,
Kasparas ir Rimas.
Ko palinkėtum KTU SA?
Išlaikyti šaltą protą, turėti savitą visų situacijų
vertinimą ir žinoma mėgautis tuom ką darai.

Kas buvo sunkiausia?
Nuolatinis spaudimo, kritikos ir idėjų (kurios
nebuvo priimtinos visiems SA nariams)
nešimas tiek ant savo, tiek ant viso prezidiumo
pečių.
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2006.12-2007

PREZIDENTAS

TOM A S
URB ON A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte
padėkoti KTU SA?
SONARO, UAB direktorius ir vienas iš įkūrėjų.
Vienareikšmiškai - už žmones, kuriuos sutikau
per 7-erius metus, praleistus studentiškame
judėjime. Šie žmonės vis dar yra šalia!
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Veikėme pakankamai sudėtingu laikotarpiu,
vyko teisminis procesas prieš KTU, dėl
neteisėto rektoriaus išrinkimo. Rektorius
atsistatydino ir buvo surengti nauji rektoriaus
rinkimai.
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Veikėme kaip komanda, negalėčiau prisiimti
pasiekimų asmeniškai, nes visais atvejais
sprendimai ir palaikymas buvo iš visos
komandos. Na nebent, kad parašiau žodžius
knygos gale pridėtai dainai ;-) Džiugu, kad ji vis
dar skamba. 11 metų su šūkiu KarTU!

Kas buvo sunkiausia?
Teisminių procesų fone vienyti FSA ir išlikti
vieningiems.
Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų
turėjote?
Veikimo principas buvo panašus, turėjome
akademinių ir socialinių reikalų, tarptautinių
ryšių ir projektų, kultūros, informacijos ir ryšių
su visuomene, žmogiškųjų išteklių komitetus.
Linksmiausias nutikimas:
Vakarai ir naktys buvo tikrai ne liūdni ;)
Mano
laikų
prezidiumas
buvo
geriausias,nes...
Nes kiekvienam geriausias savas prezidiumas!
O mūsų buvo tikrai šaunus!
Ko palinkėtum KTU SA?
Skirtingų nuomonių, produktyvių diskusijų ir
visada siekti geriausio rezultato! O kiekvienam
KTU SA nariui - daryti tai kas labiausiai patinka!

KOMANDA
Socialinių ir akademinių reikalų viceprezidentė - Tatjana Makasejeva
Žmogiskųjų išteklių viceprezidentas - Kasparas Budnikas
Projektų ir tarptautiniių reikalų viceprezidentė - Jurgita Žaldokaitė / Ona Stasiūnaitytė
Ryšių su visuomene viceprezidentė - Miglė Plytninkaitė
Sekretorė - Agnė Narvilaitė
Laisvalaikio viceprezidentas - Arūnas Eitutis
LSP - Rimantas Nevedomskas
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2007-2009

PREZIDENTAS

S K I R M A N TA S
BAJORAS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte
padėkoti KTU SA?
Dirbu darbą mėgstamoje srityje (renginių
techninis aptarnavimas). Padėkoti galima už
labai daug ką. Jei įvardinti apibendrintai - už
išugdytus gebėjimus veikti komandoje, derinti
interesus ir pasiekti kompromisus. Manau, tai
vienos svarbiausių savybių bet kokioje veikloje.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Nemėgstu girtis, sunku išskirti kažką, tuomet
dauguma pasiekimų atrodė svarbūs ir
reikšmingi, vertinant dabar - mažiau reikšmingi
;) Kaip ten sako - tegul vertina istorikai, o
istorikais šiuo atveju esate Jūs :)
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Kad jaučiuosi laimingas dėl to kaip gyvenu ir ką
darau ;)
Kas buvo sunkiausia?
Kaip ir dauguma dalykų, daromų pirmą kartą.
Pirmi keli prezidentavimo mėnesiai tikrai
nebuvo lengvi :)
Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų
turėjote?
Akademinių-socialinių reikalų, žmogiškųjų,
laisvalaikio, projektų ir tarpautinių ryšių, info,
finansų paieškos. Berods visus išvardinau,

gal vadinosi ne visai taip, bet panašiai. Na,
pagrindinis tikslas ko gero buvo apjungti
centrinės atstovybės ir FSA iniciatyvas,
„stumti“ klausimus bendrai, stengiantis, kad
visi dėl to pajaustų naudą, tiek organizacija,
tiek studentai. Tenka pripažinti, kad tai nebuvo
lengva.
Linksmiausias nutikimas:
Kai po RAFES festivalio (berods 2009 m.,
tuomet buvau KTU SA prezidentas), kuriame
buvo suagusiųjų filmų lygio studentų orgija
scenoje, rektorius R.Šiaučiūnas pirmadienį ant
centrinių rūmų laiptų iš pykčio drebančiu veidu
išrėkė, kad daugiau festivalių KTU nebus. Bet jų
buvo, ir dar kokių :) Tuo metu, nebuvo linksma,
bet prisiminti linksma dar ir dabar. Aišku tai tik
epizodas, linksmų nutikimų buvo begalė...
Mano
laikų
prezidiumas
buvo
geriausias,nes...
geresnių nebuvo :) O jei rimtai - nes žiauriai
faina chebra, su kuria praleidom labai gerą
laiką.
Ko palinkėtum KTU SA?
Idėjų ir veiklių žmonių, nes manau kad jie yra
svarbiausi ;)
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KOMANDA
Marketingo ir finansų paieškos viceprezidentas - Viktoras Zotovas
Sekretorė - Giedrė Merkelytė
Žmogiškųjų išteklių viceprezidentė - Laima Šlapkauskaitė
Ryšių su visuomene viceprezidentas / LSP koordinatorius - Vidmantas Markevičius
Socialinių akademinių reikalų viceprezidentė - Birutė Kaladienė (Rimeikytė)
Projektų ir tarptautinių reikalų viceprezidentė - Goda Sadzevičiūtė
Socialinių akademinių reikalų viceprezidentė / SLC koordinatorė - Evelina Baltuškaitė
Marketingo ir finansų paieškos viceprezidentė - Viktorija Antanavičiūtė
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti KTU SA?
Atstovybėje atradau mokymus ir jų naudą. Mokymų srityje dirbu iki šiol. Taigi man SA padėjo rasti
kelią, kuriuo keliauti smagu. Bet labiausiai SA norėčiau padėkoti už draugus ir už prisiminimus,
kurie iki šiol kelia šypseną. (Laima Šlapkauskaitė)
iTo produktų vadovas. Padėkot, kad paruošė darbo rinkai. Ir tas pranašumas prieš tuos, kurie
nebuvę atstovybėse gana stipriai jautėsi. (Arūnas Eitutis)
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir įsimintiniausi darbai:
Iškapstėm SA iš skolos ir susigrąžinom stiprios organizacijos reputaciją. (Laima Šlapkauskaitė)
Išbrista iš didelių skolų. KMSL dvigubėjo kasmet ir buvo žinomas visų studentų. (Arūnas Eitutis)
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Vienas iš pirmų didelių Alumni sąskrydžių, pirmasis seminaras naujokams, jog susipažintų su
visomis SA veiklomis. (Laima Šlapkauskaitė)
KMSL augimas (Arūnas Eitutis)
Kas buvo sunkiausia?
Rektorius paduotas į teismą, santykiai su valdžia labai prasti, beveik jokio finansavimo.
(Laima Šlapkauskaitė)
Žmonai suprasti ką naktimis darau rūsyje. (Arūnas Eitutis)
Linksmiausias nutikimas
Linksmiausia buvo su Eitučiu dalyvaut Once Uppon a Time in Minnetler projekte. Bet tai istorija,
reikalaujanti visos nakties prie laužo. Iš kasdienybės: remontavom centrus, patys dažėm, lupom
tapetus, klijavom naujus. Žodžiu, visą vasarą praleidom rusy. Vieną naktį besidarbuojant užėjo
didžiulis lietus. Aš, Bajoras ir Goda išbėgę lauk lakstėm po balas. Žmogui nepapasakosi kaip gerai
buvo. (Laima Šlapkauskaitė)
Hm.... Seifo raktų pasiėmimas iš sergančio prezidento tik tada, kai KMSL pinigai nebetilpo į
nerakinamą ir visiems prieinamą stalčių. (Arūnas Eitutis)
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Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
Mano prezidiumas geriausias, nes tai MANO prezidiumas: su didelėmis idėjomis ir didele jėga jas
įgyvendinant, su pagarba tradicijoms, su progresu studentui, su atsakomybe, su užsidegimu ir
beprotiškai fantaštiska „chebra“. Nes mes turėjom Bajorą ir jo nučiuožusią komandą.
(Laima Šlapkauskaitė)
Visi per naktį karpė kažkokias gėlytes patrankų dekoracijoms, kurių nebūtinai reikėjo.
(Arūnas Eitutis)
Ko palinkėtum KTU SA?
Būkit draugais ir visada norėkit padaryt geriau nei tie, kurie buvo prieš jus!
(Laima Šlapkauskaitė)
Naudotis gerais santykiais su KTU, bet tuo pačiu netingėti vien naudojantis KTU parama.
(Arūnas Eitutis)
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PREZIDENTAS

M I N D AU G A S
G R A JAU S K A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte
padėkoti KTU SA?
Oj, čia labai stipriai turiu būti dėkingas KTU
SA ir tuo metu kartu su manim dirbusiems
žmonėm. Tik dėl jų dabar darau tai, ką darau ir
labai tai mėgstu.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Pamenu „protesto akcijos“ planavimą ir
įgyvendinimą kartu su kitom SA ir LSS prieš vyriausybės planus dėl PSD įmokų
studentų. Per naktį viską suplanavom Lietuvos
mastu, planas gimė KTU CSA rusy, kitą dieną
didelė dalis Lietuvos studentų savivaldų ir
studentų faksais išsiuntinėjo šimtus ar gal net
tūkstančius laiškų vyriausybės ir ministerijų
institucijoms. Išprotėjo jie ten nuo to :) Bet
suveikė :)
O aš tą naktį nepadariau kitos dienos studijom
reikalingų darbų - ir turėjau žiauriai gerą
pasiteisinimą, kurį pasakiau dėstytojai „dėstytoja, nepadariau namų darbų, nes naktį
gelbėjom studentus ir jų PSD. Išgelbėjom“
:) Žiauriai juokinga buvo. Nepamenu, kaip
dėstytoja reagavo. Bet baigėsi man viskas
gerai (su studijom ir su ta akcija).
Dar svarbūs dalykai mano galva yra tokie
mūsų darbų:
- įvedėm KTU SA narių akreditaciją

- pradėjom žiemos akademiją, su visa jos
koncepcija ir paskirtim
- F16 festivalis
- sustiprėjo studentų veikla senate, studentai
turėjo net vieno iš senato komitetų pirmininko
poziciją (aš buvau pirmininku KTU senato
studentų reikalų komisijos)
- atidarėm SLC (bet pasiruošimo darbus gerai
padarė S. Bajoro kadencijos chebra - ačiū
jiems)
- studentų org. fondas įkurtas (pergalvojom ir
perderinom visą fin. skyrimo tvarką)
- KTU SA pateikė vieną iš KTU tarybos
(dabartinės) narių kandidatūrą. Ir tas narys
buvo patvirtintas (derinau su Galvanausku dėl
jo kandidatavimo, tada pateikėm jo kandidatūrą
ir ministras patvirtino).
Didžiausias asmeninis pasiekimas
2008 m. pirmą kartą pats vedžiau mokymus.
Tai buvo mano „pirmas kartas“. Dabar turiu
mokymų/konsultacinę įmonę ir padedu
kitiems išmokti dirbti su mokymų verslu. Čia
mano didelis pasiekimas, prasidėjęs dar KTU
SA :)
Kas buvo sunkiausia?
Savo prezidiume keičiau narius du kartus. Iki
to laiko tik kadencijos keisdavo žmones, o man
teko priimti sprendimą tokį net du kartus vidury kadencijos pakeisti žmones. hm...tas
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tada buvo neįprasta. Bet matyt reikalinga. Bent
tai man asmeniškai nebuvo lengva.
Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų
turėjote?
2010 berods metais nusprendėm atskirti soc.
ir akademinius. Tai padauginom komitetų
kiekį :) Buvo dar žmogiškieji, fin/marketingo,
projektų, laisvalaikio.
Linksmiausias nutikimas:
Šitą gyvai reikėtų papasakoti.
neužrašysiu taip :)

Mano
laikų
prezidiumas
buvo
geriausias,nes...
Mes esam draugai iki šiandien. Nuolat
susitinkam ir bendraujam, palaikom vieni kitus
ir rūpinamės vieni kitais. Kartais vykstame
kartu atostogauti, kartais „gelbėjam“ bėdoje,
dažnai džiaugiamės kartu ir būnam.
Ko palinkėtum KTU SA?
Ieškoti augimo ir augininimo galimybių. Tai,
kas veikė anksčiau, gal neveikia dabar.

Tekstu

KOMANDA
Akademinių reikalų koordinatorius - Martynas Ubartas / Povilas Verbyla
Socialinių reikalų koordinatorė - Aleksandra Suchova
Projektų ir tarptautinių reikalų koordinatorė - Jelena Rogozina
Laisvalaikio ir kultūros koordinatorius - Povilas Navickas
Ryšių su visuomene koordinatorius - Giedrius Vičkus / Neringa Šimkutė
Žmogiškųjų išteklių koordinatorius - Dainius Stasiulis / Justas Sabonis
Administratorė / LSP kordinatorė / Projektų ir tarptautinių ryšių koordinatorė - Neringa Kelpšaitė
Marketingo ir finansų paieškos koordinatorius - Mindaugas Vaičiūnas
LSP koordinatorė/ Administratorė - Jolita Bridžiūtė
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti KTU SA?
Šiuo metu dirbu IT įmonėje projektų vadovu. Padėkoti norėčiau visiems su manimi dirbusiems už
galimybę tobulėti ir visiems vyresniems, kas išugdė mus. Ypatingai, savo ŽIV mentoriams Laimai
Šlapkauskaitei, Robertui Šulcui. (Dainius Stasiulis)
Esu Lietuvos Nacionalinės Televizijos garso režisierė. KTU SA norėčiau padėkoti už produktyvų,
linksmą, iššūkių ir ambicijų pripildytą laiką, praleistą studijų metais. Taip, už sutiktus žmones, jų
bendravimą, bendradarbiavimą. Už klausimus ir atsakymus, už paieškas ir atradimus.
(Aleksandra Suchova)
Užsiimu automobilių pirkimu, pardavimu ir paieška pagal pageidavimą. (Justas Sabonis )
Dabar esu iOS programuotojas, tuo pačiu domiuosi verslo idėjomis ir karts nuo karto išbandau ką
nors naujo. KTU SA norėčiau padėkoti už draugus ir pagalbą tobulėjant.
(Mindaugas Vaičiūnas )
Darbą derinu su studijom :) Arba atvirkščiai, net pats nežinau. Padėkoti? Na, nelabai yra už ką…
Nebent už pačius įsimintiniausius metus, surastus gerus bei geriausius draugus, praktiškai
nemokamai įgytą neįkainojamą patirtį, už bemieges naktis ir „draivą“ matant tavo realizuotas
idėjas, už iššūkius, už gerus prisiminimus, tačiau labiausiai už TĄ jausmą krūtinėj, išgirdus „KarTU, duoki ranką man...“ (Povilas Navickas)
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Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir įsimintiniausi darbai:
Įsimintiniausias tai turbūt buvo KTU F-16 festivalis, kuriame dar teko dalyvauti. KTU alumni
įkūrimo pradžia. Lietuvos vardo 1000 paminėjimas ir paminklas prie chemijos fakulteto (šešėlio
saulės laikrodis). (Dainius Stasiulis)
KTU SA narių akreditavimo organizavimas;
Sukurtos Akademinio sąžiningumo skatinimo programos;
Aktyviai sprendžiami klausimai dėl problemų bendrabučiuose ir KTU studentų apgyvendinimo;
Inicijuotas ir įvykdytas Projektas „Mokymosi naktys“;
SLC atidarymas;
Studentų kuratorių rengimas;
Logotipo „Būk kartu“ sukūrimas;
Tarptautinės neįgaliųjų dienos minėjimas;
SLC įrengta vieta, kurioje studentai gali nusipirkti šviežių bandelių;
Vienkartinių socialinių stipendijų fondo inicijavimas. (Aleksandra Suchova)
TSD... Leidimas iš savivaldybės buvo gautas likus 15min iki renginio :) (Justas Sabonis)
Manau soboro ir rotušės sujungimas rankomis. (Mindaugas Vaičiūnas)
Atskirti akademinių ir socialinių reikalų komitetai; įgyvendinta KTUSA narių akreditavimo idėja;
puoselėtas akademinis sąžiningumas; organizuotas F16; sulaukta daugiausiai (o gal jau sumuštas
rekordas?) dalyvių KMSL (~300 komandų); atidarytas SLC; priimtos KTUSA renginių organizavimo
taisyklės. Ko gero prie tinkamų sąlygų būtų galima ir daugiau atsiminti :) (Povilas Navickas)
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Kokteilių vakaronės, Kauno universitetų SA arbatėlės (Skruzdėlynas), laimėtas šauniausios
Kauno NVO konkursas. (Dainius Stasiulis)
Gautas prezidiumo apdovanojimas - padėka „Už vieną naktį padaryti neįmanomi darbai“. Per
vieną naktį buvo suorganizuotas streikas, kuris sustabdė ministerijos darbus. To pasekoje tam
tikri klausimai Aukštojo mokslo reformoje buvo pakeisti studentų naudai. (Aleksandra Suchova)
Jei bendrai iš tų dienų tai, kad galiausiai sugebėjau baigti universitetą. (Justas Sabonis)
Suorganizuoti neįprasto formato komiteto mokymai. (Mindaugas Vaičiūnas)
Būtų sudėtinga įvardinti ar išskirti vieną. Pasakysiu taip - eidamas į KTU SA nelabai žinojau ko
tikėtis, ko galima išmokti, kiek ir ko patirti, ką atiduoti ar ką gauti. Tačiau turėjau savęs paties viziją,
savo troškimus, kokius įgūdžius norėčiau turėti pabaigęs universitetą, kokia veikla užsiimti ar galų
gale kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Šią viziją buvau nukišęs kažkur giliai, ir tik pabaigęs
KTUSA „mokyklą“ dar kartą ją atsiminiau. Ir supratau štai ką - pačiam to nežinant buvimas KTUSA
padėjo įgyvendinti nemažą dalį mano troškimų. O gal tai padariau aš pats? Toks būtų mano
didžiausias asmeninis pasiekimas.
(Povilas Navickas)
Kas buvo sunkiausia?
Sunkiausia kaip ir kiekvienai kadencijai. Suburti darnią komandą, vienyti ją. Nes susirenka visiškai
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skirtingi žmonės, su savo trūkumais ir privalumais. Jiems visiems trūksta kažkokių žinių, todėl
reikia surinkus informaciją organizuoti tobulėjimo žingsnius. (Dainius Stasiulis)
Suvokti, kad iki kadencijų pabaigos vis mažiau laiko, o dar tiek daug norisi nuveikti. (Aleksandra
Suchova)
Surinkti „pilną“ susirinkimą. (Justas Sabonis)
Perlipti per save ir patikėti savo idėjomis, kaip ir organizuojant mokymus. Dėkoju KTU SA
komandai už palaikymą ir pagalbą šitoj vietoj. (Mindaugas Vaičiūnas)
Įtikinti tuometinį prezidentą M.Grajauską laisvalaikio komiteto koordinatorių pervadinti į laisvalaikio
komiteto direktorių. Taip ir nepavyko... Na, o jei rimtai - aplinkoje visada buvo (ar yra) tokių žmonių,
kurie netiki tuo, ką darai. Įrodyti kalbomis, kad yra priešingai, ne visada pavykdavo, todėl tekdavo
įrodinėti rezultatais. Tačiau rezultatui pasiekti reikėjo laiko ir būtent išlaukti tą laiką nepalūžtant ir
būdavo sunkiausia. (Povilas Navickas)
Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų turėjote?
Kiekvienas koordinatorius turėjo savo komitetą. Socialiniai, akademiniai, projektai ir tarptautiniai
ryšiai, žmogiškieji ištekliai, finansai, laisvalaikis, informacija ir ryšiai su visuomene. Turėjome
kas savaitinius susitikimus su komiteto nariais. Buvo aptariami nuveikti darbai, vykdavo
pasiskirstymas naujais darbais. Reguliariai turėdavome seminarus nariams, strategijų kūrimo
vakarus, komandinio darbo savaitgalius.
(Aleksandra Suchova)
Kiekvieną pirmadienį susirinkdavome aptarti reikalų su komitetų galvom, o trečiadieniais su
pirmininkais. (Justas Sabonis)
Vykdavo komitetų susirinkimai kartą per mėnesį (kartą per dvi savaites?) ir bandydavome
susiderinti darbus komitete tokiu būdu. (Mindaugas Vaičiūnas)
Buvo komitetų 7: laisvalaikio, projektų ir tarptautinių ryšių, akademinių reikalų, socialinių
reikalų, finansų paieškos ir marketingo, žmogiškųjų išteklių, informacijos ir ryšių su visuomene.
Kas sutartą laiko tarpą (tikriausiai dvi savaites), vykdavo komiteto narių susitikimas, komitetą
sudarydavo koordinatorius + FSA koordinatoriai. (Povilas Navickas)
Linksmiausias nutikimas
Buvo daug akimirkų, tai sunku išskirti vieną. Manau, smagiausia prisiminti komandą ir darbą su
ja. Turėjome daug nuotykių. (Dainius Stasiulis)
Laaaabai daug tokių buvo :) Vienas iš pirmųjų ateinančių į galvą, kai per naktį pasiuvome mantiją
berniukui - paminklui iš bakalaurantų nuomojamųjų mantijų. (Aleksandra Suchova)
Ui plaukiojimas fontane su Kalėdų seniu gegužės mėnesį.
TSD studentų kolonos nuo soboro iki rotušės organizavimas ir vykdymas (ir žinoma įvykdymas)
Elektros pirkimas likus minutėm iki koncerto :) kai reikėjo staigiai surasti iš kur gauti elektros
nepriklausomybės aikštėje, nes COMBO negalėjo scenos pastatyti.
LSS gimtadienis, kai paplūdimy įstrigo garsistų automobiliai.
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Ir dar milijonas istorijų :) . (Justas Sabonis)
Kai po studentų dienos paslėpiau mikrofoną, kad nesugadintume ir po to pamiršau. Tada buvo
bandoma jo ieškoti per visus kas buvo ėmę aparatūrą, kol aš ramiausiai prisiminiau, nuėjau ir
ištraukiau jį iš slėptuvės :D . (Mindaugas Vaičiūnas)
O jų buvo daug :) Labai daug. Trumpai papasakoti neišeis, o esmė ta, kad mano „prapuolęs“
miegmaišis (tuo metu paieškomas kaip: „takoj čiornyj krasnyj mišok“) per plauką nesukėlė
širdies smūgio šeimininkei sodybos, kurioje vyko KTUSA žiemos akademija. Kada prie laužo per
bebrines papasakosiu išsamiau ;) . (Povilas Navickas)
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
Mes supratome savo trūkumus ir bandėme tuos trūkumus pakeisti stiprybėmis. Dalinomės savo
geriausiomis savybėmis nepaisant to kokią sritį atstovavome. Buvome tuo metu savo srities
lyderiai. (Dainius Stasiulis)
Iki šiol esame draugai, komanda ir tikime, kad viskas yra įmanoma. (Aleksandra Suchova )
Iki mūsų skundėsi, kad per mažai dėmesio fakultetinėms, todėl sengėmės būti visur ir visada.
(Justas Sabonis)
Nes tai mano prezidiumas kuriame dirbau. (Mindaugas Vaičiūnas)
...nes tuo metu kito geresnio KTUSA prezidiumo tiesiog nebuvo. (Povilas Navickas)
Mūsų prezidiumas buvo geriausias, nes kartu su mumis dirbo net raganos, varlės ir nematomi
žmonės bei kiti gyviai. (Martynas Ubartas)
Nes ir praėjus dviems metams, ir gyvenant skirtinguose Lietuvos miestuose, mes vis tiek esam
ir būsim Kartu, nes per tuos metus kartu, išmokome daugiau nei bet koks pasaulio universitetas
galėtų kada nors išmokinti. (Povilas Verbyla)
Ko palinkėtum KTU SA?
KTU SA palinkėčiau išlaikyti pulsą ir periodiškai jį didinti, kad KTU SA visada būtų KARTU. Ir
nesvarbu kuri tai būtų karta. (Dainius Stasiulis)
Entuziazmo, jaunatviško maksimalizmo, beprotiškų idėjų, iššūkių ir jų įveikimo saldaus skonio
:) Tikėti savo veikla, idėjomis ir tikrai žinoti, nes tik tai KarTU pasieksim geriausią rezultatą.
(Aleksandra Suchova)
Nepamiršti šaknų, kertinių akmenų ir nebijoti pabūti galvos skausmu siekiant savo tikslo, nes SA
turėtų padėti studentams, ne universiteto planą stumti.. ;) .(Justas Sabonis)
Augti ir tobulėti :) (Mindaugas Vaičiūnas)
Eiti tiesiu keliu link išnykimo ir tapti nereikalingiems nei studentams, nei universitetui. Tačiau tai
pasiekti galima tik tada, kai visos problemos bus išspręstos, o visi iššūkiai - įgyvendinti. Ar tai
įmanoma? Linkiu niekada nesustoti bandant! :) (Povilas Navickas)
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PREZIDENTAS

JUSTINA S
S TAU G A I T I S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte
padėkoti KTU SA?
Šiuo metu turiu savo verslą, ir esu susižadėjęs.
KTU SA padėjo įgyti gyvenimo diplomą, įkurti
verslą ir rasti mylimą moterį šalia.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Pasiekimas, kad KTU SA, nusinešė per LSS
kalėdinį vakarą iš 6 nominacijų - keturias.
Pasiekimas, kad KTU rektorius buvo rinktas
ir KTU studentai, dalyvavo debatuose bei
susitikimuose. Pasiekimas, kad LSS biure 2
KTU SA žmonės. Pasiekimas bendra Kaunas
TSD diena, visiems Kauno studentams.
Pasiekimas naktinis transportas Kaune.
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Du metus iš eilės LSS metų lyderis 20112012, Kauno miesto jaunimo lyderis 2012,
pasiekimas, kad KTU studentai patys klausia
ir inicijuoja pokyčius, įtrauktas studentų
atstovavimas jau visuose universiteto lygiuose.

Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų
turėjote?
Atsirado KTU Žaliojo universiteto komitetas.
Linksmiausias nutikimas:
Centrų remontas visą savaitgalį, naktinės
iškylos ir žygiai, alkoholinės pertraukėlės ir
legenda tapusios kelionės į Zakopanę.
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias,
nes...
Mes ir dabar bendraujame ir susitinkame,
o darbai visada būdavo atlikti kitaip ir
netradiciškai.
Ko palinkėtum KTU SA?
Toliau augti, turėti dar daugiau ambicijų,
noro keistis ir tobulėti. Nebijoti keisti
renginių - susitikimų koncepcijos ir visada
išlikti studentiškais.

Kas buvo sunkiausia?
Sunkiausia: „Kaip visur suspėti - ir nesubyrėti“
išties sunku suspėti, bet kai studentiškas
draivas tave palaiko - viskas super.

36

KOMANDA
Ryšių su visuomene koordinatorius - Ignas Gaižauskas
Informacijos ir ryšių su visuomene koordinatorė - Liucija Sabulytė
Marketingo ir finansų paieškos koordinatorė - Milda Paklonskaitė
Žmogiškųjų išteklių koordinatorė - Edita Unskinaitė
Socialinių akademinių reikalų koordinatorė - Monika Simaškaitė
Akademinių reikalų koordinatorius - Lukas Petrauskas / Greta Kasperavičiūtė
Socialinių reikalų koordinatorius - Jonas Čepkauskas
Administratorė - Laura Godelytė
Laisvalaikio ir kultūros koordinatorius - Justas Valatka / Vytautas Ganusauskas
Projektų ir tarptautinių ryšių koordinatorius - Vytautas Juozas Petkus
Savanoris - Mindaugas Švarcas

Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti KTU SA?
Dirbu Tele2. O KTU SA Dėkoju kiekvieną dieną! (Edita Unskinaitė)
Šiuo metu dirbu administracinį darbą, didelės karjeros dar neužgyvenau, bet tai tik laiko klausimas
:) KTU SA padėkoti norėčiau už nuostabius sutiktus žmones - draugus, už kontaktus, už galimybę
kurti organizacijos istoriją, būti jos dalimi, už įgytas kompetencijas, nuostabias gyvenimo
akimirkas, kurios nesibaigia ir nesibaigs. Už Justino Staugaičio netikėtą pasiūlymą ir 15 minučių
lemtingą apsisprendimą ir štai - aš jau KTU SA istorijos dalis :)
(Laura Godelytė)
Viską tą patį, tik jau už pinigus :)) Marketingas/Komunikacija
(Ignas Gaižauskas)
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir įsimintiniausi darbai:
Rektoriaus rinkimai. Dalyvavimas LSS veikloje. Žmogiškųjų išteklių motyvacijos sistema. Mokymų
gausa ir baliai aišku!! (Edita Unskinaitė)
Kiekviena nauja veikla buvo pasiekimas. Rektoriaus rinkimai, pirmoji organizacijų mugė, pirmoji
TSD, KMSL automobilis, CSA susitikimas su dekanais rektoriaus namuose, LSS apdovanojimai:
metų lyderis mūsų prezidentas, metų atstovybė, metų akademas, metų projektas, šlavėm visur
visus laurus :) (Laura Godelytė)
Akreditavimas, KTU SA pradžiamokslis, šioks toks proveržis video ir maketų srityje, pirmą
kartą SA istorijoje informacijos viešinimui panaudotos tokios priemonės, kaip: QR code, Twitter,
Instagram. (Ignas Gaižauskas)
Tuo metu pavyko pakeisti bendrabučių situaciją, pagaliau ją išjudinti, pagerinti apvalieji stalai
pradėjo vykti visuose fakultetuose.
(Monika Simaškaitė)
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Didžiausias asmeninis pasiekimas
Lyderystės mokymai komitetui. Labiausiai vykę KTU SA priėmimai. Geriausias KMSL’as ir Alumni
sąskrydis su rektorium ir jo bačka! (Edita Unskinaitė)
Būti istorijos kūrėja. SA stabilumas biurokratijoje. Teko nuo nulio sukurti savo administratorių
komitetą, išgeneruoti jo veiklas, suburti narius, įdiegti mintį, jog tai svarbu kiekvienai FSA,
užmegzti administracinius ryšius su universiteto administraciją. (Laura Godelytė)
Savo darbų niekad nesureikšmindavau ir juolab kažkurio vieno - net neišskirčiau. Labiausiai
įsiminė KMSL 2012 viešinimo/reklamavimo kampanija, kur viską darėm dviese su Justu Valatka
ir, realiai, - beveik be pinigų. Gyvenom tuo, ką sugalvodavom - iškart darydavom. Atrodė, kad
darom visokius „šūdus“ ir turbūt viską ne taip reikia daryti... ir išties tik po kelių metų suvokiau
kaip gerai viskas buvo daroma ir kaip mums vietomis, tiesiog, sekėsi. (Ignas Gaižauskas)
Kas buvo sunkiausia?
Būti rimtiems! (Edita Unskinaitė)
Sesijos. (Ignas Gaižauskas)
Pradžioje įrodyti visiems, kad nors ir esam jauna komanda, bet verti užimti savo pozicijas, nes
seniau centrinėje atstovybėje vyravo vyresnių kursų atstovai. (Laura Godelytė)
Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų turėjote?
7 komitetai ir veikė puikiai. Net administratorių komitetą Laurytė buvo išlaužus (Edita Unskinaitė)
Dažniausiai komitetai vykdavo kartą per savaitę. Komitetai: Finansų, Laisvalaikio, Socialinių reikalų,
Akademinių reikalų, Žmogiškųjų išteklių, RSV, Administratorių, Projektų (Ignas Gaižauskas)
2011 m. buvo pokytis iš soc.akademų vieno komiteto tapo du atskiri. Sunku buvo visiems susivokti
kaip čia taip gali būti, o šiandieną neįsivaizduojam kitaip. (Monika Simaškaitė)
Linksmiausias nutikimas
Petkaus šokis ir dainos kiekvieną dieną. (Edita Unskinaitė)
Visi iki vieno yra linksmiausi ir sunku būtų išskirti patį pačiausią. (Laura Godelytė)
Petkus. (Ignas Gaižauskas)
Turėjom kartais su Staugaičio komanda 6:00 ryto susirinkimus, žinokit, tada labai produktyvi diena
patampa :D Bei tuomet naudotos frazės - „Kaip gaila“, „Kam tai rūpi?“ ir pan. :D
(Monika Simaškaitė)
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
Nereikėjo nieko sakyti, viskas visada buvo paremta jausmu ir komandos palaikymu
(Edita Unskinaitė)
Buvo SUPER komanda! (Laura Godelytė)

38

Nebuvom patys sau faini, buvom savikritiški ir norėjom daryti vis geriau, nei kažkada buvo, todėl
tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų Studentų atstovybių buvom lyderiai, iš kurių visi ėmė pavyzdį,
na ir šiaip, juk mes turėjom Staugaitį. :)) (Ignas Gaižauskas)
Nes staugianti komanda buvome, nuo žodžio Staugaitis, neapsiplunksnavę viščiukai išėję
atstovauti studentus, kurie stengėsi aukštai skraidyti :D Nes turėjom Sharaną, nes ir dabar esame
draugai. (Monika Simaškaitė)
Mano prezidiumas geriausias, nes buvo itin kultūringas ir rafinuotas, bet nebijantis laužyti
standartų, itin dėmesingas ŽMOGUI, ŽMOGIŠKUMUI, NUOŠIRDŽIAM KONTAKTUI - BENDRO tikslo
vardan, visuomet atrasdavo savy jėgų išlikti supratingais ir padedančiais vieni kitiems, neleido
asmeniniams konfliktams trukdyti tolimesniam KTU SA darbui. (Greta Kasperavičiūtė)
Ko palinkėtum KTU SA?
Siekti užsibrėžtų tikslų! (Edita Unskinaitė)
Palinkėčiau išlaikyti lyderiaujančios, stiprios atstovybės poziciją, iš kurios galėtų pasimokyti kitos
atstovybės ir sąjungos, nuolat būti aktyvia ir studentui artima organizacija. (Laura Godelytė)
Organizacijai linkiu tik augti, stiprėti ir išlikti akivaizdžiais lyderiais visame kame! Na, o
nariams linkiu motyvacijos, pasišventimo tam, ką darote, tikėjimo savimi ir pasitikėjimo kitais.
Nepamirškite, kad atstovybė yra ta vieta, kur dar galima eksperimentuoti ir/ar klysti, nes išėjus iš
atstovybės į verslą - klaidos gali skaudžiai kainuoti, tad nebijokite visko daryti savaip!
(Ignas Gaižauskas)

39

2013-2014

PREZIDENTĖ

MONIK A
SIM A ŠK A ITĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte
padėkoti KTU SA?
KJOSAS pirmininkė, dirbu Asociacijoje
INFOBALT. Padėkoti už draugus visam
gyvenimui, už suformuotą asmenybę, aktyvią
ir pilietišką, už galimybę reikštis ir mokytis, už
išugdymą to kas yra komanda, vienybė.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Mūsų situacija buvo kiek kitokia, pasikeitus
rektoriui, atėjus į pareigas Petrui Baršauskui,
situacija universitete kardinaliai pasikeitė,
o studentai tapo tuo kritišku balsu, į kurį
atsižvelgdavo visa valdžia. Universiteto
didžiųjų pokyčių metu (fakultetų jungimai,
logo keitimas ir kita) įvykdėm gan rimtą
apklausą klausdami studentų, kaip jie vertina
pokyčius, juos pristatėme Universiteto tarybai,
tai buvo vienas iš pirmųjų tokių KTU SA
prisistatymų tarybai. Kiek man žinoma, KTU SA
ir toliau naudojo tuos duomenis, atstovaujant
studentams. Aišku be apklausos, vyko sunkus
laikotarpis FSA susijungime, ne visi laimingi,
ne visi patenkinti, kad tai įvyko.
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Neturiu kol kas tokio, kiekviena maža patirtis
teikia didžiulės naudos. Sunku kažką išskirti.

Kas buvo sunkiausia?
Sunkiausi buvo pokyčiai SA, kai keitėsi ir
jungėsi FSA - niekam nepatinka pokyčiai,
sunku keisti tai, kas jau įsišakniję.
Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų
turėjote?
Buvo laisvalaikis, ŽIK, RsV, projektai ir
tarptautiniai ryšiai, iš marketingo pakeitėm
pavadinimą į verslo projektus..
Linksmiausias nutikimas:
Negaliu kai kurių sakyti, per daug „inside
jokes“. :D Mano komandoje – Iglesias „Hero“
daina buvo topas! Švarcas buvo Dievas, o
Bebrinės kiečiausios :D
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias,
nes...
Nes KaTeU Sa visada geriausia! Nes pas
mus nebuvo nei vieno normalaus, tik dievai,
mažyliai, aukseliai, katinukai, rankelės,
vyšnaitės, „grumpy cat“, ryžikai, blondinės,
prezidentės-moteros ir kita fauna ir flora.
Ko palinkėtum KTU SA?
Nepamiršti KODĖL KTU SA yra visada KarTU,
net ir sunkiausiais momentais, pokyčių ir
nesutarimų laikotarpiais!
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KOMANDA
Žmogiškųjų išteklių koordinatorė - Kamilė Lodaitė
Socialinių reikalų koordinatorius - Tomas Vaškevičius / Žilvinas Kalvanas
Projektų ir tarptautinių ryšių koordinatorė - Vaida Spūdytė
Laisvalaikio ir kultūros koordinatorius - Jonas Čepkauskas
Informacijos ir ryšių su visuomene koordinatorius - Simonas Balčiūnas
Akademinių reikalų koordinatorius - Algirdas Kursevičius
Verslo projektų koordinatorė - Unė Marija Jurkštaitė
Administratorė - Agnė Vaicekauskaitė
LSP koordinatorė - Rasa Petkevičiūtė
SLC koordinatorius - Eimantas Jonaitis
Savanoris - Mindaugas Švarcas

Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti KTU SA?
Šiuo metu esu KTU Senato narys, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto tarybos narys, KTU
Akademinės etikos kolegijos narys, SPK narys ir kitų įvairių darbo grupių narys.
(Žilvinas Kalvanas)
Kauno „Žalgirio“ bilietų pardavimo vadovė. Dirbdama KTU SA pradėjau bendradarbiavimą su
Žalgiriu, tad ten įgyti kontaktai man padėjo gauti darbą. (Unė Marija Jurkštaitė)
Šiuo metu studijuoju Danijoje. Norėčiau padėkoti už išugdytas kompetencijas, taip vadinamą
„antrą diplomą“, kuris mane patobulino ir išugdė, kaip asmenybę. (Algirdas Kursevičius)
Dabar esu KTU Karjeros ir ugdymo centro karjeros projektų vadovė ir IAESTE Nacionalinė
sekretorė (Projektai+tarptautiniai ryšiai :D). Norėčiau padėkoti už indėlį karjeros startui
(susitikimai su Rektoriumi, prodekanais, dalyvavimai įvairiose atrankose, idėjų dalinimasis,
darbas su buhalteriais, kitų NVO atstovais ir kt.) padėjo pažinti viešą sektorių, rasti daug kontaktų
ir „užsidegti” noru dirbti dėl studentų ir studentams. (Vaida Spūdytė)
KTU SA šiuo metu vis dar studijuoju architektūrą statybos ir archtektūros fakultete, tačiau
lygiagrečiai dirbu prie savo individualios veiklos. KTU SA noriu padėkoti už drąsą imtis veiklos,
kurią myliu, pasitikėjimo savo jėgomis ugdymą ir supratimą, jog viską apie ką svajoji galima
pasiekti nuoširdžiu darbu. (Rasa Petkevičiūtė)
Šiuo metu dirbu programuotoju užsienio įmonėje. Esu dėkingas KTUSA už joje išugdytus
gabumus ir platesnį akiratį, kuris skatina siekti. (Eimantas Jonaitis)
Tarptautinėje programinės įrangos kūrimo įmonėje kaip marketingo specialistas. KTU SA už tai
išties atsakinga. Būtent socialiniai įgūdžiai įgyti būnant atstovybėje ir praktiniai esant RSV pozicijoje
padėjo man būti, ten kur esu dabar. (Simonas Balčiūnas)
Už tai kaip susiklostė mano gyvenimas toliau būtent ir norėčiau padėkoti KTU SA, nes jei ne veiklos,
išmokti dalykai čia, nebučiau ten kur esu dabar. O dabar dirbu architekte (visai kieta istorija, kaip
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gavau darbą). Taip pat kartais pasidalinu savo žiniomis su jaunesniais KTU SA nariais.
(Kamilė Lodaitė)
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir įsimintiniausi darbai:
Išplėstas iki savaitės trukmės projektas „Gera daryti gera“ (Žilvinas Kalvanas)
Pakeitėm finansų komiteto pavadinimą, puikūs santykiai su administracija, į kitą lygį pakėlėme
KTU priėmimus, važinėjome ir pristatinėjome universitetą festivaliuose, didelis TSD renginys.
(Unė Marija Jurkštaitė)
Aš kaip akademas, tada didžiavausi savo pirmąja Žiemos akademija. Man ji paliko įspūdį
ilgam. Daug kas dėkojo, kad iš jos pasisėmė ne tik žinių, bet ir motyvacijos. Manau, tai šioje
organizacijoje ypatingai svarbu! Džiaugiuosi pirmuoju apie 200 studentų ir dėstytojų surinkusiu
vakaru. Didžiuojuosi, kad davėme pradžią modulių vertinimo anketų keitimams. Apskritieji stalai
atsirado kai kuriuose fakultetuose ir buvo daromi pirmą kartą per visą studentų atstovybės
istoriją ir didžiuojuosi kiekvienu smulkesniu, ar mažiau žinomu darbu, nes kiekvienas darbas
buvo ypatingai svarbi detalė dideliame studijų procese. Ir didžiuojuosi savo tuometine komanda,
be kurios, tai nebūtų pavykę! (Algirdas Kursevičius)
KTU CSA turėjo labai didelį uždavinį - sklandus FSA susijungimas. Bei ŽIK pagalba buvo sukurta
studentų atstovybininkų mentorystė. (Vaida Spūdytė)
Manau vienas didžiausių KTU CSA darbų buvo kuo sklandesnis fakultetinių atstovybių jungimosi
procesas. Daug susitikimų, daug pokalbių ir derybų, kurios galbūt ir ne visuomet pirmu bandymu
vedė lengviausiu keliu, tačiau šiandien, tai tikrai vardinčiau, kaip sudėtingiausią mūsų prezidiumo
užduotį - kiek įmanoma labiau suvienyti KTU SA. (Rasa Petkevičiūtė)
Vienas iš įsimintesnių buvo pirmakursių priėmimo šventė. (Eimantas Jonaitis)
FSA susijungimas ir užmegzti nuostabūs santykiai su KTU administracija. (Simonas Balčiūnas)
Galbūt tai darbas, kuris man labai įsiminė, darbas susijęs su žmogiškųjų ir akademinių reikalų
sritimis. Su komitetu suorganizavome mokymus skirtus padėti baigiamojo kurso studentams
pasiruošti pristatyti ir apginti savo baigiamąjį darbą. Nes būna žmonių kurie paruošia labai gerą
darbą, tačiau pristatymo kokybė nulemia žemesnį įvertinimą. (Kamilė Lodaitė)
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Sunku identifikuoti savo pasiekimus, dažniausiai visi tikslai buvo įgyvendinami su kolegomis
(komiteto koordinatoriais ar prezidiumu) šalia. (Žilvinas Kalvanas)
Nauji partneriai, geri santykiai su KTU rinkodaros skyriumi, KTU priėmimai (Unė Marija Jurkštaitė)
Darbas su žmonėmis, lyderystė. Buvau gana pilkas ir uždaras mokyklos laikais. Studentų atstovybė
ne tik sugebėjo mane 180° pakeisti, bet ir išmokė būti lyderiu, dirbti su komanda, siekti bendrų
tikslų, organizuoti, planuoti, motyvuoti kitus ir dar daug daug kompetencijų vadybos, socialinių
mokslų srityse. (Algirdas Kursevičius)
Išsiunčiau labai daug studentų į tarptautinius projektus :D (Vaida Spūdytė)
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Kaip asmeninį pasiekimą, manau, galiu įvardinti, jog sugebėjau kartu su kelių žmonių pagalba
pagaliau automatizuoti LSP sistemą. Būtent dėl šio ilgo darbo visų studentų studijų informacija
buvo perkelta į sistemą ir leido pereinamųjų metų studentams laiku atsiimti diplomus, o kitoms
kartoms suteikė galimybę senąjį studento pažymėjimą pabaigus studijas pasilikti.
(Rasa Petkevičiūtė)
Studentų laisvalaikio centro patalpų remontas ir pritaikymas jaunimo organizacijų įsikūrimui.
(Eimantas Jonaitis)
Pergalė prieš save, nepamirštant ėjimo link išsikeltų tikslų iki pat galo. (Simonas Balčiūnas)
Mentorystės programa. Be galo džiaugiuosi, kad buvau tas žmogus, kuris supažindino atstovybės
narius su mentorystės teikiama nauda. Vėliau mentorystė atsirado ir universitete. O dar smagiau,
kad menorystės procesai KTU SA vyksta ir toliau, žmonės naudojasi tobulėjimo galimybe. (Kamilė
Lodaitė)
Kas buvo sunkiausia?
Iš naujo suburti komiteto koordinatorius bendrai veiklai (Žilvinas Kalvanas)
Sutilpti į 24 valandas per parą. (Unė Marija Jurkštaitė)
Bemiegės naktys mokantis po įvairių veiklų, renginių organizavimų, seminarų. Bet ištvėriau. Ne
paslaptis, kad studentai mažai miega ir miego tikrai labai trūko, ypatingai kai informacijos srautai
buvo didžiuliai. (Algirdas Kursevičius)
Visur spėti - studijuoti, studentauti ir užsiimti atsakinga veikla - atstovauti ir siekti gerų rezultatų.
(Vaida Spūdytė)
Sunkiausia buvo suderinti asmeninį gyvenimą, studijas ir „Gyvenimą pagal LSP“ :D . Kai bet kuriuo
paros metu sulauki skambučių iš studentų, jų tėvų ar universiteto administracijos ir tuo pat bandai
laviruoti tarp kitų dviejų - asmeninio gyvenimo ir studijų. (Rasa Petkevičiūtė)
Mūsų prezidiume per metus pasikeitė nemažai koordinatorių, taip pat šiais metais vyko fakultetinių
atstovybių jungimas. Visa tai turėjo įtakos produktyvumui. (Eimantas Jonaitis)
Atlikti teisingus pokyčius, kuomet pagrindinis jų kontrargumentas - „mes visados darėm taip,
todėl norim taip daryti ir toliau“. (Simonas Balčiūnas)
Sunkiausias bet tuo pačiu ir labai įdomus buvo laikas, kai tapau koordinatore dar su ankstesnio
prezidento komanda, viduryje kadencijos ir nebuvo žmogaus, kuris tau perduoda tęstinius darbus.
Pats turi kurti komiteto veiklas. (Kamilė Lodaitė)
Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų turėjote?
Akademinių reikalų komitetas mažai keičiasi. Problemos išlieka panašios, tačiau neretai būna
sunku pritraukti daug studentų į komitetą. Po mano organizuotų pirmakursių komitetų mokymų
pavyko surinkti, berods, rekordinį skaičių akademų. Kažkur apie 30 bendrai tada buvo komitete,
jei gerai pamenu. Tai buvo kažkas wow! Tačiau tendencija tokia, kad daug kas išsilaksto po kelių
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mėnesių. Ilgainiui komitetas pasiekė stabilų, akademinių reikalų komiteto aistruolių skaičių su
kuriuo ir pabaigiau kadenciją. Komiteto nariai buvo išties nepakartojami. Įveikėmė visas kliūtis,
pasimokėme iš klaidų ir didžiavomės ir džiaugiamės sėkmingais darbais! Labai noriu jiems
padėkoti, buvo išties malonu dirbti. Taigi a.k.a.DEM’ai forever!
(Algirdas Kursevičius)
Kiekvienas koordinatorius taikė savo metodus komandų surinkimui ir išlaikymui, darbų atlikimui.
Mes stambiausius projektus rašydavome kartu su tiksline grupe (pvz. akademai+projektininkai,
LSMU+KTU projektininkai ir kt.), KTU SA patalpose, su šiltais gėrimais. Mokėmės derinti svarbius
darbus su neformaliu bendravimu, „neužgesinant“ netradicinių idėjų. (Vaida Spūdytė)
Komitetų turėjome 7 ir taip dar buvo Prezidentienė, Administratorė , LSP koordinatorė, SLC
koordinatorius ir Ūkio - vidaus gerovės - taikos - Dievo pareigas atliekantis koordinatorius :D
Kiekvienas dirbo įvairiais metodais, buvo smarkiai stengiamasi komitetuose veikti ne vien
tradiciškai, bet ir užsiimti netradicinėmis veiklomis - netradiciniu naujos kartos ugdymu.
(Rasa Petkevičiūtė)
RSV komiteto pagrindinis pokytis - smarkiai sumažintas nereikalingų susirinkimų kiekis.
(Simonas Balčiūnas)
Linksmiausias nutikimas
Šiaip Alumni sąskrydžiai pasižymėdavo linksmiausiais nutikimais :) Vienas linskmas nutikimas
buvo man gimtadienio proga prezidiumo dovanotas „stress ball“, kuris buvo moters krūties
imitacija. Šią dovaną ne tik nešdavausi į komitetą, bet ir kiti komitetai skolindavosi. Komiteto
narius tai ne tik nuramindavo, bet ir pakeldavo ūpą! (Algirdas Kursevičius)
Fuxų projektų metu gimė „KaTeU“. KaTeU studentai, KaTeU dėstytojai, KaTeU universitetas!
(Vaida Spūdytė)
Kartu su šia komanda viskas buvo smagu, nuo darbo ar mokymosi naktimis ir važiavimo į mac’ą
iki laiko leidžiamo už koordinavimo ribų. Kiekviena išvyka išskirtinė ir neapsakomai smagi. Kai
visa komanda telpa ant vienos sofos ar autobusų stoties suoliuko, kai visi ryte ruošia vieni kitiems
bomžpakius ir kavą, kai sulauki asmeninio koncerto ar surengi tokį kitam, Indėniški vardai, Hero
interpretacijos, CS vakarai, visi kitiems keisti inside joke’ai ir tas baisus jausmas, kai supranti jog
yra žmonių, kurie tave pažįsta per gerai :D (Rasa Petkevičiūtė)
Pradžioje kadencijos slidinėdamas susilaužiau ranką, iš to kilo begalės pokštų ir linksmų darbinių
situacijų. Taip pat visada pralinksmindavo Algirdo ir Simono prancūziška meilė; Iš McDonaldo
grįžtant lūžusi lingė; (Eimantas Jonaitis)
Jei išskirti vieną linksmiausią (tuo pačiu ir gėdingiausią), tuomet tai bus fuksų idėjų pristatymas.
Iš vieno dalyvio išgirdom naują universiteto ir atstovybės pavadinimą, kurį be perstojo kartojo KATEU ir KATEUSA. Buvo taip juokinga, kad tiesiog turėjom išeiti į lauką atsikvėpti ir nustoti be
perstojo kvatoti :D (Simonas Balčiūnas)
Be jokios abejonės man labiausiai įsiminęs momentas buvo, kuomet darėme dekoracijas
KTU SA gimtadieniui iki 5 val. ryto, tuomet sugalvojome nemiegoję, pavargę tarp tų blizgučių
nusifotografuoti ir pasidalinti FB, bet vietoj mūsų vidinės grupės tą nuotrauką ryte radome viešame
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puslapyje „Nekilnojamas turtas Kaune“. Švarcas irgi kartais daro klaidų ;D (Kamilė Lodaitė)
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
Tai buvo geriausia visų laikų komanda su kuria mes bendraujame iki šiol, galiu drąsiai sakyti, tai
žmonės, kurie išliks gyvenimo draugais visam laikui... (Žilvinas Kalvanas)
Buvome vieninga ir darni komanda :) (Unė Marija Jurkštaitė)
Tiek sunkumuose, tiek džiaugsmuose išlikome vieningi. Vis tęsiame susitikimus, sveikinam su
gimtadieniais, išeinam pasisėdėt ir kaip tikriem seniam pridera paburbuliuot apie dabartinę KTU
SA, kai turim laisvą vakarą. „O mano laikais tai būdavo taip...“ (Algirdas Kursevičius)
Turėjome labai skirtingų žmonių komandą, tad į visas situacijas galėjom žvelgti iš įvairių kampų.
Ir nebuvo nakties, jog cokoliniame aukšte užgestų šviesos. (Vaida Spūdytė)
Neįsivaizduoju kitos tokios puikios prezidiumo sudėties, kuri mane tuo metu būtų privertusi
jaustis geriau. Tai buvo žmonės, kuriuos gerbiu iki pat dabar ir nepamiršiu ilgai, nes didžioji
dauguma, tai draugai visam gyvenimui, kurie iki pat šios dienos gali padėti ir patarti tiek veiklos
tiek gyvenimiškais klausimais. (Rasa Petkevičiūtė)
Jį sudarė: Multifinkcinis Botagas, Pozuojanti Telyčia, Kontempluojantis Kolibris, Alkoholinė Vyšnia,
Drovioji Grietinėlė, Ošianti Projekcija, Kibernetinis Galas, Abstinentinis Terminatorius, Archyvinė
Murka, Kovinis Spirgis, Unikalusis Nekondicijus, Tarpgalaktinis šnipas. (Eimantas Jonaitis)
...pokyčių ir permainų buvo visur - mūsų komandoje, KTU SA ir visam KTU. Tai sukėlė daug
iššūkių, pykčių, diskusijų. Tai grūdina ir dėl to ši patirtis tapo nepamirštama. (Simonas Balčiūnas)
Nes mes turėjome pirmą istorijoje prezidentę moterį, nes turėjome Dievą komandoje, nes visi
buvo labai atsidavę savo veikloms KTU SA. (Kamilė Lodaitė)
Ko palinkėtum KTU SA?
Sėkmės, stiprybės ir gero nuovokos jausmo (Žilvinas Kalvanas)
Pozityvo, darbštumo, vis augančių tikslų, atsakomybės ir jausti malonumą savo veikloje,
nesavanaudiškumo FSA, studžių ir bendruomenės atžvilgiu, būti sektinu pavyzdžiu kitoms
aukštosioms mokykloms, būti aktyviems ir tiems, kuriems rūpi :) (Unė Marija Jurkštaitė)
Palinkėčiau stiprybės, vienybės, protingų problemų sprendimų, sėkmingų darbų, visapusiško
tobulėjimo ir neprarasti tos studentiškos, jaunatviškos dvasios, kuri spinduliuoja maksimalizmą,
užsispyrimą ir energiją! (Algirdas Kursevičius)
Nesustoti tobulėti ir greitai adaptuotis prie studentų poreikių. Artėja Z karta (tadadadam).
(Vaida Spūdytė)
Net jei esate beprotiškai pavargę ir nebežinote, kaip susitvarkyti su viskuo kas vyksta, nepamirškite,
jog jus supa nerealiausia komanda, kuri gali jus palaikyti ir motyvuoti. Nepamirškite, jog esate ne
vienas ir jog savo pareigas užimate ne veltui. Jumis pasitiki ir tiki. Jei viską tinkamai suprasite,

45

dings noras koordinavimą vadinti darbu ir KTU SA taps antrais namais :) (Rasa Petkevičiūtė)
Ambicijų (Eimantas Jonaitis)
Ir toliau nepamiršti kodėl ši veikla jus veža ir kodėl esate kartu. (Simonas Balčiūnas)
Palinkėčiau žmonių, kurie niekada nepraranda noro tobulėti. (Kamilė Lodaitė)
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PREZIDENTAS

M I N D AU G A S
VA L K AV I Č I U S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte
padėkoti KTU SA?
Vis dar studijuoju. Noriu padėkoti už tai, jog
laikas praleistas KTU SA buvo vienas geriausių
įvykių mano gyvenime, suteikė pasitikėjimo
savimi, organizuotumo ir įgūdžių, reikiamų
gyvenimui po universiteto.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Tarptautinių ryšių grąžinimas į KTU SA (santykiai
su kaimyninių šalių studentų atstovybėmis), tai
įsiminė kai į KTU SA konferenciją atvyko 10
RTU SP narių.
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Išrinktas LSS metų studentų lyderiu.

Linksmiausias nutikimas:
Buvo jų daug... Mūsų prezidiumas nuolatos
vieni kitus apgaudinėdavo išgalvodami
istorijas apie vieni kitus, todėl tai budavo vieni
linksmiausių dalykų :)
Mano
laikų
prezidiumas
buvo
geriausias, nes...
Likome gerais draugais ir tikiuosi tokiais ir
būsime toliau. Dirbome petys į petį ir pačiais
sunkiausiais momentais, nepasiduodavom,
pasikalbėdavome ir dirbdavome toliau.
Ko palinkėtum KTU SA?
Ryžto ir kantrybės, nes tada galima padaryti
viską.

Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų
turėjote?
Beveik visas KTU SA darbas buvo
organizuojamas per komitetus, turėjome jų 10.
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KOMANDA
Žmogiškųjų išteklių koordinatorė - Julija Paulauskaitė / Justina Štrimaitytė
Akademinių reikalų koordinatorė - Julija Stanaitytė / Lijana Kazlaitė
Socialinių reikalų koordinatorius - Lukas Stumbra
Administratorė - Jurgita Dobilaitė / Brigita Gendvilaitė
Ryšių su visuomene koordinatorė - Monika Vaitkevičiūtė
Verslo projektų koordinatorė / Administratorė - Viktorija Rutkauskaitė
Verslo projektų koordinatorė - Milda Vilkaitė
Laisvalaikio ir kultūros koordinatorė - Aistė Kukytė / Arnas Sorokas
Projektų ir tarptautinių ryšių koordinatorius - Simonas Leonavičius
LSP koordinatorė - Rūta Petkevičiūtė
SLC koordinatorius - Vilmantas Simpukas

Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti KTU SA?
Dabar dar užsiiminėjame mokslais ir ieškome geriausių galimybių ateičiai, darbui, mokslams ir
veiklai. (Julija Stanaitytė)
Šiuo metu darbuojuosi pagal savo specialybę ir studijuoju magistrantūroje. KTU SA labiausiai
norėčiau padėkoti už naujus draugus, didžiulę patirtį, sukeltą pasitikėjimą savimi ir nuostabiai
praleistus 2 metus. (Vilmantas Simpukas)
Šiuo metu dirbu centrinėj KTU bibliotekoje Informacijos paslaugų skyriuje, o padėkoti SA
norėčiau už DRAUGUS, SUKAUPTĄ PATIRTĮ, SUTEIKTAS GALIMYBES ir NIEKUR NIEKUR NIEKUR
PASAULYJE KITUR TAIP ĮDOMIAI IR LINKSMAI PRALEISTĄ LAIKĄ. Juk tai, išskirtinė galimybė.
(Julija Paulauskaitė)
Šiuo metu esu laisvo oro direktorius, kuris rašo bakalaurinį darbą, kad galbūt kada nors išeitų būt
kitos srities direktoriumi.
Būdamas KTU SA subrendau kaip asmenybė. Išmokau ir sužinojau be galo daug įvairiausių
dalykų, kurie praverčia kasdien. Galiu drąsiai teigti, kad tai buvo vieni iš geriausių mano gyvenimo
metų, kuriuos visuomet atsiminsiu su šypsena. Na ir žinoma, labiausiai dėkingas esu už galimybę
pažinti tiek daug įdomių žmonių, kurie laikui bėgant tapo draugais. :))
(Arnas Sorokas)
Studijuoju magistre. Padėkot norėčiau už praktiką. Praktiką, ne tik kalbant apie įgytus techninius
įgūdžius, tačiau, taip pat ir praktiką bendraujant su skirtingomis asmenybėmis :) Ir dėkoju KTU SA
už komandą su kuria dirbau du metus - nu gi patys nuostabiausi žmonės pasaulyje <3 .
(Monika Vaitkevičiūtė)
Šiuo metu dirbu Lietuvos statistikos departamente, Kainų statistikos skyriuje Vyriausiaja
specialiste. KTU SA norėčiau padėkoti už galimybę sutikti žmones - bendraminčius, kurie per
veiklos metus tapo tikrais draugais. Taip pat, už kompetencijas ir įgūdžius, kurių tiesiog studijuojant
vargu ar būtų įmanoma įgyti. (Rūta Petkevičiūtė)
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Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir įsimintiniausi darbai:
Akademinio sąžiningumo memorandumas / deklaracija, kuris nuskambėjo ne tik per universitetą,
bet ir per Kauno miestą, Strategijos parengimas ir įgyvendinimas, kurios neturėjo KTU SA 10
metų, Pradžios mentorių efektyvus veikimas ir ,žinoma, logotipų pasikeitimas.
(Julija Stanaitytė)
Manyčiau didžiausias mūsų komandos pasiekimas buvo įvesta KTU SA strategija bei atnaujintas
stilius. (Vilmantas Simpukas)
Įsimintiniausi darbai būtų F17 festivalio rengimas, tai nebuvo super reikšminga SA veiklai, bet
tai buvo visiškai kitoks darbas nei man buvo kažkada tekę daryti. O didžiausias pasiekimas, tai
mūsų įvaizdžio kūrimas, man atrodo, kad tai daug kuo prisidėjo prie bendro vizijos kūrimo. Taip
pat, aišku, strategijos kūrimas kitas didžiausias pasiekimas. Manau, toks penkmečio planas yra
ypatingai svarbus kai kartos keičiasi taip greitai.
(Julija Paulauskaitė)
Kalbant iš VFSA pusės, tai turbūt tai, jog pavyko gauti naujas patalpas, jas atnaujinti ir susikurti
sau jaukią ir darbingą aplinką.
O imant bendrai KTU SA, tai be abejonės - KTU SA strategija bei KTU SA įvaizdžio atnaujinimas.
Galima paminėti dar ir socialinę akciją - „Vieningas Studentas“ ir vėlykinį margučio ridenimą, kurie
nuskambėjo per visą Lietuvą. (Arnas Sorokas)
Mano vaikas - vieninga KTU SA logotipų linija. Taip pat, KTU SA strategija. Dar perstumdėm baldus
CSA ir inventorizaciją padarėm - it’s something. (Monika Vaitkevičiūtė)
Didžiausiu pasiekimu ir tuo pačiu įsimintiniausiu darbu laikyčiau Studentų atstovų veiklos valdymo
grupės įkūrimą ir koordinavimą. Ne ką mažiau džiuginantis darbas buvo elektroninio akreditavimo
įvedimas. (Rūta Petkevičiūtė)
Didžiausias asmeninis pasiekimas
KTU SA strategija, akademinių reikalų komiteto efektyvus, matomas ir įvertintas darbas. Gautas
apdovanojimas ,,KTU SA dėkoja“ - metų atstovavimas bei įkurta studentų atstovų veiklos
stebėsenos grupė. (Julija Stanaitytėi)
Išprašyta parama iš universiteto SLC remontui, kurios dėka galėjome atnaujinti patalpas bei
didžiąją dalį inventoriaus. (Vilmantas Simpukas)
Sugebėjimas pasikeisti. (Julija Paulauskaitė)
Bene didžiausias pasiekimas buvo 2014 metų TSD. Turbūt, joks kitas renginys nereikalavo tiek
daug laiko ir pastangų (na nebent KMSL’16). Ilgai atsiminsiu, kai likus vos 4 ar 3 dienoms iki
renginio, mes vis dar nežinojom ar gausim Kauno Halę. O reklama tai juk paleista, ką jau kalbėti,
kad visas reikalingas inventorius bei atlikėjai irgi buvo užsakyti. Buvo žiauriai baisu, tačiau lipant
per galvas bei darant nuolatinį spaudimą savivaldybei, vargais negalais pavyko ją gauti. Tačiau
tie nervai ir nerimas atsipirko, kuomet renginio gale, kartu su kitais renginio koordinatoriais
užsilipom į patį halės viršų, atsidarėm butelį viskio ir, tiesiog, stebėjom kaip daugiatūkstantinė
minia tūsina. Jausmas buvo nepakartojamas. :)) (Arnas Sorokas)
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Kas buvo sunkiausia?
Suprasti kitus, siauriai mąstančius atstovybės narius, pirmininkus. Sunkios būdavo diskusijos
daugelių klausimų, nes trūkdavo visiems kompetencijų. Organizacinė kultūra gana prasta buvo,
tad sunku buvo įžvelgti visiems bendrą tikslą. Sunkiai sekės su F17 ir, apskritai, tais metais keitėsi
universitetas, logo, susijungė fakultetai, tad šiek tiek iššūkių buvo. Ypač, diegiant tam tikras
naujoves kaip logo, strategija, nauja atstovų darbo grupė (pastaroji, beje, buvo tikras iššūkis
įdiegiant, nors dabar ir pasiteisino ji). (Julija Stanaitytė)
Sunkiausia iš SLC pusės buvo rasti pagalbos iš FSA atliekant įvarius darbus, tačiau su tuometine
budinčiųjų komanda puikiai susitvarkėme. (Vilmantas Simpukas)
Sunkiausia buvo planuoti laiką :D nes jo tiesiog nelikdavo. (Julija Paulauskaitė)
Sunkiausia buvo išmokti planuotis laiką, kad išeitų ir mokytis ir atstovybėje darbus daryti, o ką
jau kalbėti, kad dar yra ir tam tikri pomėgiai bei asmeninis gyvenimas. :)) Bet laikui bėgant atėjo
suvokimas, kad kuo daugiau darai, tuo daugiau ir spėji. Šį dalyką buvo sunkiau suprasti draugams,
kurie vadindavo atstovybininkus, o tuo pačiu ir mane „sektantais“. (Arnas Sorokas)
Įtikinti kitus, jog reikia pokyčių. Ir dar nelengva buvo BBD parengt.
(Monika Vaitkevičiūtė)
Viso buvimo CSA metu, sudėtingiausia buvo kovoti su studentų atstovų (FSA narių) pasyvumu ir
apatiškumu iniciatyvoms. (Rūta Petkevičiūtė)
Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų turėjote?
Komitetai veikė komitetų principu :D O buvo jie tokie:
1) Vienintelis ir nepakartojamas RSV komitetas
2) Socialiniai Stumbros reikalai
3) Akademiniai reikalai vėliau tapę Akademiniu procesu (nors man rodos ne vienas tas procesas,
bet ohh well)
4) Laisvalaikis ir kultūra, bet be kultūros
5) Verslo projektai
6) Projektai ir tarptautiniai ryšiai (nors negaliu teigt, kad pirmais kadencijos metais jie veikė :S )
7) Žemkės išteklių komitetas, oj, žmogiškųjų išteklių.
X) Tie kiti ne komitetai - Vilmelio SLC, LSP ir Rūtos susigalvotas SAAVG (aš vis dar manau, kad ji
pati susigalvojo tą komitetą, kad galėtų būt centruose).
(Monika Vaitkevičiūtė)
Linksmiausias nutikimas
Jų tiek daug ! Bet man labiausiai kelia juoką mūsų darbas su LSP (turėjom suvedinėt į sistemą
2000 LSP) ir projektų tvarkymas, kuomet dvi savaites per naktis kone tvarkėme projektus,
sąskaitas faktūras, tai tie vakarai būdavo patys smagiausi :D Su LSP dirbome kaip turguje, kol
juos surūšiavome. (Julija Stanaitytė)
Būtų sunku išskirsti būtent vieną linksmiausią nutikimą. Turėjome daugybę linksmų nuotykių
savo bendrose išvykose ar netikėtose kelionėse. CSA viduje būdavo linksma matyti įvykstančius
atsitikimus su kitų kolegų darbo vietoms, kadencijos pradžioje buvo smagu girdėti kaip komandos
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merginos, kokį mėnesį tikėjo Luko Stumbros sugalvotomis istorijomis kaip jis prieš tai studijavo
VDU, dainavo Kauno Šampaniniame chore.
(Vilmantas Simpukas)
Šokti Kolegose pagal „technuškę“ valgant morkas ir filmuojant televizijai... Niekada nepamiršiu.
(Julija Paulauskaitė)
Buvau dalis trijulės, kuri atstovybėje nuolatos darydavo „staigmenėles“. Viena iš jų gerai įsiminė,
kai naujai gautose patalpose priklijavom iš SA vidaus pagalį prie rankenos ir per specialiai paruoštą
„mechanizmą“ nutiesėm virvutę iki lango ir uždarėm duris. Jas atidaryti įmanoma buvo tik tokiu
atveju, jeigu pavyks įminti užkoduotą instrukciją ir atrasti virvės galą, kuris iškrenta pastūmus
langą. Taigi, nuėjome į biblioteką ir slapčia pro langą filmavome visus, kas bandė įeiti į vidų. Iš
pradžių buvo labai juokinga, bet deja, niekam nepavyko įeiti. Pasirodo, kad mūsų „mechanizmas“
užsikirto, todėl vienintelis būdas patekti į vidų buvo arba išlaužti duris arba išlupti langą. Žinoma,
pasirinkome duris ir jas gražiai išardėme. Buvo ir juoko ir ašarų. :D
(Arnas Sorokas)
Aš negaliu išskirt vieno... man daug linksmų jų buvo... Visai linksma buvo kišt KMSL maikes į
vėdinimo skylę. O šiaip vieno vienintelio linksmo nutikimo net nesugalvoju... Galbūt todėl, kad
mano metai KTU SA buvo patys linksmiausi, kiekviena kelionė, ar buvimas CSA atnešė milijoną
kilogramų džiaugsmo ir kitų emocijų. Smagiausia ir linksmiausia, aišku, visuomet man buvo ir
bus kenkti, todėl labai didžiuojuosi sujauktu 5 kabinetu. (Monika Vaitkevičiūtė)
Meilės intrigos CSA (Rūta Petkevičiūtė)
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
Buvome drąsiausi ir įgyvendinome daugiausia reikalingų pokyčių! (Julija Stanaitytė)
Kadencijos metu vyko didelių pokyčių universitete, kas palietė ir KTU SA, nors buvo sunku, savo
tikslus pasiekėme. (Vilmantas Simpukas)
Nes jie visi labai skirtingi. Nežinau ar kada nors yra buvę skirtingesnių žmonių vienoje komandoje
:D (Julija Paulauskaitė)
...nes pavyko įvesti nemažai naujovių ir pokyčių į KTU SA gyvenimą. Pradedant nuo strategijos,
baigiant organizacine kultūra, kuri yra labai svarbi kiekvienai gyvuojančiai organizacijai. Daugelis
suprato, kad nesvarbu iš kokios tu FSA, visi mes esame KTU SA dalis. Na, ir žinoma todėl, nes
jame buvę žmonės tapo mano draugais. :)) (Arnas Sorokas)
Nes tikriausiai per 23 gyvavimo metus (apart to, kai į teismą padavė universitetą), šis prezidiumas
įvedė daugiausiai pokyčių ir išjudino „užsistovėjusį vandenį“.
MANO PREZIDIUMAS PANAIKINO ĮSITIKINIMĄ, JOG CSA = KTU SA! BAM!
(Monika Vaitkevičiūtė)
Veiklos metais buvo įvykdyti svarbiausi pokyčiai SA (logotipas, strategija...) bei laimėti svarbūs
apdovanojimai LSS padėkos vakare. (Rūta Petkevičiūtė)
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Ko palinkėtum KTU SA?
Mokytis iš klaidų, žingeidumo, organizacijos vertybių ir tikslų puoselėjimo ir siekimo bei
neišsenkančio tobulėjimo ! (Julija Stanaitytė)
Augti, stiprėti ir mokytis iš savo klaidų. Būti vieningiems bei gyventi šia mintimi, kad FSA ir CSA yra
viena bendra jėga, kuri sudaro KTU SA ir ne kitaip. (Vilmantas Simpukas)
Nebijoti pokyčių. (Julija Paulauskaitė)
Daugybės beprotiškų idėjų bei nesibaigiančio studentiško maksimalizmo. Studentiškas judėjimas
yra galinga jėga, kuri gali iš pirmo žvilgsnio neįmanomus dalykus paverst realybe. Tad linkiu ir
toliau skinti pergales bei išlaikyti stipriausios savivaldos Lietuvoje vardą. (Arnas Sorokas)
Labai labai nedaug, bet kartu ir daug - „KTU SA, NESUSTOK!“.
(Monika Vaitkevičiūtė)
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2015m. sukurta studentų atstovybių logotipų linija
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FSA ĮSIKŪRIMO
ISTORIJOS
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DIDI Anksčiau fakultetas vadinosi Lengvosios pramonės fakultetu

ir jame jau buvo įsikūręs vienas pirmųjų orgkomitetų LEDI. Atstovybės
pavadinimas kildinamas iš tos savivaldos rengiamo festivalio pavadinimo
(Lengvučių Dienos - LEDI). Nuo 1996 m. yra Dizaino Dienos - DiDi,
taip vadinosi tuometinė fakulteto studentų atstovybė. Pradžioje DiDi
organizuodavo analogo neturinčią Smagurių fiestą.

ENDI kaip atskiros ir nepriklausomos organizacijos veikla prasidėjo

1970 – aisias metais. Tai buvo tiesiog savarankiškų studentų judėjimas (kitaip
profsąjunga), kurie siekė studentiškos laisvės, pramogų ir naujovių. „ENDI”
pavadinimas kilęs iš pagrindinio šios organizacijos renginio „Energetikų
Dienos” , kurio metu vyko tokie renginiai kaip „Robotų kovos“ ir „Karjeros
diena“. Iš šių dviejų pagrindinių renginių išsivystė tokios organizacijos kaip:
Karjeros centras, bei SMD robotikos būrelis. 1988 - aisiais metais pirmininkaujant A.Kriščiūnui
(Tyntai) SA „ENDI” veikla buvo pripažinta oficialiai teisėta ir tapo KTU Studentų Sąjungos (dabartinės
KTU Studentų Atstovybės) dalimi.

FUMSA O buvo taip... FUMSA įsikūrė 1996 m. paprasčiau nei

paprastai. Du geri kurso draugai, Mindaugas Gutauskas ir Gytis Abakevičius,
sumanė rengti studentišką automobilių slalomą. Net ir būdami naivūs
studenčiokai, jie puikiai suprato, kad dirbdami su daugiau bendraminčių galės
organizuoti vis šaunesnį ir didesnį slalomą. Taigi, nieko nelaukdami ir įkvėpę
gaivaus studentiško vėjo, subūrė daugiau bendraminčių ir įkūrė FUMSA.
Įdomu, kad tai buvo žmonės, kurie pradėjo ir krikštynas mūsų fakultete. Sakė, paskui buvo kiek
baisu kaip FUMSA gyvuos, jiems nutraukus tą ypatingai glaudų ryšį su fakultetu, universitetu.
Tačiau gyvuojam vis dar, judam pirmyn ir augam kartu.

PANFISA Panevėžio studentų sąjungos (PSS) valdžia, priešinosi

SA įkurimui, lyg studentai bandytų užimti jų postą. PSS nenorėjo, kad
atsirastų dar viena studentų organizacija, nes pasak jų atstovavimas
Panevėžio studentams buvo pakankamas. Kadangi KTU studentams to
nepakako 1999 metų sausio 14 dieną Panevėžio miesto Savivaldybės
didžiojoje salėje vyko Kauno technologijų universiteto Panevėžio filialo
studentų konferencja, kurios tikslas – įkurti studentų atstovybę. Instituto vadovams, grupei
dėstytojų ir beveik šimtui studentų buvo pristatyti studentų atstovybės įstatai. Juos pristatė pirmoji
pirmininkė Dovilė Rainčiūtė kuri teigė, kad pagrindinis atstovybės uždavinys – remti studentus, ginti
jų interesus, puoselėti jų kultūrą, skatinti tarpuniversitetinius mainus. Konferencijos metu buvo
įtikinti KTU PI studentai, instituto vadovai, dėstytojai, tačiau PSS vistiek bandė priešintis šiai įdėjai.
Po ilgų diskusijų KTU Panevėžio filialo studentų atstovybė „PF SA“ buvo įregistruota 1999 metais
balandžio 23 dieną, o 2000 metais keitė pavadinimą į „PanFiSA“.
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INFOSA Informatikos fakulteto studentų atstovybė buvo įkurta

1994 metais. Tuo metu ji vadinosi „InfoShow” ir buvo įsikūrusi KTU
Dizaino rūmuose. 1999 metais persikelta į naujas patalpas 3 - iame KTU
bendrabutyje, pakeistas pavadinimas ir atributika, sukurta internetinė
svetainė www.infosa.lt. Tarpininkaujant tarp studentų ir dėstytojų bei
glaudžiai bendradarbiaujant su fakulteto administracija, InfoSA tapo
neatsiejama Informatikos fakulteto dalimi.

MESA yra viena pirmųjų Kauno technologijos universitete įsikūrusių

fakultetinių studentų atstovybių, kuri atstovavo Mechanikos ir mechatronikos
fakulteto studentus. Įdomiausia tai, kad niekas negali pasakyti tiksliai, kada
tiksliai ši atstovybė buvo įkurta. Tais laikais MESA rengdavo vakarą Melagių
dienos progą, kurios metu SA atstovai vieni kitus draugiškai apgaudinėja,
linksmina, parodijuoja. MESA buvo garsios šventės „KTU Galiūnas“ iniciatorė
ir organizatorė. Jos gimtadienis bendru sutarimu buvo švenčiamas per
renginį „KTU Žvejys“, skirtą vasaros sezono atidarymui. Per visą gyvavimo laikotarpį atstovybė
išgyveno ir pakilimų, ir nuosmukių. Nuo 2005 metų FSA MESA išgyveno labai sunkius laikus, kai
atstovybės narių skaičius siekė vos 3 ir jie visi buvo atsakingi už visų sričių sėkmingą veikimą
atstovybėje, tuo pačiu metu kai Mechanikos fakultetas pakeitė pavadinimą ir tapo Mechanikos ir
mechatronikos fakultetu, atstovybės nariai atkakliai kovojo su administracija, kuri norėjo pakeisti
atstovybės pavadinimą į MEMSA, tačiau sėkmingai pasiekus, kad pavadinimas nekistų ir liktų
MESA atstovybė susikoncentravo į savo vidaus stiprinimą ir narių pritraukimą. Tikrasis atgimimas
prasidėjo tuomet, kai 2007 metais pirmininku buvo išrinktas K. Grigaliūnas, kuris su savimi
susirinko puikią komandą, ir FSA MESA pradėjo atgimimo laikotarpį.

HUMSA Seniai, labai seniai, kai Giedrius dar nelakstė su varovais

medžiodamas ugnies, susikūrė grupelė aktyvių studentų, kurie rūpinosi
studentų gerove bei kūrė tradicijas. Pagaliau pasiekę mokyklinį amžių jie
tapo ne tik grupele, bet ir šaunia komanda prie kurios kasmet prisijungia vis
daugiau ir daugiau aktyvių studentų. O jei rimčiau, tai 2000 metais susikūrė
jaunutė Humanitarinių mokslų fakulteto Studentų atstovybė – HUMSA. Pati
jauniausia atstovybė KTU, tačiau per daugybę atstovybės gyvavimo metų ši atstovybė pasiekė
išties nemažai.

STATIUS Dabartinis dekanas su dar vienu savo bendraamžių

(virmaldos direktoriumi), kažkur tamsiame statybos fakulteto kambarėlyje
pagalvojo - reikia įkurti studentų atstovybę, bet pirmiausia reikia sugalvoti
pavadinimą. Yra citius, altius, fortius, kas galėtų būti geriau už visus tris
sudėjus..? STATIUS.
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RAFES Viskas prasidėjo labai seniai. Tada studentams trūko laisvės.

Ne itin buvo gausu pramogų, linksmų renginių, švenčių ir netgi alaus. Kai
nuo to begalinio trūkumo keleto iniciatyvių žmonių kantrybė trūko, jie
įkūrė tuometinio Radioelektronikos fakulteto organizacinį komitetą „RADI“,
kuris laikui bėgant augo, keitėsi, kūrė tradicijas ir, persivadinęs „RAFES“
vardu, drąsiai žengė koja kojon su viskuo, kas nauja ir perspektyvu... Nuo
pat pirmų „RAFES“ atsiradimo dienų atstovybę globoja galingasis Perkūnas – senasis lietuvių
dievas ir dabartinis „rafistų” užtarėjas. O kaip mes be savo „antgamtinės“ būtybės, brangiausio ir
ištikimiausio padaro – sparnuotosios karvės?.. (Atstovybės talismanas, vietoje pieno, duodantis
alų)?.. Didžiausia ir žinomiausia šventė, kuria garsi fakulteto atstovybė - kasmetinis studentiškas
festivalis „RAFES“, nuo 1982 - ųjų metų vykstantis kiekvieną gegužį, kada radistai švenčia radijo
dieną.

SOMSA Viskas prasidėjo pačioje XX a. pabaigoje, kuomet KTU

Socialinių mokslų fakultete užgimė pirmosios bundančios studentijos idėjos.
Dabar jau niekas nebepamena ar tai padaryti paskatino noras turėti darnią
ir vieningą studentų ir dėstytojų šeimą, ar siekis išjudinti kasdien į paskaitas
vaikštančius studentus. Todėl 1998 metais įsikūrusios „AF SA“, 2000 m.
pakeitusios pavadinimą į FSA SOMSA, simboliu tapo saulė. Iš mažos
aktyvistų grupelės atstovybė išaugo į iniciatyvių studentų būrį. Šie žmonės gyvena universitete ir
daro viską, kad baigę mokslus galėtų ištarti „Tai buvo geriausi mano gyvenimo metai!“.

TSC SA Tarptautinių studijų centro Studentų atstovybė įkurta 1996 -

ųjų kovo 1 – ąją. Nuo pat pirmos įkūrimo dienos čia dirbanti aktyvių, linksmų
ir visuomet pasiruošusių padėti žmogeliukų kompanija daro viską, kad
„nelengvas“ studentiškas gyvenimas nušvistų ryškesnėmis spalvomis.

V.F.S.A. Ištakos siekia 1968 metus, kai buvo įkurta Kauno Antano

Sniečkaus politechnikos instituto inžinerinės ekonomikos fakulteto Studentų
profsąjunga. Bet mes nesame tokie seni ir skaičiuojame tik dabar suėjusius
24-uosius metus (nuo 1993 m. įkūrimo). Seniausiai mums žinomas
pirmininkas yra Linas Leonovas, kuris pirmininkavo nuo 1997 iki 1999 metų.
Lino pirmininkavimo metais dvi fakultetinės studentų atstovybės V.F.S.A. ir
RAFES kartu organizavo vieną didžiausių KTU SA renginių - RAFES festivalį.
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„VIVAT CHEMIJA“

Dauguma pasakų prasideda...
Gyveno kartą... Šį kartą bus ne pasaka, bet sutrumpinta istorija apie tai, kaip
atsirado mūsų atstovybė - „VIVAT chemija“. Cheminės technologijos fakulteto
atstovybė buvo įkurta 1993 metais. Iki atsirandant ,,VIVAT chemija“ funkcijas,
kurias vykdome dabar, atlikdavo profsąjungos komitetas. Tačiau atsitiko
neišvengiama situacija, kuomet visi profsąjungos komitetą sudarę žmonės
baigė universitetą ir patalpos, kuriose kadaise jie vykdė veiklą, pasiliko tuščios. Ilgai netrukus,
atsirado aktyvių studentų grupelė, kurią suvienijo mūsų buvęs - pirmasis - pirmininkas Leopoldas
Juodka. Viskas prasidėjo nuo to, kad šiems studentams, teko budėti santakoje, popiežiaus
viešnagės Lietuvoje metu. Jauni ir turintys daug motyvacijos studentai viską pradėjo nuo nulio. Iš
pradžių užsiiminėjo fux‘ų krikštynomis, vėliau kartu su statybos ir architektūros fakulteto studentų
atstovybe padarė pirmąją šventę: Lietuvos šachtininkų ir kosmonautų dieną. Pavykęs renginys
studentų atstovus skatino eiti į priekį. Tuomet kilo mintis surengti antrąją šventę, kuri vadinosi „VIVAT
chemija“. Šios šventės, tapusios tradicine, pavadinimas tarsi įkūnijo pačios atstovybės pavadinimą,
kuris gyvuoja iki šiol.

(tapo organizacija 2014m.)

+

ESA

2014 metais Universitete vykstant „TRAUKOS“ projektui, kuris
apjungė panašių krypčių fakultetus, kartu su fakultetais reikėjo jungtis
ir dviems studentų atstovybėms „RAFES“ ir „Endi“. Tai buvo dvi studentų
atstovybės turėjusios gilias ilgametes tradicijas. Norint, kad naujame
fakultete atsirastų stipri ir studentų interesus atstovaujanti FSA buvo nutarta
kurti naują atstovybę, jos pirmininką išrenkant su seniūnų pagalba. Istorija
mena, kad naujos atstovybės rinkimai buvo įtempti ir pilni netikėtų įvykių. Po oficialios ataskaitinės
išrinkta nauja FSA (kurios pavadinimas dar nebuvo apibrėžtas) komanda išsikėlė naujus tikslus,
užsibrėžė darbus ateinantiems metams ir kibo į darbymetį, taip atversdami naują puslapį,
naujos organizacijos, kuri laikui bėgant gavo ESA (Elektros ir elektronikos Studentų Atstovybės )
pavadinimą.
RAFES nuo neatmenamų laikų suvokė, kad ne studentų atstovavimui, o renginių
organizavimui jie yra užgimę. Universiteto restruktūrizacija buvo puikus laikas tą svajonę įgyvendint.
Nuo atsiskyrimo praėjus trejetui metų mintis visdar atrodo teisinga, tačiau pats procesas, kuriuo
mes į tai ėjom bereikalingai eikvojo energiją galėjo, švelniai tariant, būti optimalesnis. Tai buvo vienas
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iš dviejų atvejų, kuomet atstovybėje patyriau didžiąją politiką. Negaliu sakyti, jog tik imitavome norą
susijungti. Susijungimas būtų paprastesnis variantas, negu atsiskirti, vienintelis mūsų pageidavimas
buvo išlaikyti pavadinimą. Po daugybės pokalbių nepavykus susitarti, gana griežtai nutraukėme
diskusiją. Prasidėjo šaltasis karas. Sudeginau praktiškai visus kontaktus, kuriuos turėjau po trijų
atstovybės metų. Buvom nemėgstami ir keikiami. Buvom RAFESAI. Abi barikadų pusės iškėlė savo
kandidatus - tuometinius pirmininkus (mane ir Paulių). Žinojom, kad oponentų seniūnų daugiau,
žinojom, kad manęs po tokių manifestų ir savi seniūnai gali nerinkti, todėl iškėlėme naują
kandidatą - Robertą. Tvirtas ir argumentuotas, visada protu į priekį žengiantis kandidatas
atrodė stipresnis už abu buvusius oponentus. Tuomet kita atstovybė taip pat iškėlė antrąjį savo
kandidatą - Tadą. Iškalbus, žodžio kišenėj neieškantis ir rektoriaus stipendiją gaunantis kandidatas
buvo tikrai kietas riešutėlis. Išeitį sugalvojome vieną - reikia atsiimti mano kandidatūrą kuo galima
vėliau, priversti oponentus išskaidyti turimus balsus ir susirinkti savus. Kita pusė tikriausiai galvojo tą
patį, nes aš ir Paulius visiškai nežinodami apie kitos pusės veiksmus maždaug paros skirtumu abu
atsiėmėm kandidatūras. Kovoje dėl pirmininko vietos liko tikslius veiklos planus turintis Robertas ir
iškalbusis Tadas. Na, nežinau rinkimų, kuriuos Lietuvoje būtų laimėję planai, o ne pažadai (su visa
pagarba Tadui). Asmeniškai nei aš, nei mano komanda neturėjo nieko prieš oponuojančią endi, į
viską žvelgėme mokslo vardan, nes knietėjo išsiaiškint kokius atoveiksmius turi atitinkami veiksmai.
Pasikartosiu, jog šiandien matau, jog kelias, kuriuo ėjom, galėjo būti lygesnis ir tiesesnis.
RAFES Studentų atstovybės paskutinis pirmininkas - Rimvydas Gulbinas
Tuo metu dvi atstovybės ENDI ir RAFES sėdo prie derybų stalo dėliotis kaip turėtų atrodyti nauja
studentų atstovybė, kaip vyks visas sujungimo procesas. Tuo metu KTU CSA buvo išreiškusi poziciją,
kad visiška sujungimo kontrolė paliekama FSA. Tai reiškė, kad mes patys galėjome nusistatyti sau
terminus, principus kuriais kursime naują atstovybę.
Pasiruošimą deryboms abi pusės manau atliko kruopščiai. Mes FSA ENDI, net turėjome
susirinkimą su FSA Alumnais ( Justinu Taruška, Justinu Staugaičiu, Juliumi Dragūnu ir t.t.) kartu su
jais diskutavome daugiau nei valandą, apie tai kaip tai turėtų atrodyti, kokios pozicijos tektų laikytis.
Taip pat turėjome ne vieną vidinį uždarą susirinkimą (kur tikriausiai net ne visi nariai dalyvavo),
kurio metu tarėmės ir kalbėjomės, diskutavome kokią poziciją į derybas turės neštis mūsų atstovai
– Mindaugas Matusevičius ir Paulius Gužys. Išsigryninome mintis, kad dauguma narių nori toliau
tęsti veiklą kaip studentų atstovai ir, kad naujoje atstovybėje mums bus svarbu išlaikyti kai kurias
tradicijas (kaip pirmakursių integracijos modelis, kada nuo pirmos dienos su jais elgiamės, kaip
su nuolatiniais nariais), kai kuriuos renginius – tokius, kaip „Cementukas“, „Elektros dienos“,
„Misteris Kaunas“. Supratome, ypač po pokalbio su Alumnais, kad išlaikyti pavadinimą tikimybės
nėra, tad nors ir skaudžiai, teko šią mintį paleisti ir mąstyti apie dalykus dėl kurių galėsime susitarti.
Derybų procesas, vyko vėžlio greičiu, nes suprantama nei viena, nei kita pusė niekur neskubėjo.
Derybininkai iš mūsų pusės, kaip minėjau tai – Mindaugas ir Paulius, iš FSA RAFES pusės Robertas
Armonaitis ir Rimvydas Gulbinas, retsykiais susitikdavo, bet apčiuopiamos naudos tame nebūdavo.
Reikalai pasikeitė, kada KTU CSA įsikišo į šį reikalą ir paprašė pristatyti savo susijungimo planą per
parlamentą, jo paruošimui davė apie dvi savaites. Per dvi savaitės padirbėję intensyviau turėjome
susijungimo planą, kuris irgi buvo paruoštas lėtai integracijai. Kiek pamenu jis buvo sudėliotas
maždaug taip, kad atėjus naujiems mokslo metams (tuo metu buvo maždaug kovo pradžia, kada
planas buvo pristatinėjamas) ir pasirodžiusiems pirmakursiams bus pristatoma nauja atstovybė,
bet pirmininko rinkimai vyks maždaug tik spalio pradžioje, su galimybę dalyvauti pirmakursiams,
esamiems nariams ir t.t. Kitaip tariant planas buvo su mintimi, kad viską nukelti dar toliau. Plano
pristatymo dieną įvyko netikėtas posūkis, kuris manau iš esmės pakeitė FSA ESA atsiradimo
istoriją. Parlamento metu Paulius su Rimvydu (nes jie tuo metu buvo atitinkamai FSA ENDI ir FSA
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RAFES pirmininkai) buvo pakviesti pristatyti susijungimo planą. Paulius perskaitė ir pristatė tai ką
buvome sutarę ir su kuo abi pusės sutiko. Tačiau baigus skaityti susitarimus Rimvydas paprašė
žodžio ir perskaitė laišką (maždaug A4 didžio lapą pilną prirašytą). Laiško esmė buvo tai, kad naujoji
FSA turi vadintis RAFES ir ten buvo išdėstyti argumentai - kodėl taip turėtų būti. Su tuo laišku sutiko
visi FSA RAFES nariai. Tai posūkis, kuris visą FSA ENDI, tikrąją to žodžio prasme, išvertė iš kojų, to
nesitikėjome ir jei taip galima pasakyti buvo panašu, kad derybos ties ta vieta ir baigsis. Įvykus tokiai
situacijai, maždaug savaitė po parlamento (gal net kiek ilgiau) įsikišo KTU CSA ir paskelbė, kad
naujos FSA susikūrimo data bus 2014 m balandžio 3d. tą dieną bus išrinktas naujas primininkas,
nauja komanda ir startuos naujos atstovybės veikla. Po parlamento ir po naujos atstovybės įsikūrimo
paskelbimo, pirmininkai nusprendė dar kartą susitikti, bet ne vieni, o kartu su visais nariais, tad
turėjome didelį bendrą susirinkimą, jo tema buvo – naujų patalpų įrengimo ir apstatymo planas (čia
nusprendėme, kad nekišime to klausimo dėl laiško ir sujungimo proceso, o tik apsitarsime kaip
atrodys naujos patalpos), tačiau viską planuojant norint nenorint kalba pasisuko apie RAFES išreikštą
poziciją dėl naujos FSA pavadinimo. Tad susitikimas buvo tikrai karštas ir įtemptas, netrūko aršių
diskusijų, o įdomiausia tai, kad to susirinkimo metu Rimvydas Gulbinas paskelbė apie tai, kad jis irgi
planuoja kandidatuoti į pirmininko pareigas (tuo metu oficialūs kandidatai buvo Paulius ir Robertas).
Po tokių naujienų bei beprasmės diskusijos, dar dabar pamenu, kaip visi ENDI nariai spjovėme į
tą susitikimą ir išėjome užtrenkdami duris. Tai buvo paskutinis kartas kada abi pusės buvo gyvai
susitikusios ir diskutavo apie naująją atstovybę. Iškart po šio susirikimo iš FSA ENDI pusės irgi buvo
iškeltas antrasis kandidatas – Tadas Spundzevičius (nes juk nesąžininga, kad debatuose, rinkimuose
dalyvautų vienas prieš du, nors supratome mintį, kad vienas iš jų likus kelioms dienoms iki rinkimų
gali atsiimti kandidatūrą, tam buvome pasiruošę ir mes). Po tokių įvykių abi pusės ruošėsi tyliai
artėjantiems rinkimams, nes iš esmės supratome, kieno pirmininkas bus to ir tradicijos bei kai
kurie esminiai dalykai išliks atstovybėje (gal ir klaidingai manėme, bet esant karštoms emocijoms
dėl viso proceso taip mums atrodė). Pasiruošimo laikotarpiu vyko ir kandidatų debatai (jaučiu tai
vieni iš debatų kada susirinko toks gausis žmonių būrys, nes šis sujungimo procesas dėl visų savo
peripetijų sulaukė didelio KTU SA narių dėmesio). Dar taip pat buvo nuostatų kūrimas, kurį kažkaip
sugebėjome apsiimti kuruoti mes (FSA ENDI). Rašant juos taip pat buvo galvojama kas nutiktų jei
RAFES atstovas taptų pirmininku arba kaip padaryti, kad išrinkto pirmininko nesugalvotų perrinkti.
Tada atsirado punktas nuostatose, kad tik akredituoti studentai gali tapti naujos FSA nariais (kas
sukūrė situaciją, kada FSA nariai, kurie buvo ketvirtame ar trečiame kurse ir iki tol nei karto nelaikę
akreditacijos jas išsilaikė). Atėjus rinkimų dienai buvo dar daug klaustukų, kas taps primininku
ir kaip atrodys tolimesnė naujos atstovybės veikla. Rinkimuose dalyvavo tik du kandidatai Tadas
Spundzevičius ir Robertas Armonaitis, nes Paulius ir Rimvydas atsiimė savo kandidatūras. Rinkimai
manau buvo vieni įdomiausių KTU SA istorijoje, nes auditorija, kurioje viskas vyko buvo sausakimša,
tiek nuo seniūnų, tiek nuo kitų KTU SA narių. Iš esmės rinkimuose buvo skirtingi kandidatai.
Robertas – kuris pateikė viską struktūruotai, su planais, vizija, tikslais kiekvienam komitetui ir
Tadas – kuris (kaip dauguma dabar sako) žaidė jausmais, rodė įvairius video ir plačiai papasakojo
kokios jo asmeninės savybės padės susidariusioje situacijoje būti tuo žmogumi, kuris su komanda
sukurs nauja FSA. Rinkimai buvo intriguojantys, juos laimėjo Tadas Spundzevičius ir taip prasidėjo
naujos atstovybės veikla, kuri buvo įkurta 2014 m. balandžio 3 d., kurios sukūrimo procese buvo
daug intrigų, daug paslapčių, daug nežinomybės.
Pirmasis ESA pirmininkas Tadas Spundzevičius
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SHM Viskas prasidėjo 2013 metų pavasarį, kuomet išgirdome pirmuosius
gandus apie galimus fakultetų sujungimus. Tų metų vasarą prasidėjo mūsų
pirmieji bandymai artimiau susipažinti ir pradėti kalbėtis apie galimą ateitį
kartu. Visgi, gyliai širdyje visi dar tikėjomės, kad susijungimai jei ir įvyks, tai tik
poros metų bėgyje, tad per daug dėmesio tam neskyrėme. Niekas nesitikėjo,
kad viskas vyks taip greitai. Rudenį sugrįžę į mokslus ir SA veiklas, gyvenome
atskirus gyvenimus tačiau gana greitai sužinojome susijungimo datą. Po truputi pradėjome organizuoti
bendras arbatėles ir susitikimus galimo naujos atstovybės pavadinimo klausimui aptarti. Generavome
idėjas, vyravo įvairiausi FSA pavadinimai: SocHumen, HOMSA, SHM. Ilgą laiką atrodė, kad tapsime
SocHumen SA ir būsime „socialūs žmonės“, visgi prasidėjus logotipo diskusijoms, apsistojome
ties SHM pavadinimu. Nors atrodė, kad išsirinkti logotipą bus pati sunkiausia užduotis, vėlesniais
etapais tokių užduočių iškilo daugiau. Tolimesni susirinkimai vykdavo gana sklandžiai, parlamento
posėdžiuose tuo metu buvome turbūt pirmosios atstovybės, kurios atrodė, kad sklandžiai tvarkosi su
jungimosi klausimu: buvome apsitarę, kuriuos renginius palikti, kurių atsisakyti, generavome naujas
idėjas, parašėme projektus naujiems renginiams „Susidraugaukime“, „KTU Talentai - atsiskleisk
kitu kampu“, kurie po susijungimo būtų organizuojami, kaip SHM renginiai, po truputi pradėjome
organizuoti bendrus savaitinius susirinkimus. Tuo metu, oficialiai pareiškusių savo norą kandidatuoti
į FSA pirmininko pareigas buvo tik vienas žmogus ir dauguma galvojo, kad kitas kandidatas neatsiras.
Visgi, artėjant pavasariui atsirado antras kandidatas į pirmininko pareigas ir ataskaitinėje konferencijoje
turėjome tiek HUMSA tiek SOMSA atstovą. Bendru sutarimų, pirmininko komandą turėjo sudaryti
abiejų atstovybių nariai tačiau kaip ir buvo galima tikėtis atsirado nemažas „sportinis interesas“,
kuris kandidatas laimės. Seniūnams susipažinti su kandidatais buvo organizuojami debatai, kuriuose
dalyvavo ir kitų FSA nariai. Po ataskaitinės konferencijos situacija kiek pakriko, nors daugumai KTU
SA rodėsi, kad SOMSA ir HUMSA susijungimas bus lengvas ir paprastas, po konferencijos nuotaikos
kiek paaštrėjo. Savaitgalį po konferencijos vykusiame komandos formavimo seminare, bandėme iš
tikro susijungti į naują komandą, tapti vieni kitiems artimesni, susibendrauti ir judėti pirmyn, kaip nauja
FSA. Pirmasis SHM renginys buvo „KTU Talentai - atsiskleisk kitu kampu“. Tą pavasarį dirbom gana
stipriai, nes iš karto po šio renginio turėjome renginį „Susidraugaukime“, seniūnų mokymus, rudens
veiklų generacijas, stovyklos generacijas bei žinoma beveik puse metų trukusias diskusijas apie naujų
FSA džemperių spalvą, kuri mūsų protokole buvo užvardinta, kaip „Kristupo kelnių spalva“. Didysis
vidinės atmosferos pasikeitimas įvyko kuomet persikėlėme į naujas, jau bendras patalpas, palikę šiltus
prisiminimus buvusiose HUMSA ir SOMSA patalpose ir su viltim pasitikę naujus nuotykius naujame
fakultete. Tą vasarą, kaip viena didelė „bordinė“ mąsė garsiai dainuojančių žmonių, džiaugėmės KTU
SA Alumni Sąskrydžiu, kuriame pirmą kartą kabėjo naujos FSA vėliava, kartu su senomis HUMSA ir
SOMSA vėliavomis. Suorganizavome pirmąją SHM Fuxų stovyklą pirmakursiams, bei sukūrėme SHM
vidinės tvarkos taisykles. Po truputi viskas judėjo pirmyn. Rudenį pasitikome naujus narius, išsikėlėme
sau bendrą tikslą daugiau kartu bendrauti ir leisti laisva laiką bei tapti metų draugiškiausia FSA.
Kūrėme naujas tradicijas tiek FSA viduje, tiek už jos ribų: organizavome KTU SA vienybę, bendravimą
skatinančias veiklas (KTU SA žaidimų vakaras, KTU SA protmūšis, pyragų diena, ir t.t.), fakulteto kalėdas
ir kalėdų dibtuves su fakulteto studentais ir administracija, šventėm FSA Kalėdas. Prieš pat žiemos
šventes pasiekėme savo tikslą ir tapome Metų draugiškiausia FSA.
Turėjome gana sunkių akimirkų, kai rodės kad nieko neišeis, kad taip ir liksime „du frontai“
tačiau po truputi, žingsnis po žingsnio, veikla po veiklos pamilome šią naują, sunkiai ištariamu
pavadinimu atstovybę, padėjome jos pamatą ir perdavėme ateitį lipdyti naujoms kartoms. O senųjų
atstovybių atminimas bei pagarba jų Alumnams, visuomet primenama per KTU Alumni sąskrydį,
kuomet šalia SHM vėliavos ryškiai šviečia senosios, tačiau nepamirštos HUMSA ir SOMSA vėliavos.
Pirmoji SHM pirmininkė - Ugnė Terentjevaitė

+
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INDI

Viskas prasidėjo kiek anksčiau nei galėtumėte pagalvoti. Prieš
susijungiant studentų atstovybėms „Mesa” ir „DiDi“, mįslingomis aplinkybėmis
ir labai greit, be didelių planavimų, diskusijų ar pranešimų, tarptautinių studijų
centro studentų atstovybė „TSC SA” buvo prijungta prie „Mesa”. Kiek vėliau
universitete vykstant „Traukos” projektui buvo vis garsiau kalbama apie
fakuletų sujungimus. Taip, dviejų, iš pirmo žvilgsnio labai skirtingų fakultetų
studentų atstovai pradėjo ruoštis veiklos apjungimui. Susijungimo procesas vyko keliais etapais.
Kiekvienas iš jų pareikalavo tikrai daug diskusijų bei pastangų, norint pasiekti kompromiso ir
geriausio rezultato. Norint geriau pažinti vieniems kitus, taip pat, susipažinti su atstovybių darbo
principais, atstovybininkai iš skirtingų fakultetinių atstovybių lankėsi susirinkimuose, stengėsi
integruotis į vykdomas veiklas bei darbus, renginius. Vyko trys pagrindiniai susitikimai, kurių
metu buvo spredžiami svarbiausi klausimai: naujosios atstovybės pavadinimas, renginiai ir
toliau tęstinos veiklos ir toliau tęsiamos tradicijos. Pavadinimo klausimas tikrai daug kam kėlė
nerimą, niekas nenorėjo išsižadėti buvusio atstovybės pavadinimo. Po ilgų diskusijų ir svarstymų
buvo nuspręsta sugalvoti naują pavadinimą, kuris atspindėtų naujojo fakulteto studijų programų
kryptis bei dvi pagrindines sritis, tai inžineriją ir dizainą. Vieną vakarą, visiems susirinkus bare vyko
ilgas brainstormas, po kurio bendru visų sutarimu buvo pasirinktas „InDi“ pavadinimas. To pačio
susirinkimo metu buvo kilę nemažai diskusijų dėl būsimo atstovybės logotipo, tačiau buvo nuspręstą,
pasitelkti mūsų kūrybinguosius fakulteto studentus. Buvo paskelbtas logotipo konkursas, po kurio
ir atsirado logotipas, beveik toks pat gražus, kokį matote šiandien. Kitas susitikimas buvo skirtas
nuspręsti, kuriuos renginius bei veiklas tęs naujoji atstovybė. Tam prireikė daug diskusijų ir kelių
renginių buvo atsisakyta su intencija, kad ateityje pagal poreikį studentams senuosius renginius
keis naujos idėjos. Kalbant apie tradicijas, buvo nuspręsta, kad dabar pats geriausias metas, pradėti
daryti tai, ką norėtųsi tęsti ir ateities atstovybininkams. Todėl remiantis senosiomis tradicijomis, buvo
pradėta kurti naujas, tokias kaip pirmakursių priėmimai.. :) Po visų susirinkimų, naujajai atstovybei
reikėjo pagrindo - žmonių, kurie vestų visus kitus į priekį. Į naujosios atstovybės pirmininko
postą kandidatų atsirado nei daug, nei mažai, gal net sakyčiau pakankamai - vienas :) Rinkiminės
konferencijos metu, be didelės intrigos, buvo patvirtinti naujosios atstovybės narių sąrašas, naujasis
pavadinimas, pirmininkas ir visa jo komanda.
Pirmasis InDi pirmininkas - Edvardas Padegimas

63

Visos FSA KarTU,
tai Mes - KTU SA,
tai po truputį
kiekvienas iš mūsų.
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1992-1995

PIRMININKAS

A U Š R Y S
K R I Š Č I Ū N A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Fakulteto ir Universiteto SA įkūrimas. LSS
įkūrimas. KTU SA iniciatyva (ačiū, nereikia gėlių)
buvo surengta pirmoji (ir, deja, paskutinė) Lietuvos
studentų fiesta Kapitoniškese.

savaitę blaškėsi kaip pabėgėlis per bendrabučių
kambarius, taip pat SA ofisą, bet iš visur būdavo
išvaroma už per didelį asmeninės higienos
nebuvimą.
Kitas įsimintinas atvejis - po vienos endi kažkoks
ožys (kitaip nepavadinsi) SA ofise pamiršo
normaliai užsukti bačką. Kadangi FSA ofisas
Didžiausias asmeninis pasiekimas
buvo priešais dekanatą (durys į duris), pirmadienį
24 bokalai per vakarą „Gildijoje“. Yra liudininkų.
Dekanato grindys buvo papuoštos bedžiūnančio
alaus laminatu ir atitinkamu kvapu. Po to laiko į
Kas buvo sunkiausia?
FSA dekanas uždraudė atsinešti alaus. Bent jau
Po 24 bokalų grįžti namo. O gal nebuvo sunku, bet oficialiai.
atminties failai ištrinti. Galima remtis tik nerišliais
liudininkų parodymais.
Mano laikai geriausi nes...?
Nesąmonė. Tada „facebukės“ nebuvo, tad nebuvo
Kiek žmoniu buvo atstovybeje pirmininkavimo ir jokių „laikų“...
metais?
P.S. Visi laikotarpiai yra geri ir įspūdingi. Viskas
FSA pradžioje buvo 3, vėliau išaugo iki 20 žmonių. mūsų rankose.
KTU SA pradžioje buvo 2, vėliau išaugo iki 12.
Ko palinkėtumėte FSA ESA ir KTU SA?
Kiek tuomet kainavo alaus bokalas?
Daugiau būti matomiems Lietuvoje. KTU SA
Aš mokiausi sudėtingu laikotarpiu - buvo rublis, iniciatyva buvo suorganizuoti net du streikai /
vėliau talonai, vėliau litai...
mitingai priež vyriausybės ir seimo (dėl transporto
nuolaidų ir t.t.). Pasigendu visos KTU SA
Ką blogiausio iškrėtėt kitoms FSA?
žinomumo.
Per endi (energetikų dienas) dekanui A.Navickui
pakišom kiaulę, t.y. padovanojom. Prieš tai kiaulė
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1997-1999

PIRMININKAS

DA INIUS
JA NUŠK E V IČIUS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
„IKEA Industry Hultsfred“ AB (Švedija), Tvariosios
plėtros vadovas.

Pamenat Cementuką? Kokie atlikėjai buvo
jame ir kur vyko?

Padėka KTU SA - už puikiai praleistą laiką, už
sutiktus žmones (dauguma iki šiol draugai, nors
praėjo jau 20 metų), už neįkainojamą patirtį.

Mano laikai buvo geriausi, nes...?

Įprastiniai DJ. Kiek pamenu, vyko KTU Statybos fakulteto
rūmuose.

Tai buvo mano laikai - tada ir alus buvo tikras ir
pigus. Ir materializmo nebuvo tiek daug dar.
Pradžia - bet netiek daug kiek dabar ...

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Berods, 2000 m. suorganizuotas KTU festivalis
sujungiant visų fakultetų pajėgas į vieną.

Ar dar galvoji apie atstovybę ir kaip dažnai
susiduri su žmonėmis iš KTU SA savo
gyvenime?

Apie atstovybę tenka galvoti kasdien. Kaip ir susidurti
su žmogumi iš KTU SA. Kasdien. Mano žmona - buvusi
VFSA atstovybės pirmininkė Laura. Tad, nori nenori,
tenka ir apie KTU SA galvoti...
Be abejo, iš gerosios pusės :)

Kas buvo sunkiausia?
Baigti veiklą KTU SA ir pradėti „rimtą“ gyvenimą.
Kiek žmonių buvo atstovybėje pirmininkavimo
metais?
Endi - apie 15, KTU SA - taip pat apie 15-20.

Mėgstamausia
laikais:

FSA

tavo

pirmininkavimo

Dizaino, vadybos, RAFES.
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1999-2000

PIRMININKAS

A NDRIUS
ŠA BLIN SK A S
Kokios buvo jūsų pareigos?

Kiek žmonių buvo atstovybėje pirmininkavimo

Žurnalo „Svetimas“ redaktorius, KTU SS atsakingas už metais?
informaciją, endi pirmininkas.
7-10.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
Mano laikai geriausi nes...?
įsimintiniausi darbai:
Buvo tokie laikai, kai mes buvom dar vaikai ir jūra
Studentai buvo įtraukti į KTU valdymą (į Senatą), buvo iki kelių.
LSP paleidimas.
Ko palinkėtumėte FSA ESA ir KTU SA?
Kas buvo sunkiausia?
Neverkti, ieškoti galimybių, motyvuoti studentus
Įtikinti, kad studentai irgi yra KTU dalis ir turi dalyvaustudijuoti, reikalauti iš dėstytojų šiai dienai
ti KTU valdyme, taip pat užtikrinti darbų tęstinumą.
aktualių žinių, nenusirašinėti ir, aišku, pasitūsinti.
Mėgstamausia FSA tavo pirmininkavimo laikais
DiDi, MESA, endi, RAFES, InfoSA.
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2001-2002

PIRMININKAS

JUSTINA S
TA R U Š K A
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Šiuo metu esu Unboxed (ex Inside Warehouse)
bendraįkūrėjas
bei
valdybos
narys,
SalesUP.lt bendraįkūrėjas, „Pet24” valdybos
narys,
B2B
pardavimų
bendruomenės
salesclub.lt bendraįkūrėjas, „KTU StartupSpace”
akseleratoriaus patarėjų tarybos narys, KTU
Ekonomikos ir verslo fakulteto studijų programų
komiteto narys. KTU vizituojants lektorius.

Pamenat Cementuką? Kokie atlikėjai buvo
jame ir kur vyko?
Mūsų laikais cementukas atsirado :)
Kiek tuomet kainavo alaus bokalas?
3,4,5 LT :)
Ar dar galvoji apie atstovybę ir kaip dažnai
susiduri su žmonėmis iš KTU SA savo
gyvenime?
Susitininkam, couching sesijas darome.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Ko palinkėtum KTU SA?
Studentų Sąjungos transformacija į Studentų Sėkmės :)
Atstovybę.
Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Koordinavau pirmąsias Karjeros Dienas.
Elektrotechnikos ir automatikos fak. 2002, taip
pat 2003, 2004. Pirmosios “Robotų lenktynės
e-motion 2004” (Litexpo)
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2002-2003

PIRMININKAS

MINDAUGA S
VA IDELYS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti Linksmiausias /įsimintiniausias nuotykis:
KTU SA?
Kėlėme oro balioną, ten, kur dabar yra KTU
Dirbam „HILTI“, dėkoju už pažintis ir gerą laiką.
Santakos slėnis.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
ENDI FSA - Misteris KTU 2003, ENDI Karjeros
dienos, Cementukas.

Ar dar galvoji apie atstovybę ir kaip dažnai
susiduri su žmonėmis iš KTU SA savo
gyvenime?
Labai dažnai susiduriu, tiek gyvenime, tiek versle.

Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Misteris KTU 2003 koordinavimas.

Mėgstamausia FSA tavo pirmininkavimo laikais
DiDi, RAFES.

Kas buvo sunkiausia?
Ko palinkėtumėte FSA ESA ir KTU SA?
Suvokti kitus FSA žmones ir su jais dirbti, kad jie Turėti nuosavą namų kvartalą, kur kiekviena
nėra samdomi darbuotojai, o veikia savanorystės atstovybė turetų po namą.
principu.
Pamenat Cementuką? Kokie atlikėjai buvo
jame ir kur vyko?
2003 metais pirmas KTU Cementukas buvo
organizuojamas kaip Elektrotechnikos ir
automatikos fakulteto fuksų krikštynos, vyko
„Girstučio“ komplekse, naktiniame klube.
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2005-2007

PIRMININKAS

M A N TA S
K UR A ITIS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Esu Kauno arkivyskupijos J.P.II Piligrimų centro
koordinatorius. Dėkoju KTU SA už suteiktas
galimybes.

Ar dar galvoji apie atstovybę ir kaip dažnai
susiduri su žmonėmis iš KTU SA savo
gyvenime?
Galvoju ir susiduriu nuolat - tai gyvenimas.

Kas buvo sunkiausia?
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
Išeiti.
įsimintiniausi darbai:
Išrinkta draugiškiausia FSA, draugiški santykiai su Mano laikai buvo geriausi, nes...?
dekanu, dėstytojais, studentais.
Visi laikai yra geri, kai priklausai KTU SA.
Kiek žmonių buvo atstovybėje pirmininkavimo Ko palinkėtumėte FSA ESA ir KTU SA?
metais?
Atstovaujant studentus svarbiausia prisiminti
20 - 30.
eiliškumą - pirmiausia Dievas, paskui tu, paskui
aš.
Linksmiausias / įsimintiniausias nuotykis
Pirmame kurse persirengę Kalėdų seneliu ir
nykštukais ėjome sveikinti fakulteto tarybos
narius.
Kiek tuomet kainavo alaus bokalas?
Nekainavo, visada tam rasdavom rėmėjus.
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2007-2009

PIRMININKAS

V Y TAU TA S
N AUJOK A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Dabar dirbu didžiausioje Baltijos šalyse pieno
perdirbimo įmonėje „Marijampolės pieno
konservai” (www.milk.lt). KTU SA esu dėkingas už
labai daug ką. Tai mane subrandino iki to, kas esu
dabar.

Ką blogiausio iškrėtėt kitoms FSA?
Informatikams padovanojom didžiulį akmenį tam,
kad jų komanda būtų stipri kaip uola :D
Mano laikai geriausi nes...?
Buvau jaunesnis ir visos mergos buvo mano :D

Mėgstamiausia FSA tavo pirmininkavimo
Kas tau patinka dabartinėje SA veikloje?
laikais
Man patinka tęsiama „Neįgaliųjų dienos“ tradicija. Statiusai, Informatikai, Somsytė ir Humsytė,
turbūt :D
Kas buvo sunkiausia?
Sunkiausia buvo tada, kai mane, nieko nežinantį, Kokia buvo nuraučiausia idėja, kuriai net ir tu
išrinko pirmininku ir dauguma vyresniųjų
pasakei: „STOP chebra, gal užteks“
pasitraukė. Likau tik aš ir mano nuostabūs O tokių buvo nemažai, chebra buvo nurautoka :D
„fuksai“.
Ko palinkėtumėte FSA ESA ir KTU SA?
Kiek žmonių buvo atstovybėje pirmininkavimo Augti ir žydėti.
metais?
Rakto paėmimo sąraše buvo turbūt apie 40
žmonių,
o aktyvių darbininkų gal tik 8-12.
Pamenat Cementuką? Kokie atlikėjai buvo
jame ir kur vyko?
Cementuką pamenu puikiai, ir net ne vieną. Mano
pirmas Cementukas buvo tada, kai repavo kunigas
Kastytis Šulčius. Dėl grupių, tai el. pašte turiu net
tokios informacijos, kaip, kiek tos grupės kainavo.
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2009-2010

PIRMININKAS

JUS TIN A S
S TAUGA ITI S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Esu savo įmonės vadovas, dėkoju KTU SA už
bendraminčių būrį ir dar didesnį pasitikėjimą
savimi.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
KTU SA stipriausia ENDI tarpatstovybinio krepšinio
komanda, Metų SA ir metų pirmininkas, siekėme
veikti ir viduje ir išorėje, kurtos netradicinės idėjos.
Siekis būti kuo arčiau studentų, bendrauti su mūsų
SA Alumnais.
Praplėsta FSA ENDI atstovybė (sujungti du maži
kambariukai), kai bendrabutyje SA dar buvo.
Po ENDI tapau antruoju KTU SA prezidentu iš
ENDI - ESA (antras, nes įkūrėjas Tynta - Aušrys
Kriščiūnas mūsų fakultetą yra baigęs).

Linksmiausias / Įsimintiniausias nuotykis
Lipome su Baltech studentais ir Rygos RTU per
langus į baraką, nes trečias aukštas nėra taip
aukštai :DDD
Mėgstamiausia FSA tavo pirmininkavimo
laikais
InfoSA, STATIUS, FUMSA ir DiDi.
Mano laikai buvo geriausi nes...?
Mūsų chebra, užsidegimas ir noras padaryti
buvo toks didelis, kad dar ir dabar gera susitikti ir
prisiminti visas nesąmones...

Ar dar galvoji apie atstovybę ir kaip dažnai
susiduri su žmonėmis iš KTU SA savo
gyvenime?
Su žmonėmis susiduriu kasdien, mano sužadėtinė
(būsima žmona, tikiuosi) yra iš DiDi (dabar InDi), o
Kas buvo sunkiausia?
su kitais susitinku labai dažnai, jų daug ir jie visi
Studijos, mokslas, laisvalaikis ir asmeninis kuria ir galvoja, nesėdi vietoje.
gyvenimas. Kaip viską suderinti ir suspėti....
Ko palinkėtumėte FSA ESA ir KTU SA?
Kiek žmonių buvo atstovybėje pirmininkavimo Nebijoti klysti ir daryti, tik aklai kartodami senus
metais?
dalykus tampame neįdomūs.
25-35.
Sėkmės.
Ką blogiausio iškrėtėt kitoms FSA?
Ilgam
laikui
„pasiskolindavome“
InfoSA
prailgintojus ir juos perkrikštindavome: endi.
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2010-2011

PIRMININKAS

A LGIRDA S
SIUDIK A
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Dirbu saugos sistemų inžinieriumi naftos
kompanijoje. KTU SA norėčiau padėkoti už
daugybę pažinčių ir naujų draugų, už tai, kad
išmokė labiau pasitikėti savimi ir visada siekti
savo tikslo.
Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Sunku išskirti. Didžiausiu pasiekimu, manau,
galėčiau pavadinti tai, kad buvau išrinktas
pirmininku ir turėjau tuometinių atstovybės narių
palaikymą. Taip pat, pakvietimas į KTU SA Dėkoja
ir KTU SA VIP įteikimas.
Kas buvo sunkiausia?
Rasti laiko viskam suderinti (asmeninius ir
atstovybės poreikius), taip pat, kartais atrasti
būdų, kaip tinkamai motyvuoti komandą, kad
veikla atstovybėje pirmiausia būtų malonumas, o
ne privalomas darbas.

pamenu. Jis vyko netradicinėje vietoje - bare /
restorane / lofte „Bravoras“ (netoli Kauno autobusų
stoties). Patys turėjome rūpintis garso aparatūra
renginiui, patys užsakinėjome gėrimus vakarui
ir sudarinėjome meniu (nes patys prekiavome
alkoholiu!). Bent jau kiek aš atsimenu, tai buvo
vienintelis kartas, kuomet renginyje turėjome
„savo barą“. Netgi patys dirbome improvizuotoje
rūbinėje. Dėl to buvo kur kas daugiau veiklos ir
darbų nei įprastai, bet tai labai suvienijo komandą
ir visi buvo patenkinti puikiu pasiektu rezultatu.
Atlikėjai - „Išjunk Šviesą“ ir Džordana Butkutė.
Taip pat kažkokia šokių grupė.
Mėgstamiausia FSA tavo pirmininkavimo
laikais
Neskaičiuojant mūsų pačių (endi), geriausiai tuo
metu sutarėme su VFSA.

Mano laikai buvo geriausi, nes...?
Atstovybė tada buvo geriausi draugai, o veikla
joje - malonumas, o ne darbas (tikiu, kad taip yra
Kiek žmonių buvo atstovybėje pirmininkavimo ir dabar).
metais?
Tikslų skaičių įvardinti būtų sunku, nes narių Ką blogiausio iškrėtėt kitoms FSA?
skaičius pastoviai keičiasi. Manau, kad branduolys Mūsų laikais mūsų atstovybė (tuometinė ENDI)
buvo apie 12-15 žmonių, dar tiek pat pakankamai buvo pagarsėjusi kaip mėgstanti krėsti įvairius
aktyviai dalyvavo veikloje (bent jau tam tikru mano pokštus kitiems. Tai buvo ir apgaulingi skambučiai,
pirmininkavimo momentu).
ir kitų narių surišimas virve, ir dar daug daug kitų
dalykų. Vieną įvykį išskirti taip pat būtu sunku.
Pamenat Cementuką? Kokie atlikėjai buvo
jame ir kur vyko?
Būtent Cementuką iš visų renginių geriausiai ir
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Ar dar galvoji apie atstovybę ir kaip dažnai
susiduri su žmonėmis iš KTU SA savo
gyvenime?
Be abejo, įvairūs prisiminimai grįžta labai
dažnai. Su kai kuriais nariais bendravau
jau seniai, bet yra nemažai tokių, su kuriais
palaikau labai artimą ryšį. Dažnai susidurti su
jais, deja, netenka, nes gyvenu užsienyje.

Ką palinkėtumėte FSA ESA ir KTU SA?
Nesustoti tobulėti, atrasti savyje motyvacijos
ir būtinai neužmiršti, kad visa ši veikla jums
turi teikti malonumą ir sukurti geriausius
gyvenimo prisiminimus, o ne būti darbas, kuris
tiesiog užima jūsų laiką.

Kokia buvo nuraučiausia idėja, kuriai net
ir tu pasakei: „STOP chebra, gal užteks“
Tokios nebuvo :) Mes niekam nesakydavom
STOP (be abejo, viskas buvo proto ribose)
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2012-2013

PIRMININKAS

MINDAUGA S
M AT USE V IČIUS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Dirbu Schneider Electric Lietuva. Atstovybei
labiausiai noriu padėkoti už tai, kokiu žmogumi
esu dabar ir kokį turiu suformuotą požiūrį. Gera
kasdien prisiminti atstovybę, kad ir mažose
gyvenimiškose situacijose.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
FSA ENDI tapo metų atstovybe :) Pirmosios
Elektros Dienos ir visas jų startas, labai smagu
matyti, jog renginys gyvuoja ir dabar, keičiasi ir
progresuoja.
Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Labiausiai vertinu tai, jog išmokau pažinti žmones,
nustatyti jų charakterio tipą ir atrasti kelią, kuriuo
prie žmogaus reikia prieiti, jog sėkmingai galėtum
bendrauti ir bendradarbiauti. Taip pat, labai vertinu
įgautą supratimą atstovybėje: supranti, jog nėra
nieko neįmanomo.

Kas buvo sunkiausia?
Buvo tikrai sunku pakeisti FSA ENDI įsisenėjusias
tradicijas, kurios ateidavo iš alumnų. Stovyklos
koncepcijos pakeitimas, taip pat viena įdomesnių
patirčių. Naujas, ne komercinis ir ne pramoginis
renginys - Elektros Dienos.
Ką blogiausio iškrėtėt kitoms FSA?
Dovanos skirtos kelių ženklinimui, man atrodo, ir
prasidėjo šiuo metu... O šiaip su kitom FSA tikrai
sutardavom ir didelių šunybių nekrėsdavom.
Mano laikai buvo geriausi, nes...?
FSA ENDI varė geriausiai.... Nes mūsų laikais,
tai buvooo... Limobusu važiuodavom patūsinti,
atstovybėje ant sienos atsirado televizorius,
turbo išmanus stalas su integruotomis rozetėmis
ir alaus slėptuvėmis, koncertinės kolonėlės
renginiams, erdvinio garso sistema atstovybėje,
galybė įrankių ir visokių daiktų praverčiančių prie
ūkio, striptizas fuksų pirtelėje ir t.t. :D

Ar dar galvoji apie atstovybę ir kaip dažnai
susiduri su žmonėmis iš KTU SA savo
gyvenime?
Turiu ir bendradarbių iš KTU SA ir didžioji dalis
draugų taip pat yra buvę atstovybininkai... Mergina
taip pat iš atstovybės, tad susiduriu tikrai kiekvieną
parą su žmonėmis iš KTU SA.
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2013-2014

PIRMININKAS

PAULIUS
GŪŽ YS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Dirbu inžinerinėje srityje. Noriu padėkoti už
suteiktas galimybes įgyvendinti beprotiškas
idėjas. Už galimybę pamatyti savo baimes, ribas ir
išmokti jas perlipti. Už tokius pojūčius kaip ryžtas,
stresas, motyvacija ir tobulėjimas.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Vizito metu Vilniuje „random“ nuėjimas iki
energetikos ministro ir prisikvietimas į Elektros
Dienas 2014. Deja, valandą prieš jo paskaitą,
atšaukė visus 6 vizitus Kaune, kuriuos buvo
sutaręs tą dieną.

Mėgstamausia FSA tavo pirmininkavimo laikais
DiDi, VFSA, SOMSA.
Kas buvo sunkiausia?
Buvo daug sunkių ir daug džiaugsmingų akimirkų.
Kaip ir kiekvienoje veikloje būna tokių lūžių, kad,
atrodo, jau nebesusitvarkysi. Bet svarbiausia
priimti tai kaip iššūkį ir jį įveikti.
Mano laikai geriausi nes...?
Sėkmingai perdavėme studentiško judėjimo idėją
kitoms kartoms.

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Elektros Dienos 2014 koordinavimas. Stiprus
persilaužimas ir tobulėjimas bendravime su
Didžiausias asmeninis pasiekimas:
žmonėmis, viešo kalbėjimo srityje (rėmėjų
Elektros Dienų atgaivinimas. Metų aktyvo, metų paieška). Tai man tikrai gelbsti dabartiniuose
atstovybės titulai. Universiteto Senate studentų iššūkiuose.
narių dauguma. Universiteto padalinių ir studentų
atstovybių sėkminga restruktūrizacija.
Ar dar galvoji apie atstovybę ir kaip dažnai
susiduri su žmonėmis iš KTU SA savo
Kas buvo sunkiausia?
gyvenime?
Sunkiausi buvo pokyčiai SA, niekam nepatinka Tikrai galvoju. Prisimenu su didžiausia nostalgija.
pokyčiai, sunku keisti tą, kas jau įsišakniję. Tai esi Buvo super laikai, ir visada gera grįžti į SA
vadovas, tai tampi priešu, kodėl reikia taip ar kitaip patalpas, pabendrauti su esamais nariais ir išgirsti
keistis.
dabartinio gyvenimo ypatumus. Susitinku gana
dažnai, nes vieni geriausių mano draugų yra iš SA.
Kiek žmonių buvo atstovybėje pirmininkavimo
metais?
Ką palinkėtumėte FSA ESA ir KTU SA?
10-20, gal iki 25.
Jausti Universiteto ir gyvenimo suteiktas
galimybes bei malonumus ir jais mėgautis.
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2014

PIRMININKAS

TA DA S
SP UNDZE V IČIUS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Oi, dabar tai mes dirbame svajonių darbą
(beveik), o padėkoti norėtųsi už geriausius 4 metus
gyvenime, už išmoktas gyvenimiškas pamokas,
už beprotiškas veiklas, bemieges naktis, mestus
iššūkius. Tikriausiai, dar daug už ką būtų galima
dėkoti ir dėkoti, bet, manau, didžiausią „Ačiū“
galima sakyti už tai, kad augdamas kartu su KTU
SA atradau save kaip asmenybę.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Sunku vertinti asmeninius pasiekimus, kai
nežinai, kaip jie atrodo iš šalies, bet jei taip
permąsčius visus keturis veiklos metus,
tai labiausiai įsiminė keletas darbų: tai naujai
sulipdyta ir gyvenimui prikelta studentų atstovybė,
išgyventas susijungimo pragaras, kuris dabar
atrodo kaip linksmas nuotykis, tada dar kažkodėl
labai įsiminė krikštynos, kada buvau pirminikas,
nes buvo atsisakyta visokių kiaušinių, miltų
ir kitokių išsišaipymų iš studentų ir palikta tik
ﬁzinis krūvis bei purvina forto trasa. Taip pat,
įsiminė bemiegės savaitės organizuojant Elektros
Dienas bei nerealiai įgyvendinta fuksų stovykla.
Aišku, tokių gerų atsiminimų yra ir daugiau, kaip
nepamirštamai ilgi susirinkimai diskutuojant
kaip turėtų atrodyti naujas logotipas, parlamento
posėdžiai ir ginčai dėl menkniekių :)

Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Gavau KTU SA VIP’ą. :D Buvau du kartus
kviečiamas į centrų komandą, per pasikalbėjimų
vakarą susilaukiau labai mažai „pizdį“ (sorry už
tokį žodį, bet jis čia tinkamiausias) tai va tiek.
Ai, dar metų pirmininku tapau.
Kas buvo sunkiausia?
Susijungimo procesas su RAFES. :( Bei naujos
atstovybės krypties, tradicijų, veiklos pobūdžio
nustatymas.
Kiek žmonių buvo atstovybėje pirmininkavimo
metais?
Apie 30 manų :P
Pamenat Cementuką? Kokie atlikėjai buvo
jame ir kur vyko?
Jo, pamenu :DDDD Tą, prie kurio aš prisidėjau, (čia
kokiais 2014) tai Jama, Tautinis Brandas ir AC/DC
projektas.
Kiek tuomet kainavo alaus bokalas?
Jei kalbant apie cementuką, tai jame, man rodos,
vienas iš barų pardavinėjo po 5, kiti po 6-7 litus.
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Linksmiausias / įsimintiniausias nuotykis
Kelionė prie jūros 12h nakties, pasiklydusi
striptizo šokėja ir, žinoma, per klaidą išsiųsta
žinutė su didele logine klaida - „kuo mūsų
greičiau, tuo viskas produktyviaus“ :P
Ką blogiausio iškrėtėt kitoms FSA?
Blogo labai daug nedarydavome kitoms FSA,
bet savas merginas pokštais palepindavome.
Kažkada Vitą buvome pririštą prie stalo nunešę
į InfoSA susirinkimą, Indrę su Airida prie kėdės
buvom pririšę su stop juosta ir virvėmis, Mariją
Bajoraitę buvom pririšę prie striptizo stulpo
ir nešiojome po kitas FSA kaip medžioklės
trofėjų.

Mano laikai buvo geriausi, nes...?
Nes negaliu adekvačiai vertinti to kaip
jaučiatės, tai ką patiriate, negaliu būti visa ko
sukūryje, dalyvauti ir tapti visko dalimi, o tada tą
galimybę turėjau, ten buvau, dalyvavau, kartu
su visais džiaugiausi ir liūdėjau, mano laikais
nebuvo nei geriau nei blogiau, tiesiog ten buvo
metas, kada aš kartu su savo ŠEIMA vedžiau
SA pirmyn, dabar Jūsų laikas, Jūsų valanda, o
manosios valandos niekas nepakartos :)
Ar dar galvoji apie atstovybę ir kaip dažnai
susiduri su žmonėmis iš KTU SA savo
gyvenime?
Taip, susiduriu kasdien :)

Mėgstamiausia FSA tavo pirmininkavimo
laikais:
Du metus buvo endi, po to simpatijas perėmė
ESA.
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2014-2015

PIRMININKAS

M A N TA S
ERINGIS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Šiuo metu šalia studijų dirbu prie tarptautinio
verslo projekto. Kasdien naudoju žinias ir patirtį,
kurią įgijau aktyviai dalyvaudamas KTU SA
veikloje. Ačiū :)

Kiek tuomet kainavo alaus bokalas?
1,6 eur.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Katedrų varžybos’15, Geriausia Fux’ų sotvykla. :)

Ar dar galvoji apie atstovybę ir kaip dažnai
susiduri su žmonėmis iš KTU SA savo
gyvenime?
Matomės su
žmonėmis nuolat, su keliais
palaikome ryšį. Žinoma, galvoju apie juos. :)

Kas buvo sunkiausia?
Priimti sprendimą ar
pirmininko postą.

kandidatuoti

į

Ką blogiausio iškrėtėt kitoms FSA?
Gavom daugiau pakvietimų į VFSA renginį CSN.
Taip ir nenuvarėm...

FSA

Kokia buvo nuraučiausia idėja, kuriai net ir tu
pasakei: “STOP chebra, gal užteks”
Kiek žmonių buvo atstovybėje pirmininkavimo Pažadėjau, kad niekam nesakysiu.
metais?
25-40.
Ką palinkėtumėte FSA ESA ir KTU SA?
Laikytis KTU SA strategijos. :) Never give up.
Pamenat Cementuką? Kokie atlikėjai buvo
jame ir kur vyko?
Atlikėjai buvo Jama&W, Mad Money, Tautinis
brandas.
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2015-2016

PIRMININKAS

MODE S TA S
MITK US
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti Kiek tuomet kainavo alaus bokalas?
KTU SA?
2€.
Dėkoju KTU SA už tai, kad išmokė neįtikėtinų
dalykų bei davė galimybę pasireikšti :D.
Linksmiausias / įsimintiniausias nuotykis:
Prisimenu, kai paskutinę akimirką sugalvojom
Didžiausias asmeninis pasiekimas
padaryti atstovybės pristatymo video. Gavosi
Manau, kad vieno asmeninio pasiekimo įvardint kaip gavosi, bet smagu buvo jame egzistuoti, o
nenoriu, nes veikiau kartu su savo komanda ir parodant auditorijai patiko :)
atstovybės nariais su kuriais ir viską pasiekėm.
Suplanavom 46 veiklas, iš kurių daugiau nei pusę Kokia buvo nuraučiausia idėja, kuriai net ir tu
įvykdėm (taip planavom daugiau, nei spėjome pasakei: “STOP chebra, gal užteks”
laike :( ) bei įgyvendinom apie 10 skirtingos
Manau, kad mūsų kas antra idėja buvo nurauta
tematikos renginių (nuo akademinių iki
pirminiame variante, nes iš gausybės „lempų“
pramoginių).
toliau sugalvodavome gerus variantus. Tačiau, nė
karto neteko pasakyti šios frazės, palaikydavau
Kas buvo sunkiausia?
kiekvieną ir surasdavom kompromisą.
Viskas, o jei iš tikrųjų, tai buvo daug situacijų,
kur reikėjo apgalvoti kelias situacijas ir pasirinkti Mano laikai buvo geriausi, nes...?
geriausiai tinkantį variantą. Buvo ir sėdėjimų iki Oj, tikrai, kad geriausi, nes turėjau gerą komandą,
gilios vėlumos, ilgų sprendimų priėmimų. Bet šaunius narius, kietas patalpas, nuostabias idėjas
vėl - džiugu tai, kad po sunkių pasirinkimų viskas - šie dalykai ir pasako, kad „... mano laikais buvo
būdavo gerai arba eidavo gera linkme.
geriau“!
Kiek žmonių buvo atstovybėje pirmininkavimo Ar dar galvoji apie atstovybę ir kaip dažnai
metais?
susiduri su žmonėmis iš KTU SA savo
40-50.
gyvenime?
Taip galvoju, nes atstovybei skyriau nemažai laiko,
Pamenat Cementuką? Kokie atlikėjai buvo todėl natūralu, kad ji ir toliau rūpės. Įdomiausia tai,
jame ir kur vyko?
kad kiekvienam žingsnyje gali sutikti žmogų, kuris
Taip pamenu ne vieną Cementuką. 2016m. vyko yra buvęs arba bent girdėjęs apie KTU SA. :)
prašmatniam CrystalClube, kur susirinkusią
auditoriją drebino Ellse, Tie Geresni bei Red Hot Ką palinkėtumėte FSA ESA ir KTU SA?
Chili Pepper project grupės. Renginys užtruko net Linkiu! (taip, mano linkėjimai netapo ilgesni...)
8 valandas!
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PIRMININKAI
Mindaugas Gutauskas 1996-1998
Gytis Abakevičius 1998-1999
Eglė Uselytė 1999-2000
Živilė Vasiliauskaitė-Pena 2000-2001
Mindaugas Juodaitis 2001-2002
Artūras Katvickis 2002-2003
Andrius Sadauskas 2003-2004
Julija Orlenko- Kučinskienė 2004-2005
Aušra Stankutė- Drūtienė 2005-2006
Aistė Bartkutė Palevičienė 2006-2008
Rasa Zybartienė 2008-2009
Laura Viselgaitė - Simutienė 2009-2010
Vaida Godvišaitė 2010-2012
Vida Venckūnaitė 2012-2013
Rūta Petkevičiūtė 2013-2014
Andrius Bareiša 2014-2015
Marius Galbuogis 2015-2016

1996-1998

PIRMININKAS

MINDAUGA S
GU TAUSK A S
Didžiausias tuometinis FUMSOS pasiekimas?
Visų pirma, iniciatyvūs studentai susibūrėme ir
įkūrėme studentų atstovybę FUMSA. Buvo labai
stiprus ryšys tarp FUMSA ir Dekanato. Puikiai
pamenu, kai gerb. dekanas prof. Vidmantas
Pekarskas padovanojo mums kompiuterį. Visos
atstovybės pavydėjo mūsų puikių santykių su
Dekanatu. Jautėme visapusišką palaikymą. Tai
suteikė labai stiprų impulsą vykdyti savo veiklą.

Mano laikų komanda buvo geriausia, nes...
Mes esame pradžia, tuo, kuo Jūs šiuo metu tapote!

Ką laikote didžiausiu savo pasiekimu?
1. Atstovybės įkūrimas. 2. Pradėjome organizuoti
pirmąjį oﬁcialų studentišką automobilių slalomą,
kuris, berods, iki šių dienų vyksta.

Kaip pas jus veikė akademinių reikalų
komitetas?
Mes iš esmės tik pradėjome galvoti ir dėlioti
akademinius reikalus. Negalėčiau išskirti kažką
esminio, nes jau labai daug laiko praėjo. Atmintis
jau nebe ta.

Linksmiausias nutikimas:
FUMSA komandos dalyvavimas vandensvydžio
turnyre ankstyvą pavasarį. Dalyvavimo vieta fontane prie įėjimo į fakultetą. Buvo beprotiškai
šalta, bet adrenalinas užvaldė mus visus ir
nugalėjome :) . Po varžybų buvome velniškai gerai
pavaišinti mūsų Dekano. Puikumėlis.

Kuo jūsų laikų Funtikų Dienos skyrėsi nuo kitų?
Manau, kad studentų norai ir darbai buvo ne ką
mažesni nei dabar, tačiau mūsų mastai buvo
kur kas kuklesni. Jūs turite puikias ir platesnes
galimybes pasiekti savo tikslų.

Ko palinkėtum FUMSAI?
Svajoti garsiai, įgyvendinti kažką įspūdingo, net
ir iš pirmo žvilgsnio neracionalaus, netradiciško.
Sudrumskite ramybę :) Būkite nesustabdomi!!!
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2001-2002

PIRMININKAS

M I N D AU G A S
JUODAITIS
Kuo šiuo metu užsiimate ir kuo prie to prisidėjo
FUMSA?
Šiuo metu vadovauju keliems verslams ir
vystau įdomius projektus su stipria komanda.
Sritys: internetas, rinkodara, finansai, sistemos.
Atstovybėje supratau ir išmokau, kad tarpusavio
bendravimas ir santykiai yra viena didžiausių
vertybių. Atstovybė suteikia puikią dirvą
praplėsti pažinčių ratą su būsimais lyderiais.
Net ir šiuo metu, praėjus nemažai laiko, su
buvusiais universiteto bendražygiais turime
bendrų verslo reikalų ar bendrą gerą laiką.

nevietoje priparkuotas. Mobilizavome keliolika
žiūrovų ir pernešėme VW Golf į kitą vietą.
Mano laikų komanda buvo geriausia, nes...
Nes tuo metu mobilus svėrė 0,25 kg, pokalbio 1
min kainavo alaus bokalą, o automobilį turėjo
tik vienas narys. Ir viską sugebėjome puikiai
organizuoti ir visur spėti. Dabar neįsivaizduoju
kaip.
Kuo jūsų laikų Funtikų Dienos skyrėsi nuo kitų?
Manau, kad studentų norai ir darbai buvo ne ką
mažesni nei dabar, tačiau mūsų mastai buvo
kur kas kuklesni. Jūs turite puikias ir platesnes
galimybes pasiekti savo tikslų.

Didžiausias tuometinis FUMSOS pasiekimas?
Pradėti organizuoti smagūs studentiški renginiai,
turintys tradicijas iki šiol: „Studentiškas slalomas“, Ko palinkėtum FUMSAI?
„Funtikų dienos“, „Studentiškas Helloween“.
Išlaikyti entuziazmą ir nepamiršti „senių“.
Kiekvienam atstovybės nariui noriu palinkėti būti
Ką laikote didžiausiu savo pasiekimu?
aktyviu ir laiką atstovybėje paversti savo būsimo
Pirmininkas, „Studentiško slalomo“
gyvenimo kelio tramplynu. Žinoma, linkiu sukurti
organizatorius, pirmųjų „Funtikų dienų“
ką nors išliekamo, naudingo atstovybei ir paliekant
organizatorius, pirmojo „Helloween“
prisiminimą apie save.
organizatorius ir įvairių renginių vedėjas.
Džiaugiuosi, kad teko būti vienu pirmųjų narių,
kai formavosi atstovybė ir vienu ilgiausiai
atstovybėje buvusių narių. Aišku ne toks
ilgametis, kaip Audrius Kabašinskas, bet
stengiaus :)
Linksmiausias nutikimas:
Per pirmąjį Helloweeną vedžiau renginį ir į sceną
mane įnešė uždarame karste. Atsimenu iki šiol :)
Per Studentišką slalomą vienas automobilis buvo
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2002-2003

PIRMININKAS

A R T ŪR A S
K AT V ICK IS
Didžiausias tuometinis FUMSOS pasiekimas?
Fumsos labui didžiausias pasiekimas - tai tiesiog
jos „išlikimas“. Jei neklystu, pirmieji grupių
seniūnų rinkimai buvo mano atsakomybėje. Ir
pats aš buvau lyg ir pirmasis fakulteto studentų
išrinktas Fumsos pirmininkas. Beje, Fumsos
pirtelės buvo pradėtos (atgaivintos?) mano
pirmininkavimo metais, nors tai ir nebuvo mano
paties idėja.
Linksmiausias nutikimas:
Krikštynos 2001-aisias - tuomet Sandoje (čia pirtis
tokia) sutalpinome mūsų paskaičiavimais apie
100-120 žmonių. O šeimininkai sakė, maksimaliai
60 žmonių, ir tai labai susispaust reikės. Nežiūrint
į viską, tai buvo vienos geriausių (jeigu ne pačios
geriausios) fux’ų krikštynos, kuriose man teko
kada nors būti :)

Kuo jūsų laikų Funtikų Dienos skyrėsi nuo kitų?
Slalomas vyko studentų miestelyje - vieną
kartą stovėjimo aikštelėje prie 4 bendrabučio,
kitą - aikštelėje už spaustuvės, dar kelis kartus aikštelėje prie statybos fakulteto. Kažkaip
tilpdavom
Ko palinkėtum FUMSAI?
Klestėjimo (kad pradėti darbai būtų sėkmingi
ir duotų vaisių), vienybės (tiek su fakulteto
administracija, tiek su kitais fakulteto studentais),
atsakomybės jausmo (nepamiršti kad Jūs
atstovaujate ne tik save, bet ir savo fakultetą,
savo universitetą, o kartais net ir savo miestą
(kad ir negimtąjį, o tik studentavimo) ar net visą
Lietuvą), pasididžiavimo jausmo (kad kiekvienas
pasididžiuodamas galėtų pasakyti „AŠ esu tas,
kuris tai padarė“) ir paprasčiausios draugystės.

Mano laikų komanda buvo geriausia, nes...
Negali taip pirmininkas sakyti apie savo komandą,
bet per daug aš tų komandų esu matęs, ir tikrai,
objektyviai vertinant, manoji nebuvo geriausia.
Bet jos išskirtinumas - kad ją sudarė praktiškai
vien grupiokai ir ji buvo viena mažiausių per
visą Fumsos istoriją. Ir tuo pačiu, buvo gal kokie
4-5 žmonės, kurie oﬁcialiai niekada nebuvo
Fumsos nariais, bet labai nemenkai prisidėjo prie
tuometinės Fumsos veiklos.
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2003-2004

PIRMININKAS

ANDRIUS
S A D AU S K A S
Kuo šiuo metu užsiimate ir kuo prie to prisidėjo
FUMSA?
Džiaugiuosi gyvenimu, dirbu elektronikos
gamybinėje įmonėje.
FumSA padėjo pamatyti studentišką gyvenimą,
išmokė bendrauti su akademine bendruomene
bei išpletė pažinčių ratą.

Mano laikų komanda buvo geriausia, nes...
Pasikartosiu, buvo stipri ir VEIKIANTI. Kiekvienas
supratom, kas už ką esame atsakingi ir nuoširdžiai
ėmėmės savo pareigų.
Kuo jūsų laikų Funtikų Dienos skyrėsi nuo kitų?
Sunku palyginti, senokai lankiausi FD. Bet kokiu
atveju, visuomet būdavo gausu dalyvių ir pramogų.

Didžiausias tuometinis FUMSOS pasiekimas?
Sukūrėme tikrai stiprią ir darbingą atstovybės
komandą.
Kaip pas jus veikė akademinių
komitetas?
Ką laikote didžiausiu savo pasiekimu?
Gerai ir tvarkingai :)
Sąlyginai mažo fakulteto atstovybė buvo viena iš
lyderiaujančių visos SA mastu, tiek aktyvumu, tiek Ko palinkėtum FUMSAI?
nuveiktais darbais.
Išnaudoti unikalų laiką ir aplinką.
Linksmiausias nutikimas:
Tegu tokie prisiminimai
galvose... :)

lieka

kiekvieno
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reikalų

2004-2005

PIRMININKĖ

JULI JA
ORLENKO K UČIN SK IENĖ
Ką laikote didžiausiu savo pasiekimu?
Kaip pas jus veikė akademinių reikalų
Gerų renginių organizavimas turint nedidelį komitetas?
biudžetą bei stiprios komandos subūrimas.
Tai nebuvo stiprioji mūsų veiklos pusė, bet
dalyvaudavom fakulteto reikaluose, kiek galėjom.
Mano laikų komanda buvo geriausia, nes...
Nes buvom išvien iki išnaktų, sveiki ar vos gyvi, Ko palinkėtum FUMSAI?
buvome kumštis nežiūrint į nieką.
Eiti pirmyn, nepamiršti, kad FUMSA turi savo
istoriją ir tradicijas, kurias būtina išsaugoti ir
Kuo jūsų laikų Funtikų Dienos skyrėsi nuo kitų? puoselėti.
„Slalomas“ buvo organizuojamas prie prekybos
centro Molas.
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2005-2006

PIRMININKĖ

AUŠR A
S TA NK U TĖDRŪ TIENĖ
Kuo šiuo metu užsiimate ir kuo prie to prisidėjo
FUMSA?
Šiuo metu dirbu vidaus auditore. FUMSA išmokė
organizuoti savo laiką bei darbus, buvo pirmasis
laiptelis mokantis dirbti su komanda bei jai
vadovauti. Fumsai esu dėkinga ir už tai, kad
išmokė laisvumo bendraujant, kalbant prieš
auditoriją.

Kuo jūsų laikų Funtikų Dienos skyrėsi nuo kitų?
Mano laikais Funtikų Dienos išsiplėtė iki 2 dienų
renginio: pirmąją dieną vykdavo „Studentiškas
Slalomas“, o antrąją dieną - Sporto šventė
Panemunės šile. Be to, „Slalomas“ persikėlė į
aikštelę prie Molo.

Linksmiausias nutikimas:
Ech tie nuotykiai... Jų buvo daug, nes išties tai
Didžiausias tuometinis FUMSOS pasiekimas? buvo vienas smagiausių ir linksmiausių etapų
Tuo metu fumsiečiai pirmąkart surengė mano gyvenime.
pirmakursių stovyklą, kuri tapo šaunia kasmetine
fakulteto tradicija. Labai džiaugėmės, kai XV-ojo Ko palinkėtum FUMSAI?
KTU festivalio metu „Funtikų dienų“ vakarinę dalį Aukit, gyvuokit, plėskitės ir garsinkit Funtikų
šventėme kartu su Žilvinu Žvaguliu.
vardą!
Mano laikų komanda buvo geriausia, nes...
Mes buvome kaip šeima! Mane supo puikių
žmonių komanda, kurie iš visos širdies mylėjo
Fumsą, tikėjo tuo, ką daro, buvo iniciatyvūs, tačiau
kartu gerbė ir puoselėjo perimtas iš senesnių
kartų tradicijas. Beje, su didžiąją dalimi mano
komandos tapome labai artimais draugais ir iki
šiol bendraujame šeimomis.
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2006-2008

PIRMININKĖ

A IS TĖ
BA R TK U TĖPA LE V IČIENĖ
Didžiausias tuometinis FUMSOS pasiekimas?
Jaučiau, kad mano komandos gyvavimo metu
tapome labiau pripažįstami KTU SA. Vyravusi
„smulkaus fakulteto SA“ nuostata išnyko ir
FUMSA nuomonė tapo labai svarbi.

Kuo šiuo metu užsiimate ir kuo prie to prisidėjo
FUMSA?
Šiuo metu „atostogauju“ su vaiku nuo TEO
pardavimų vadovės darbo. Na, Fumsa beveik
tiesiogiai prisidėjo prie mano atostogų, nes
sutiktas fumsietis - mano sūnaus tėtis. Jei dar
rimčiau, tai prisidėjo visokeriopai prie to, kas dabar
Ką laikote didžiausiu savo pasiekimu?
esu, ko pasiekiau vėliau. Sakoma, kad kai kurie
Tapau pirmuoju(-ąją) FUMSA pirmininke, kuri gimsta su marškiniais. Tai aš savo marškinėlius
gavo Metų pirmininko apdovanojimą.
gavau studentų atstovybėje, dėl to bet kokiam
darbe, kurį dirbau po to, man buvo daug lengviau
Linksmiausias nutikimas:
nei kitiems.
Jų buvo daug. Vidurnakty tuščiam troleibusų
parke kaip kokiam siaubo ﬁlme kabinti Funtikų Kaip pas jus veikė akademinių reikalų
Dienų plakatus į troleibusus. Naktį saugoti tvoras komitetas?
po Studentiško automobilių slalomo. Kiekvienos Organizavo viską, kas susiję su studijų
Funtikų Dienos kaip vienas ilgas nuotykis...
procesu, t.y. kuratorių apmokymai, skyrimas,
bendradarbiavimas su administracija, pagalba
Mano laikų komanda buvo geriausia, nes...
renginiuose.
Tik sunkiu darbu, kaip mūsų, tampama,
geriausiais! Seriously, turėjau darboholikų Ko palinkėtum FUMSAI?
komandą.
Būti jaunatviškiems, kūrybingiems ir imti kol
galit ;)
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2009-2010

PIRMININKĖ

L AUR A
V ISELGA ITĖSIMU TIENĖ
Kuo šiuo metu užsiimate ir kuo prie to prisidėjo
FUMSA?
Šiuo metu esu Business Intelligence analitikė. Visų
pirma, Fumsa padėjo išmokti dirbti komandoje.
Taip pat efektyviai planuoti laiką, įveikti viešojo
kalbėjimo baimę.

Kuo jūsų laikų Funtikų Dienos skyrėsi nuo kitų?
Šių Funtikų dienų metu vyko paskutinis „Slalomas“
studentų miestelyje (aikštelėje prie PC Molas).

Kaip pas jus veikė akademinių reikalų
komitetas?
Komitetas veikė aktyviai, išlaikėme artimą
Didžiausias tuometinis FUMSOS pasiekimas? ryšį su dėstytojais, organizuodavome studentų
Pirmą
kartą
suorganizuota
ekskursija ir dėstytojų arbatėles. Taip pat aktyviai
pirmakursiams, kurios metu supažindinome su dalyvaudavome fakulteto tarybos veikloje.
studentų miesteliu, fakultetu, papasakojome apie
studijuojamus dalykus.
Ko palinkėtum FUMSAI?
Nepamiršti, kad geriausi ir linksmiausi vakarai
Linksmiausias nutikimas:
būna po sunkios darbo dienos :)
Fumsos ežerų metu išgyventa stipri audra, kurios
metu aplinkui ne vienas medis nukrito. Dabar visi
turime du gimtadienius per metus.
Mano laikų komanda buvo geriausia, nes...
Sugebėjome išlaikyti labai daug aktyvių ir
organizuotų fuxų, kurie vėliau perėmė atstovybės
valdymą.
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2010-2012

PIRMININKĖ

VA IDA
GODV IŠA ITĖČEP K AUSK IENĖ
Didžiausias tuometinis FUMSOS pasiekimas?
Kauno miesto savivaldybės 10400 Lt ﬁnansuotas
projektas: Funtikų dienos 2012 m. „Mąstyk, ne tik
už vairo!“. Prieš Funtikų dienas ir jų metu FUMSA
turėjo automobiliuką 2012 m. Fiat 206. Tais metais
atstovybė buvo matoma kaip aktyvi studentų
savivalda ne tik Universitete, bet ir už jo ribų.

Kuo jūsų laikų Funtikų Dienos skyrėsi nuo kitų?
Tai buvo pirmasis renginys Žalgirio arenos
aikštelėje, pirmą kartą gautas ﬁnansavimas iš
Kauno savivaldybės, vyko garsi ir puiki socialinė
akcija „Mąstyk, ne tik už vairo“. Slalome
koncertavo Biplanai!

Kaip pas jus veikė akademinių reikalų
komitetas?
Puikiai, akademinių reikalų koordinatoriai buvo
pamišę dėl akademinių reikalų. Tikri akademai,
kurie mokėsi gerai ir patys stengėsi, kad kiti
norėtų ir jiems pavyktų taip pat mokytis gerai.
Kuo šiuo metu užsiimate ir kuo prie to prisidėjo Atstovaudavo studentų nuomonę ir padėdavo
FUMSA?
Universitetui kuriant studijų atsinaujinimus.
Dirbu KTU Karjeros ir ugdymo centro vadove.
Papildomos veiklos Universitete, Universiteto Ko palinkėtum FUMSAI?
struktūros ir veikimo išmanymas padėjo Kurti komandą, kurie kartu norėtų veikti vardan
įsidarbinant ir kylant karjeros laiptais. Veikla kitų studentų šypsenų. Reikia veikti išvien,
atstovybėje pakėlė komunikavimo, organizavimo, atstovauti ir nešti vieną nuomonę apie FUMSĄ.
atstovavimo kompetencijas.
Ką laikote didžiausiu savo pasiekimu?
Suburta motyvuota ir veikli komanda, kuri įvykdė
daug pasiekimų. Žinoma, taip pat didžiuojuosi, jog
buvau išrinkta metų pirmininke.

Mano laikų komanda buvo geriausia, nes...
Buvo motyvuota, aktyvi, nuoširdi ir įdomi kiekvienas labai savotiškas.
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2012-2013

PIRMININKĖ

VIDA
VENCKŪNAITĖ
Kuo šiuo metu užsiimate ir kuo prie to prisidėjo
FUMSA?
FUMSA ir apskritai patirtis KTU SA prisidėjo
tuo, jog net ir tada, kai atrodo, nebėra, ką daryti,
imi ir bandai, ieškai, nestovi nuleidęs rankų
ar pasimetęs :) FUMSA mane išmokė padėti.
Šiuo metu esu verslo procesų analitikė, o FUMSA
prie to prisidėjo tuo, kad padėjo suvokti, jog noriu
daugiau nei parašo praktikos ataskaitoje, todėl
pasilikau stažuotis, o vėliau ir dirbti praktikos
vietoje.
Linksmiausias nutikimas:
Nuotykiai tikrai buvo visi savotiškai linksmi.
Įsimintiniausia, kad turėjom tokius du vyrukus V.
ir G. Jiems dažnai pasitaikydavo tų linksmiausių
nuotykių. Vieną kartą bandė pripūsti apsaugos
priemonę pro važiuojančios mašinos langą ir
nuskrido akiniai. Kitą kartą sugalvojo skysčių
atsikratyti plaukdami valtimi viduryje ežero. Tada
ne tik akiniai, FUMSA maikutė, šlepetės, irklai
skendo, bet ir patys vos iš vandens išsikapstė.
Tskant, viskas gerai, kas gerai baigiasi, ar ne? :) O
įdomiausia ta,i kad vienas iš tų vyrukų itin aktyviai
dirbdavo su rėmėjais ir Jam puikiai sekdavosi!
Nesidžiauk radęs, neverk pametęs. FUMSA tikrai
džiaugėsi juos atradusi! :)
Mano laikų komanda buvo geriausia, nes...
...tai buvo mano laikų komanda! :)) koordinatoriai

buvo aktyvūs, iniciatyvūs, savo srities žinovai,
puikūs atstovai. Kekvienas atskirai ir visi kartu
buvo (ir yra!) jėga!
Kuo jūsų laikų Funtikų Dienos skyrėsi nuo kitų?
Kadangi pinigų turėjom gerokai mažiau nei
praėjusiais metais (nebeturėjom tokio rėmimo
iš savivaldybės projekto), o padaryti norėjom dar
daugiau, tai buvo šauniai padirbėta su rėmėjais
ir idėjas galėjom įgyvendinti! Visiškai naujas
dalykas - pirmą kartą suorganizuotas ir tikrai
pasiteisinęs Fakulteto absolventų suvažiavimas.
Kaip pas jus veikė akademinių reikalų
komitetas?
Sėkmingai, aktyviai, kryptingai. Tuo metu jis
buvo vienas tvirtesnių bei ryškesnių komitetų.
Sakyčiau, - pakilime. Buvo rengiamos specialios
diskusijos su Dėstytojais bei Administracija dėl
probleminių modulių, priimta studentų pasiūlyta
modulio struktūra. Taip pat daug dėmesio skirta
akademinio sąžiningumo prevencijai.
Ko palinkėtum FUMSAI?
Kas, jeigu ne Jūs? Ir kada, jeigu ne dabar? :)
Kiekvienam Jūsų kelyje pasitaikusiam nuotykiui
tarkit nuoširdų „taip“ ir mėgaukitės, mielieji.
Tai - Jūsų laikas ir kartu esat nesustabdoma,
nepaprastai daug galinti jėga! Būkit ;)
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2013-2014

PIRMININKĖ

RŪ TA
PE TK E V IČIŪ TĖ
Kuo šiuo metu užsiimate ir kuo prie to prisidėjo
FUMSA?
Įgyta patirtis FUMSOJE, mokėjimas komunikuoti,
konstruktyviai reikšti mintis - buvo pradžia būti
pastebėtai tuometinio centrinio biuro, kuris
pakvietė dirbti CSA. Taip pat veiklos rezultatai
atvėrė kelius ir galimybes dirbti Kauno miesto
jaunimo organizacijų sąjungoje „KJOSAS“
valdybos nare (šios veiklos jau baigtos).

Kuo jūsų laikų Funtikų Dienos skyrėsi nuo kitų?
2014 balandį vykusių „Funtikų Dienų“ „IQ diena“
pirmą kartą persikėlė į laisvės alėją, atsirado
naktinė slalomo klasė, automobilių paradas prieš
FD.

Kaip pas jus veikė akademinių reikalų
komitetas?
Tuo metu akademinių reikalų koordinatoriumi
buvo Paulius Baranauskas, kuris šias pareigas
Ką laikote didžiausiu savo pasiekimu?
tęsė antrus metus. Tuo metu dar vykdavo
Didžiausiu savo pasiekimu laikau nebijojimą išlipti apskritieji stalai, kuriuos moderuodavo Paulius.
iš komforto zonos ir visiškai pakeisti gyvenimą
(pvz, viešos kalbos su administracija ir įtakingais Ko palinkėtum FUMSAI?
žmonėmis, atvėrusios kelią tolimesnėje veikloje; Palinkėčiau, jog kiekvienam buvusiam, esamam
gyvenamosios vietos pakeitimas).
ar būsimam fumsiečiui FUMSA būtų kaip namai,
draugai, šeima, nes įspūdžiai ir potyriai įgyti šioje
Mano laikų komanda buvo geriausia, nes...
veikloje yra neįkainojami. Drąsiai diskutuokite,
Koordinatoriai buvo savo srities specialistai, jei reikia kartais ir pasipykite, tačiau sugalvokite
kuriais visiškai galėjau pasitikėti. Naujos dar daugiau naujų idėjų ir veiklų, skirtų fakulteto
įgyvendintos idėjos ir noras padaryti dar geriau - studentų tobulėjimui bei laisvalaikiui. Atgaivinkite
buvo šios komandos varikliukas.
FD. Sėkmės!
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2014-2015

PIRMININKAS

A NDRIUS
BA REIŠA
Kuo šiuo metu užsiimate ir kuo prie to prisidėjo Mano laikų komanda buvo geriausia, nes...
FUMSA?
Darėm tai, kas mums patiko.
Vis dar studijuoju, nedirbu, tiesa, FUMSA parodė,
kad galiu gyvenime daug, reikia tik bandyti.
Kuo jūsų laikų Funtikų Dienos skyrėsi nuo kitų?
„Slalomas“ buvo gatvėje, o ne aikštelėje, atsirado
Didžiausias tuometinis FUMSOS pasiekimas? protų kovos, fakulteto šventės vakarinė dalis.
Sugebėjom sulipdyti FD per labai trumpą laiką.
O jei rimtai, tai turbūt vakarinė dalis fakulteto Kaip pas jus veikė akademinių reikalų
šventės, kur pagerbiame studentus, kurie verti komitetas?
pagerbimo. Taip pat startavo protų kovos.
Ne itin gerai. Darėm tik įprastus darbus kaip
apskritieji stalai ar focus grupės.
Ką laikote didžiausiu savo pasiekimu?
Draugus, rastus FUMSOJE.
Ko palinkėtum FUMSAI?
Gyvenam tik kartą! Pasiimkit iš čia viską ką galit!
Linksmiausias nutikimas:
Čia tikrojo gyvenimo kalvė!
Kai su Mariumi Galbuogiu po slalomo
surinkinėjom kelio ženklus ir vienas neadekvatus
pilietis, nuo kurio sklido alkoholio tvaikas tarė:
„Čia tai geras, dar niekad nemačiau, kaip ženklus
py*dina“.
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PIRMININKAI
DIDI
Aleksandras Zenkovas 1999-2000
Povilas Petrauskas 2000-2002
Darius Ližaitis 2002
Nerijus Buivydas 2002-2003
Saulius Paurazas 2003-2005
Marius Genys 2005-2006
Andrius Pocevičius 2006-2008
Giedrius Rutkauskas 2008-2009
Justina Michnevičiūtė 2009-2010
Dovilė Gudeikaitė 2010-2012
Mindaugas Valkavičius 2012-2013
Edvardas Padegimas 2013-2014

TSC
Tomas Šeškevičius
Dainius Navikas 1999-2000
Vidmantas Gibavičius 2000-2002
Aldona Kazlauskaitė 2002-2003
Tomas Didonis 2003-2004
Veneta Sutkutė 2004
Kasparas Budnikas 2004-2005
Jonas Slapšinskas 2005-2006
Andrius Terskovas 2006-2007
Andrius Lepinaitis 2006
Martynas Ubartas 2005-2007
Jonas Zuikovas 2007-2009
Martyna Žagarytė – Zuikovienė 2009-2010
Agnė Aleksandravičiūtė 2010-2011
Andrius Kmieliauskas 2011-2012
Marius Milis 2012-2013

MESA
Ernestas Maumevičius 1999-2000
Ramūnas Pocius 2000-2002
Kęstutis Platkūnas 2003-2004
Tomas Tunaitis 2004-2005
Mindaugas Vackonis 2005-2006
Kaunis Grigaliūnas 2006-2007
Arminas Dekaminavičius 2007-2008
Darijus Aliuškevičius 2008-2009
Antanas Šležas 2009-2011
Mindaugas Pleita 2011-2012
Justina Augustinaitė - Menkeliūnienė 2012-2013
Vaiva Markevičiūtė 2013-2014

INDI
Edvardas Padegimas 2014-2015
Lukas Kijauskas 2015-2016

2000-2002

PIRMININKAS

P OV IL A S
PE TR AUSK A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Dabar veikiu tai, apie ką buvau tik pagalvojęs, kad
noriu veikti, kai dar buvau atstovybėje. Už tai ir už
atstovybėje sutiktus žmones ir esu dėkingas.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Jie visi buvo dideli pagal tuometinį jų suvokimą.
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Baigiau tai, ką buvau pradėjęs.
Geriausias atstovybinis renginys
LED.

Linksmiausias nutikimas
Nu čia tik vienas iš didelės gausybės: Sigma vieną
kartą parašė emailą, kuriame daug keikėsi ir tas
emailas nukeliavo dekanui. Ėjau pasiaiškinti... Kai
paskaičiau laišką dekano kompe, tai supratau, kad
Sigma man dar gana švelniai papasakojo tai, ką
buvo parašęs :)
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Nenusimušti nuo darbų, kai aplink tiek daug
merginų buvo...
Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Tęsti tai, kas pradėta arba keisti dar didingesniu.
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2002-2003

PIRMININKAS

NERI JUS
BUI V Y DA S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Vadovauju dvejoms organizacijoms (formaliai
ir neformaliai mokyklai). Padėkoti noriu KTU SA
už tikrąjį bakalaurą, kurį įgijau atstovybėje, o ne
paskaitose.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Įvertinimai gauti iš KTU SA: metų renginys, metų
atstovybė. Metų renginys - tai pirmą kartą padaryti
šauniausios Lietuvos studentės rinkimai
(Kauno halėje).

Geriausias atstovybinis renginys
Šauniausios Lietuvos studentės rinkimai LEDI.
Linksmiausias nutikimas
Nebepamenu konkrečiai, bet tas laikotarpis
atstovybėje man asocijuojasi su R. Cicino dainom
ir kebabais iš naktinio kioskelio.
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Būti geru pirmininku visiems.
Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Daryti kuo daugiau klaidų (ir iš jų pasimokyti)!

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Galimybė sutikti žmones, kurie padėjo užaugti.
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2003-2005

PIRMININKAS

SAULIUS
PAUR A Z A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Būdamas atstovybėje turėjau galimybę įgyti labai
daug reikalingų bendravimo bei organizavimo
įgūdžių, kuriuos naudoju ne tik profesiniame, bet
ir asmeniniame gyvenime.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Stipri ir draugiška komanda, su kuria labai gera
kartas nuo karto vėl susitikti.

Geriausias atstovybinis renginys
2004 metų Lietuvos LEDI, Los Patrankose ir
pirmoji vasarinukų gimtadienių fiesta.
Linksmiausias nutikimas
Tarybos posėdžiai. Visada būdavo žiauriai linksmi
:)
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Išlaikyti gerą mikroklimatą.

Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Viską turit ir viską žinot - pirmyn!!
Įpratau išeiti iš savo komforto zonos, kai turi daryti
tai, ką reikia, o ne tai, ko nori.
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2004-2005

PIRMININKAS

K A SPA R A S
BUDNIK A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Gal labiau padėkoti... Nuo seno sakydavom, kad
atstovybė yra dar vienas bakalauras ar magistras
šalia profesinio išsilavinimo. Kas dieną ir naudoji
visas žinias, kurias įgijai tiek paskaitose, tiek
atstovybėje... Kažkaip mąstau, kad atstovybė buvo
įvairiausių savęs pažinimo bandymų poligonas, su
laiminga pabaiga :)

Geriausias atstovybinis renginys
Padovanokime šypseną.
Linksmiausias nutikimas
Per daugelį metų tikrai ne vienas ir net ne šimtas,
todėl sunku išsiplėsti :)
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Mums nėra sunkiausių darbų... Mums jie turėtų
vadintis įdomiausiais darbais :)

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Tai buvo atgimstančios atstovybes laikas, stipriai Kurti ir gyventi šia diena :)
išplėtėme narių skaičių, atsirado žodis komanda,
ko pasėkoje atsirado idėjos, noras jas įgyvendinti
ir rezultatai :)
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Jaučiuosi prisidėjęs prie to, kad tie buriantys
žmonės iki šiol gali susiskambinti, susitikti dabar
jau šeimomis ir negalvojant apie praeitį, kurti
ateiti vėl KarTU...
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2005-2006

PIRMININKAS

MINDAUGA S
VACKONIS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Nuo 2011 metų iki šių dienų karjerą darau Akcinėje
bendroveje „ACHEMA“. Dabar esu karbamido
cecho mechanikas, atsakingas už visų ceche
esančių įrengimų techninę būklę ir priežiūrą. Dirbti
sunku, bet patirtis neįkainojama. KTU SA norėčiau
padėkoti už suteiktą galimybę pajusti studentų
atstovybės dvasią bei be galo didelę patirtį.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Būnant pirmininku, kartu su atstovybės nariais
kibome į darbus. Tais metais atstovybė pabudo iš
letargo miego. Pradėjome organizuoti naujus
renginius, aktyviai dalyvauti KTU SA veikoje bei
projektuose.

Geriausias atstovybinis renginys
Studentų atstovybės veikloje stengiausi perimti
kuo daugiau žinių iš senesnių atstovybės narių.
Būdamas pirmininku perėmiau „KTU Žvejys“
organizavimo vadeles į savo rankas. Tais metais
suorganizavau bene didžiausią „KTU Žvejys“
renginį. Renginio metu per tris dienas apsilankė
apie 300 studentų.
Linksmiausias nutikimas
Linksmiausias nutikimas tai ruošimasis „KTU
Misterio“ rinkimams. Pasiruošimas vyko nelabai
blaivioje fazeje, bet rezultatas pranoko pats save.
Tapau 2006 metų „KTU Misteriu“, kai pati
programa buvo padaryta per kelias valandas.

Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Dabartinei studentų atstovybei InDi linkiu kuo
Didžiausias asmeninis pasiekimas
aktyviau vykdyti veiklą, nenuleisti rankų, jei kas
Būdamas pirmininku įgavau didelį pasitikėjimą nors nepasisekė, visuomet pasitikėti savo, kaip
tarp atstovybės narių.
atstovybės jėgomis. Niekas negimė mokėdamas.
Jei tik įdėsite visą maksimumą savęs, rezultatai
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
tikrai džiugins.
Visi darbai buvo daugiau mažiau sunkūs, nes
jaunatviškas maksimalizmas ir patirties stoka
šiek tiek komplikuodavo visus reikalus.
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2005-2006

PIRMININKAS

M A RIUS
GEN YS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Šiuo metu nuo atstovybės fiziškai nutolęs ne toli,
vos per gerus 30 metrų – dirbu KTU Leidykloje.
Nuostabu matyti savo geriausių metų gyvenime
išvaikščiotas vietas. Atstovybei norėčiau padėkoti
dėl krūvos bemiegių naktų, 2 tonas vitamino C
nuo juoko, už krūvą draugų, kalną patirties, už
naują mąstymą, galimybes (kurių ne visomis
pasinaudojau) ir dar begalę kitų dalykų, kurie visi
yra – POZITYVŪS!

Didžiausias asmeninis pasiekimas
3 paros darbo be miego, ARBA tai, kad į SA
išdrįsau ateiti.
Geriausias atstovybinis renginys
Naktinis krepšinis (oficialus renginys). O šiaip
tai Voverės ir pirtelė – tik ten gimdavo draugai,
šeimos ir tt.

Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Visada būkite kitokie. Mąstykit KITAIP. Siūlykit
pasauliui kažką KITOKIO. Priimkite pasaulio
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
reakciją irgi KITAIP – pozityviai, studentiškai, be
įsimintiniausi darbai
baimės. Jei norite būti geriausi – darykite tai dar
Kadangi viskas buvo jau prieš 10 metų, nebe viską, geriau, nei daro geriausi!
ir pamenu. Tapome metų SA berods, nes turėjome
nerealius žmones. O įsimintiniausi darbai buvo
tie, kuriuose mes dalyvavome kaip komanda.
Kiekvienas renginys buvo kažkas unikalaus, šilto
ir jaukaus. Su tais žmonėmis, asmenybėmis,
galėjai jaustis saugus, drąsus ir galintis nuversti
kalnus.
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2005-2007

PIRMININKAS

MARTYNAS
UBA R TA S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Nuo universiteto nepabėgau, šiuo metu esu KTU
studentų reikalų departamento direktorius. KTU
SA labiausiai norėčiau padėkoti už įkvėptą aistrą
veikti.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Džiaugiuosi, kad tuo metu išaugome iki tiek, jog
buvome viena didžiausių fakultetinių atstovybių
visoje KTU SA. Nors dabar tas skaičius neatrodo
didelis (apie 30 žmonių), bet tuo metu galėjome
narių skaičiumi lygiuotis į InfoSA. Vienas iš
labiausiai įsimintinų veiklų buvo „Black spring
festival“ TSC organizuotas festivalis, kuris
sutraukdavo net apie 500 žmonių.

Linksmiausias nutikimas
Kartu su FSA „VIVAT chemija“ fuksų
krikštynų užbaigimas TSC patalpose. Plačiau
nekomentuosiu :D
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Rezervuoti ir saugoti vietą pirmajam Alumni
sąskrydžiui organizuotam su fakultetinėmis
atstovybėmis.
Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Nebijoti savo aktyvumo. Degti didžiule meile
širdyje savo atstovybei ir visai KTU SA, bei tai
spinduliuoti kitiems, ir juos tuo užkrėsti.

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Išsikovojome automobilių vietas aikštelėje, bei
leidimą laisvai naudotis TSC patalpomis, net ir per
naktį.
Geriausias atstovybinis renginys
TSC pavasario šventė.
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2006-2007

PIRMININKAS

K AUNIS
GRIGA LIŪN A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Esu DJ, noriu padėkoti KTU SA už begalines
pažintis.

Linksmiausias nutikimas
„Crazy M.A.M.A Party“ krikšynos. Nakvojau
kiemely, o kitą rytą turėjau laikyti matematikos
egzaminą. Nors ir buvau ne labai geroje būsenoje,
bet egzaminą išlaikiau ir gavau 8.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Vienas iš renginių – „Crazy M.A.M.A Party“, kuomet Kiekvienais metais per Rugsėjo 1-ąją ir įteikimų
į turimas patalpas galėjo tilpti tik 600 žmonių, o
šventes, reikėdavo sakyti sveikinimo kalbas.
mes sutalpinome net apie 1000.
Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Noriu pasidžiaugti, kad atstovybėje dabar yra
Apdovanojimas „Metų atgimimas“.
daug panelių (ne taip, kaip buvo MESA). Taip pat
labai džiaugiuosi, kad renginiai, kurie tapo jau
Geriausias atstovybinis renginys
tradicija, vis dar vyksta ir noriu palinkėti, kad
„Misteris Kaunas“.
nepamirštumėte jų ir tęstumėte tradicijas.
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2006-2008

PIRMININKAS

A NDRIUS
P OCE V IČIUS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Dirbu spaustuvėje gamybos vadovu. Padėkoti
KTU SA norėčiau už sutiktus žmones (ypač žmoną
:)), suteiktas galimybes daryti ir klysti, mokytis, už
patį linksmiausią ir geriausią laiką studijų metu.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Suorganizuotas pirmasis renginys Vilniuje,
„Naktinis krepšinis“ iškeltas iš Studentų miestelio,
palaikyti labai geri santykiai su fakulteto valdžia.
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Visi nuveikti darbai buvo tik supančios DiDi
KOMANDOS nuopelnas :)

Linksmiausias nutikimas
Buvo labai daug linksmų, sunku išskirti vieną.
Kiekvieną dieną SA patalpose būdavo daug
visokių įvykių ir juoko, kurie ne kartą yra užsibaigę
ir fejerverkais.
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Iškelti „Naktinį krepšinį“ iš Studentų miestelio
ribų, įtikinti policiją, kad renginio metu nesprogs
jokia bomba ir nebus skundų.
Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Džiaugtis ir išnaudoti laiką SA, nebijoti klysti,
svajoti ir „versti kalnus“ ir gerai leisti laiką.

Geriausias atstovybinis renginys
„Naktinis krepšinis“.
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2007-2008

PIRMININKAS

A RMIN A S
DEK A MIN AV IČIUS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Šiuo metu dirbu, na, o padėkoti tai visų pirma už
gerai praleistą laiką, už surastą žmoną, už
kontaktus ir už patirtį, kurios nebūčiau gavęs jei
būčiau tik sėdėjęs universiteto suole.

Geriausias atstovybinis renginys
„Crazy M.A.M.A. Party“.
Linksmiausias nutikimas
Turbūt ekspromtiniai važiavimai į Palangą, Rygą,
Klaipėdą, Varšuvą.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
įsimintiniausi darbai
Negalėčiau išskirti nei vieno darbo, kuris buvo
Turbūt didžiausias pasiekimas ir buvo būti
labai sunkus ar labai lengvas.
pirmininku. O dėl įsimintiniausių darbų, tai nelabai
galiu kažkokį tiksliai paminėti. Na, gal „CRAZY
M.A.M.A Party“.
Didžiausias asmeninis pasiekimas
2007 m. „Metų darbštuolis“ apdovanojimas,
pirmininkavimas.
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2008-2009

PIRMININKAS

DARIJUS
ALIUŠKE VIČIUS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Šiuo metu esu vyr. inžinierius didžiausiame
Europos branduoliniame komplekse. Norėčiau
padėkoti už suteiktas galimybes. KTUSA buvo
pradžia to, kuo esu dabar. Čia susipažinau su savo
žmona.

Linksmiausias nutikimas
Automobilių nuomos įmonėje išsinuomojome
automobilį, neva važiuoti į Vilnių, o jį naudojome
organizuojant Tikslaus vairavimo varžybas.
Kadangi renginys buvo filmuojamas televizijos,
paprašėme, kad nerodytų numerių, o jie pritraukė
juos stambiu planu.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Galvosūkių čempionatas gavo „Metų naujienos“
apdovanojimą.

Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Negalėčiau įvardinti vieno sunkiausio. Tačiau
vienas svarbus darbas, kuris labai įsiminė,
tai studentų atstovavimas fakulteto tarybos
posėdžiuose.

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Svarbiausias pasiekimas - buvimas pirmininku.
Tačiau labai svarbią vietą visuomet užėmė pergalė
Fuksų idėjos konkurse, kuriame pristačiau
galvosūkių čempionatą.

Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Norėčiau palinkėti kiekvienam individualiai, kad
siekiant bendrų atstovybės tikslų, pažintumėt
save.

Geriausias atstovybinis renginys
Buvo ne vienas geras renginys, tačiau man
labiausia
patiko
organizuoti
galvosūkių
čempionatą. Tai buvo pirmas mano renginys,
kuris suteikė neįkainojamą patirtį bei motyvavo
veikti toliau.
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2007-2009

PIRMININKAS

JON A S
ZUIKOVA S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Šią akimirką esu inžinierius. Padėkoti norėčiau už
smagų laiką.

Linksmiausias nutikimas
Išvažiuojamasis seminaras pas Lukaškiną kaime,
kai dalis pasiklydo ir vos nekirto Baltarusijos
sienos.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
įsimintiniausi darbai
Padėkų dalyba per išleistuves vyresniesiems.
Stovyklos, projektai, kontaktai, bendravimas!
Daug dalykų!
Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Kreipkitės ir nesiskaldykit. Bendraukit! Kad ir
Didžiausias asmeninis pasiekimas
seniai, bet jau dabar ir su kontaktais, bei su
Užrašų/priminimų rašymas ant delnų.
patirtimi.
Geriausias atstovybinis renginys
Fuksų stovykla Palangoj.
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2009-2010

PIRMININKĖ

JUSTINA
MICHNE VIČIŪTĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Dabar dirbu spaustuvėje ir esu nedidelės
komandos vadovė. Net neabejoju, kad jei ne
studentų atstovybė, bučiau visai kitoks žmogus,
turbūt blogesnis. Padėkoti norėčiau už 3000
dalykų, bet labiausiai už draugus, sutiktus studijų
metu, už nuotykius ir gerus prisiminimus.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Visi darbai mums buvo svarbūs ir įsimintini.
Parašėm kietą tarptautinį projektą, sukūrėm
iki dabar gyvuojantį nuostabų renginį „Termosų
naktis“. Beabejo - „Naktinis krepšinis“, jis
kažkaip savaime visiems tampa labai svarbus ir
įsimintinas. Šiaip nemažai renginių buvo, kurie
įsimintini tapo tuom, kad nelabai kas ko ir pamena.

Geriausias atstovybinis renginys
Geriausias renginys man buvo Voverės. Ten buvo
visko - dramos, pykčių, juoko, vienybės, tvirtybės,
ašarų, šokių, alaus, vakarėlis, pokalbiai, draugai ir
komanda. Ko daugaiu reikia? PAGAVAI? - LAIKYK!
Linksmiausias nutikimas
Linksmiausių nutikimų buvo daug ir jų buvo
kiekvieną dieną. Ir man labai linksma, kad nei
vienas atsovybėje žmogus neišėjo iš jos negavęs
pravardės. Mane vadina Michu. Iki dabar.
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Tai nėra gerai, bet sunkiausia buvo eiti į paskaitas.

Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Tiems žmonės, kurie dabar yra atstovybėje aš
žiauriai pavydžiu. Dabar yra jūsų laikas. Imkite
viską ką jums duoda šis laikas. Rizikuokit,
Didžiausias asmeninis pasiekimas
bandykit, svajokit, dalyvaukit, nepraleiskit nieko.
Didžiausias mano asmeninis pasiekimas Tokios patirties daugiau niekur nepasisemsite.
tai - komanda, kuri su manimi dirbo. Be geros Jei praleisite tokią progą, greičiausiai daugiau jų
komandos esi niekas. Asmeniniu pasiekimu to nebebus.
nepavadinsi, bet jei kažko ir pasiekiau tai tik tų
žmonių dėka. Ačiū Jiems! Trys, keturi...
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2009-2011

PIRMININKAS

A N TA N A S
ŠLE Ž A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Projektavimas, pardavimai ir eksportas. Dirbu
mažoje įmonėje, todėl KTU SA įgyti organizaciniai
įgūdžiai yra nepamainomi.

Linksmiausias nutikimas
Visos krikštynos ir pirmakursių stovyklos.
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Atstovybėje buvo įdomu, todėl sunkių darbų
neatsimenu. Sunku būdavo prisiversti užsiimti
akademine veikla.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
MESA buvo kiek prigesusi ir tyli, manau, kad Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
mūsų dėka, atstovybė vėl tapo girdima.
Meilės.
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Visi pasiekimai SA veikloje iš esmės yra dėka
komandos, kurios dalimi būni pats.
Geriausias atstovybinis renginys
KTU Žvejys 2010. Toks nevykęs, kad atstovybę iš
finansinės duobės traukėm visus metus. Bet buvo
labai smagu.
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2010-2012

PIRMININKĖ

DOV ILĖ
GUDEIK A ITĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Šiuo metu esu logistikos vadybininkė. Norėčiau
padėkoti DiDi buvusiems nariams ir KTU SA, kad
išmokė to, ko išmokė, o išmokė tikrai daug. Bet
svarbiausia manau, kad šios veiklos dėka esu tuo,
kuo esu dabar, kaip asmenybė.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Man buvo įsimintina, kai buvom nominuoti
geriausia FSA, žinoma, tada nelaimėjome, bet
jausmas buvo geras. Dar vienas įsimintinas
dalykas, kad apjungėme „KTU LEDI“ ir „LEDI“
renginius, o tai buvo tikrai geras sprendimas. Vienas
įsimintinesnių dar buvo tarptautinis projektas, kurį
parašėme, jis vadinosi „Photography is More than
a Shot“, atkeliavo labai puikūs žmonės iš Turkijos,
Lenkijos, Slovėnijos.

Linksmiausias nutikimas
Pffff, suprunkščiau į ūsą, nu neįmanoma parašyti.
Viskas yra tuo metu ir tada! Bet vieną prisiminiau:
buvo labai linksma kai pačiupom Gytuką,
išrengėm jį ir prie rankų pririšusios virvę tempėm
į antrą aukštą, kažkur turėtų būti video. Dar
vienas linksmesnių buvo, kai Padegimas bandė
miegoti koridoriuje. Pamenu, kaip tada kitą rytą
visi juokėmės žiūrėdami video, ne bet kada gali
pamatyt tokį reginį! Neįmanoma įvardinti, bet visi
pasiruošiamieji darbai, kai ne tik ruošiesi, bet ir
smagiai leidi laiką būna įsimintini.

Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Nežinau ar galiu tai pavadinti darbu, bet
sunkiausia man buvo antrą kartą kandidatuoti
į pirmininko postą. Tada buvau jau nuleidusi
rankas (ne paslaptis, tais metais manęs viduje
nebuvo išrinkę, tačiau ataskaitinėje kito kandidato
nepatvirtino seniūnai). Sunkiausia buvo sutikti
Didžiausias asmeninis pasiekimas
dalyvauti neeilineje rinkiminėje konferencijoje. Bet
Keista kažką priskirti sau, bet vieną turiu: tai- ačiū Michui, Mingai, Tamošiui ir visai tarybai, kurie
idėja, kuri iki šiol tęsiasi tai DiDi (šiuo metu palaikė ir paskatino!
InDi) vyrų diena ir tas pats pirmasis vakarėlis su
striptizo mergina ir jos nuostabiu pasirodymu. Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Buvo šokiruoti tiek vaikinai tiek mes merginos. Paprastai palinkėsiu: tobulėjimo, naujų idėjų,
Neprisimenu iš kurio kelnių buvo ištrauktas žinoma ir senųjų nepamiršimo ir vienas kito
diržas, bet tas mostas ore ir to diržo skambesys, palaikymo. Juk mes kaip šeima, o kad ir kur keliai
uh.
benuvestų, šeima visad susitinka ir turi tą ryšį.
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2011-2012

PIRMININKAS

A NDRIUS
K MIELI AUSK A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Mušu dinderį. Noriu padėkoti, kad vis dar smagu
mušt dinderį.

Linksmiausias nutikimas
Kažkada organizavom filmų vakarą. Darbo
kambaryje turėjom atstovybės kompiuterį,
kuriame viena mergina, kaip tyčia, paliko
įjungtą savo Facebook’ą. Prieš prasidedant filmų
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
vakarui ten įkėlėm echoskopijos nuotrauką.
įsimintiniausi darbai
Prasidejus filmų vakarui ta mergina nespėjo
Įvesta Wi-fi prieiga fakultete, suremontuotos
lakstyti atsiliepinėti į skambučius ir po kiekvieno
atstovybės patalpos, prikelta atstovybė iš 4 skambucio grįždavo vis piktesnė. Po vieno
žmonių komandos, pakeistas modulio dėstytojas. skambučio ji susinervinusi sustabdė filmą ir
visus labai iškeikė. Kaip paaiškėjo vėliau, jos visa
Didžiausias asmeninis pasiekimas
šeima naudojosi Facebook’u. Taip pasibaigė visi
Suorganizuotas vienas geriausių „Padovanokime juokavimai su žmonių Facebook’ais.
Šypseną“ renginys.
Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Užsitūsint iki galo, kad ir ką bedarytumėt.
Budėjimas SLC. Sunku visą savaitę išbudėti SLC,
kai atstovybėje yra 4 žmonės ir dar į paskaitas
reikia nueit.
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2012-2013

PIRMININKAS

MINDAUGA S
VA LK AV IČIUS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti Linksmiausias nutikimas
KTU SA?
JTBA projektas, savaitė fotografijos, džiaugsmo,
Vis dar studijuoju. Už tai, kad suteikė progą klysti nerealių emocijų ir draugų.
ir iš to mokytis, už tai, kad mokė ir vis dar moko.
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
Tapus projektų koordinatoriumi teko iš karto
įsimintiniausi darbai
tvarkyti tarptautinio projekto ataskaitą, kurią
Puikus santykiai su visa KTU SA (bei pripažinimas tvarkiau metus laiko.
tarp visų FSA), administracija. Naktinio Krepšinio
išplėtojimas, JTBA projektas.
Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Kantrybės, talentų atradimo ir jų panaudojimo!
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Tapau FSA DiDi pirmininku, o vėliau KTU SA
prezidentu.
Geriausias atstovybinis renginys
Naktinis Krepšinis.
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2013-2014

PIRMININKĖ

VA I VA
M A RK E V IČIŪ TĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Šiuo metu esu baigusi sporto inžinerijos studijas ir
dirbu beveik pagal specialybę. Norėčiau padėkoti
už suteiktas žinias, platesnį mąstymą, pasikeitusį
požiūrį į tarpusavio bendravimą ir darbą.

Linksmiausias nutikimas
Sunku atsakyti (kai kuriuos ir prisiminti :D),
kadangi jų buvo daug :D nuo įvairių gimtadienių,
pirmakursių stovyklų iki susirinkimų. Vienas
kuris labiau įsiminė, kai kažkodėl švenčiau savo
gimtadienį per InfoSA gimtadienį.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Įsiminė tai, kad mūsų kartos pirmakursiai
laimėjo fuksų idėją „Žalias Takas“. Taip pat vienas
iš svarbių darbų - atstovybių susijungimas,
pirmiausia su TSC, po to su DiDi.

Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Būti pirmininke. Dėl atsakomybės, mažos patirties
ir pasikeitimų meto (tuo metu jungėmės su TSC
ir DiDi).

Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Tobulėti ir nesustoti, nesipykti ir būti supratingiems,
Didžiausias asmeninis pasiekimas
nesmerkti, gerbti kitas nuomones. Svarbiausia Perlipti per save įvairiose situacijose :D taip pat, tinkamai atlikti pagrindinį savo darbą - studentų
tai, kad pasikeičiau, įgavau pasitikėjimo savimi :) atstovavimą. Sėkmės :)
Geriausias atstovybinis renginys
Žinoma, „Naktinis krepšinis“. Taip pat galėtumėte
tęsti Žalio Tako idėją, kadangi šiuo metu, kai daug
žmonių nori gyventi sveikai ir aktyviai, renginys
sulauktų susidomėjimo ;)
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2013-2015

PIRMININKAS

EDVA RDA S
PA DEGIM A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Dirbu Transcom World Wide Vilnius bei menų
fabrike Loﬅas. Padėkoti norėčiau už visus metus,
praleistus užsiimant atstovybės veikla. Dėkoju už
visus draugus, su kuriais susipažinau būtent tuo
metu, už galimybę įgyvendinti kartu su tais
žmonėmis sugalvotas idėjas. Ir taip pat už tai, kad
dabar esu toks koks esu, nes per laiką, kurį
praleidau atstovybėje patobulėjau ir pasikeičiau
labai stipriai.

Geriausias atstovybinis renginys
Naktinis Krepšinis.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
FSA InDi įkūrimas, metų aktyvas, metų FSA. Visi
darbai buvo labai svarbūs. Visi susitikimai,
diskutuojant dėl vertybių ir veiklos principų
naujoje FSA. Be abejo, tokie renginiai kaip
Naktinis Krepšinis, F17, Dizaino Dienos.

Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Pirmą kartą skambinti dėl pramogų renginyje.

Linksmiausias nutikimas
Linksmų nutikimų buvo tiek daug, kad tikrai
sunku išskirti. Pradedant Naktinio Krepšinio
reklamavimu važinėjant dviaukščiu senoviniu
autobusu Kauno centre, baidaržygiu (kai tenka
trasą plaukti dukart, nes ieškai pasiklydusių...),
pasiruošimas moterų dienai ir begalė kitų. Atskirai
reiktų rašyti.

Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Nejausti ribų galvojant idėjas, vieningumo ir
kartais pamesti protą :)

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Metų pirmininkas, metų balsas. Suburta pati
stipriausia ir geriausia komanda.
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2015-2016

PIRMININKAS

LUK A S
K I JAUSK A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Šiuo metu vis dar pirmininkauju, tačiau nebedaug
liko. Dėkoju KTU SA, kad suteikė man erdvę veikti,
neatpažįstamai pasikeisti, paliko begalę kol kas
geriausių gyvenime prisiminimų ir supažindino
su daugybe žmonių, kurie tapo mano draugais ir
partneriais šiandien.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Rekordinis Naktinis Krepšinis 2016, InDžių
pagamintas ir per Lietuvą garsiai nuaidėjęs
rekordinis 6 metrų aukščio Velykinis margutis,
InDžių baras KTU SA Alumni sąskrydžio’16 metu,
rekordinis narių atstovybėje skaičius, InDžių
BALTECH susitikimas ir nuostabi vidinė atmosfera.

kojas. Normalūs žmonės, būtų gulėję namie ir
gydęsi, tačiau aš išsiprašiau mamos, kad man
išnuomuotų invalido vėžimėlį ir galėčiau lėkt
atgal į atstovybę. Taip mėnesį ir gyvenau - vykau
į balius, kur neblogai šokių aikštelėj ant vieno rato
sukdavaus... Ir ant striptizo stulpo... Ir nuo laiptų
prie skaičiukų centro. Kur negalėdavau važiuoti
ratukais - repliodavau keturiom su savadarbiais
„batukais“ ant kelių.
Sunkiausias darbas, kurį teko atlikti
Atsikratyti atskaitomybės jausmo tuo metu jau
išėjusiai Tarybai. Tai truko keletą mėnesių ir labai
apsunkino pirmininkavimo startą.

Ko palinkėtum dabartinei atstovybei - InDi?
Niekuomet nepamirškit, jog InDi yra kiekvienas iš
jūsų. Visi esate vienodai atsakingi už InDžių veiklą
Didžiausias asmeninis pasiekimas
ir įvaizdį. Jei tai ką darot jums nėra iššūkis - tai
Visiškai pasikeičiau.
jūsų nepakeis ir neduos daug naudos. Ieškokit
iššūkių ir plėskit savo komforto zoną, kad baigę
Geriausias atstovybinis renginys
veikti atstovybėje kitą kartą iš komforto zonos
Viešas - Naktinis Krepšinis, vidinis - InDi moterų galėtumėt žengti kryptingai. Jūsų svajonės taps
diena.
įgyvendinamais tikslais, kurių tikrai pasieksit.
Linksmiausias nutikimas
Nežinau ar linksmiausias, bet tikrai vienas
įdomiausių įvyko pirmame kurse, kai vos
mėnesį pabuvęs atstovybėje susilaužiau abi
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„STIPRIAUSI NEMIEGA“
Tai frazė, kuria Indžiai gyvena visus metus - tiek šlifuodami
didžiausius savo renginius, tokius kaip Industrijos dienos,
Dizaino dienos, Naktinis Krepšinis, tiek besiruošdami sesijai, tiek
švęsdami pergales po visų metų darbų!

PIRMININKAS
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PIRMININKAI
Mantas Žvironas 1997-1999
Erikas Viršilas 2000
L.e.p. Martynas Šiukšta
Aurimas Banionis 2000-2001
Aleksandras Švabas 2001-2003
Andrius Ganusauskas 2003-2004
Robertas Leikus 2004-2005
Mikas Binkis l.e.p. 2004-2005
Paulius Slapšinskas 2005-2006
Vytautas Dagilis 2006-2007
Vaidotas Rutkauskas 2007-2008
Eglė Šurkutė- Dudonienė 2008-2009
Aurimas Slapšys 2009-2010
Liudas Ubarevičius 2010-2011
Kasparas Lendraitis 2011-2012
Darius Jurčiukonis 2012-2013
Rolandas Medvedevas 2013-2014
Gerda Monkevičiūtė 2014-2015
Deividas Krunkauskas 2015-2016

2003-2004

PIRMININKAS

A NDRIUS
GA NUSAUSK A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti Kokie tuo metu buvo komitetai ir kas
InfoSA?
jų koordinatoriai?
Programuoju, dėkingas už galimybes realizuoti Socialinis, kultūros, vidinių reikalų ir dar kažkoks :).
idėjas.
Linksmiausias nutikimas:
Didžiausias tuometinis InfoSA pasiekimas ir
Algirdas Brazauskas parėmė krikštynas 1000Lt,
įsimintiniausi darbai:
buvo nemokamo alaus. :D
Sukurta InfoShow festivalio koncepcija, logotipas
ir t.t.: dieninės pramogos, telefonų mėtymas Mano laikų InfoSA buvo geriausia, nes...
(Numesk seną – gauk naują), Anime Nights, Vyko beprotiškas augimas.
Barų Vakaras, Lan Party, kurių anksčiau nebuvo.
Pravestas moksleivių manualas, pirmos teminės Ko palinkėtum InfoSA?
krikštynos.
Nebijot kurti.
Kas buvo sunkiausia?
Aplenkti RAFES kaip stipriausią atstovybę.
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2004-2005

PIRMININKAS

ROBER TA S
LEIK US
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
InfoSA?
Padėkoti norėčiau už atsakomybes, planavimo
ir improvizacijos įgūdžius, ilgalaikius draugus ir
kolegas.
Didžiausias tuometinis InfoSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Mažai ką atsimenu :(. Tais metais buvo KTU
Festivalis, kurio dalimi buvo ir InfoSA. Fuxų
„ateivių“ krikštynos. Bandėm atgaivinti seną
tradiciją - šachmatų turnyrą tarp studentų ir
dėstytojų. Hah... Daug ką veikėm, bet, deja,
nebeatsimenu.

Linksmiausias nutikimas:
Vidury rugsėjo 1-osios šventės atidarymo
kalbos suprasti, kad trūksta vieno iš pasiruoštos
kalbos lapų, ir kad teks improvizuoti prieš
šimtus pirmakursių ir jų svečius bei dėstytojus...
Laimei, taip, lyg ir nieko nenutiko, viskas baigėsi
sėkmingai, nors šaltas prakaitas upeliais tekėjo :).
Mano laikų InfoSA buvo geriausia, nes...
Tai buvo mūsų laikų InfoSA, kur mes buvom
nepatyrę, bet entuziastingi, aktyvūs, kupini tikslų
ir vilčių, kurių siekėm taip, kaip mokėjom ir
sugebėjom.

Ko palinkėtum InfoSA?
Kas buvo sunkiausia?
Būti vieta, kur aktyvūs ir save išbandyti norintys
Nepamiršti, kad studijos yra svarbiausias, mūsų, studentai galėtų tikslingai ir naudingai ugdyti
kaip studentų, tikslas :).
save bei visą universiteto bendruomenę, tačiau
nepamiršti, kad InfoSA - taip pat studentai, kurių
Kokie tuo metu buvo komitetai ir kas
tikslas studijuoti.
jų koordinatoriai?
Hmm... Kad aš juos atsiminčiau visus.... Kiek
pamenu: kultūros, žmogiškųjų, viešųjų ryšių,
projektų, akademinių reikalų. Daugiau nepamenu.
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2005-2006

PIRMININKAS

PAULIUS
SL A P ŠIN SK A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
InfoSA?
Dirbu pagal išsilavinimą iTo organizacijoje, kurioje
yra nemažai žmonių iš InfoSA. O InfoSA norėčiau
padėkoti už nuostabiai praleistą laiką, kurio metu
buvo išugdytos asmeninės savybės: laisvas
bendravimas, organizuotumas, mokėjimas suktis
iš keblios padėties.
Didžiausias tuometinis InfoSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Surengtas pirmasis Anime Nights, pirmasis
apmokestintas Barų vakaras, konferencijos,
skirtos ne vien PHP bendruomenei, 3D konkursas
InfoShow metu.
Kas buvo sunkiausia?
Sunkiausia buvo padaryti visą InfoShow festivalį
neturint piniginių lėšų.

Kokie tuo metu buvo komitetai ir kas
jų koordinatoriai?
Kultūra, informacija, socialiniai ir akademiniai
reikalai, projektai.
Linksmiausias nutikimas:
Jau nebepamenu.
Mano laikų InfoSA buvo geriausia, nes...
Gavosi taip, kad senių buvo mažai, o fuksų daug, iš
kurių išaugo ne vienas naujas pirmininkas.
Ko palinkėtum InfoSA?
Originalių idėjų, workshopų, kad kuo daugiau
praleistumėte laiko kartu, nes taip turėsite gerą
komandą ir nepamiršite praleisto SA laiko dar
ilgai :).
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2006-2007

PIRMININKAS

V Y TAU TA S
DAGILIS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
InfoSA?
Dirbu KTU ir InfoBalt. Padėkoti už draugus visam
gyvenimui, už suformuotą asmenybę, aktyvią
ir pilietišką, už galimybę reikštis ir mokytis, už
išugdymą to, kas yra komanda, vienybė.

Kokie tuo metu buvo komitetai ir kas
jų koordinatoriai?
Jurgita Mekionytė - akademiniai reikalai,
socialiniai,
Robertas Šulcas - kultūra,
Vaidotas Rutkauskas – RSV.

Didžiausias tuometinis InfoSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Sėkmingas InfoShow, pirmakursių stovykla su
FSA VFSA, pirma mokslinė konferencija, 3D
konferencija, gerai pavykus PHP konferencija,
seminaras atstovybei su Povilu Petrausku, tikrai
sėkmingas Barų vakaras. :)

Linksmiausias nutikimas:
Įkūrėme komikų klubą. Gyvas ligi šiol.
Mano laikų InfoSA buvo geriausia, nes...
Rimtai nusiteikus komanda, geri ryšiai su
dekanatu. Be gero finansinio užnugario
įgyvendinom daug gerų dalykų ir dar pavyko
uždirbt pinigų :).

Kas buvo sunkiausia?
Socialiniai ir akademiniai reikalai - svarbi Ko palinkėtum InfoSA?
sritis. Pasistūmėjome į priekį, bet trūko Sugebėti vykdyti ilgalaikius (5 metų trukmės)
strategijos - toje srityje reikia kelių metų projektus, ypač susijusius su studijų kokybės
tęstinumo, ko suformuoti nepavyko...
klausimais. Be to - have fun ;).

127

2008-2009

PIRMININKĖ

EGLĖ
DUDONIENĖŠURK U TĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
InfoSA?
Esu pabaigusi informatikos bakalaurą. Jei ne
įdomi ir mane sulaikiusi atstovybės veikla planavau mokslus mesti :). Turiu nemažą darbo
patirtį, kurią pasiekiau iš dalies ir dėl atstovybėje
įgautų gebėjimų ir pažinčių. Vis dar užsiimu
savanoriška veikla. Norėčiau padėkoti už patirtį
įvairiose situacijose, organizacinius gebėjimus,
pažinčių ratą.

kadenciją baigė Aurimas Slapšys;
Akademiniai ir socialiniai reikalai - Alma Ravinytė;
Finansų paieška - Linas Naruševičius;
Projektai - pradėjo Ieva Kubiliūtė, kažkada
pasikeitė ir kadenciją baigė Mindaugas Vaičiūnas;
Žmogiškieji ištekliai - pradėjo Tadas Vasiliauskas,
kažkada pasikeitė ir kadenciją baigė Auksė
Juknytė;
Kultūra ir sportas - Gintarė Urbonaitė;
Pirmininko pavaduotojas - Vaidotas Rutakauskas.

Didžiausias tuometinis InfoSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Buvome viena iš aktyviausių KTU SA atstovybių
tiek darbų klausimu, tiek bendrai aktyvumu visur.
Kažkokių labai įsimintinų darbų išskirti gal nelabai
ir turiu. Pradėjome InfoShow daryti platesnės
apimties, darėme dėstytojų vertinimo anketas
studentams, kūrėme artimesnius santykius tarp
dėstytojų ir studentų.

Linksmiausias nutikimas:
Sunku vieną išskirti, nes visi mano kadencijos
metai buvo smagūs, kaip ir bendrai visas laikas
atstovybėje. Tai nėra pats linksmiausias įvykis,
bet pirma šovusi mintis - kai ieškojom InfoSA
Ežerams vietos ir „škoda“ užklimpo vandeningoje
pievoje. Turėjom tikras purvo vonias!
Mano laikų InfoSA buvo geriausia, nes...
Buvo labai daug žmonių, turinčių daug skirtingų
idėjų.

Kas buvo sunkiausia?
Gal sulaukti pačios kadencijos pabaigos, kai
ruduo super darbingas ir aktyvus, bet žinai, kad Ko palinkėtum InfoSA?
tuoj pabaiga :).
Idėjos. Komandiškumo. Miško rankų. Draugų.
Daug tikslų. Ir dar daugiau pasiekimų.
Kokie tuo metu buvo komitetai ir kas
jų koordinatoriai?
Informacija ir ryšiai su visuomene - pradėjo
Giedrius Vičkus, kai jis išėjo į KTU SA, pavasarį
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2010-2011

PIRMININKAS

LIUDA S
UBARE VIČIUS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
InfoSA?
Šiuo metu dirbu SneakyBox žaidimų kūrimo
kompanijoje, kurią ir įkūrėme su vienu iš InfoSA
narių. Už tai ir noriu padėkoti, kad InfoSA leido
augti ir tobulėti, leido suklysti ir ištaisyti savo
klaidas, atrasti kelią, kuriuo noriu eiti.

Linksmiausias nutikimas:
0100000101110010011000100110000101110100
0110010101101100011001010010000001110011
0111010100100000010100110111010001100001
0111010001101001011101010111001100101110
0010000001000100011001010111010001100001
0110110001101001011000010111010100111010
0010000001110011011101010111000001110000
Didžiausias tuometinis InfoSA pasiekimas ir
0110111101110010011101000100000001101001
įsimintiniausi darbai:
0110111001100110011011110111001101100001
Buvome viena aktyviausių FSA (o gal ir aktyviausia) 001011100110110001110100.
:) tiek KTU SA ribose, tiek už jos ribų. Taip pat,
sėkmingai įgyvendinome InfoShow festivalį. Mano laikų InfoSA buvo geriausia, nes...
Vienas didžiausių pasiekimų buvo vienybė. Buvome (ir esame) kaip vienas, visi kartu. Nes
Turėjome taisyklę, kad dirbame ir linksminamės bandėme, nebijojome keistis ir suklysti.
VISI. Visi už vieną ir vienas už visus :).
Ko palinkėtum InfoSA?
Kas buvo sunkiausia?
Ryžto įgyvendinti naujas įdėjas ir užsispyrimo
Išeiti iš InfoSA, aktyviai nedalyvauti jos veikloje.
tęsti jau pradėtus darbus. Saugoti tradicijas ir
neužmiršti už 4.
Kokie tuo metu buvo komitetai ir kas
jų koordinatoriai?
Pirmininko pavaduotojas: Aurimas Slapšys;
Socialinių akademinių reikalų koordinatorius –
Lukas Petrauskas / Alma Ravinytė
Ryšiai su visuomene – Darius Leskauskas / Linas
Baublys;
Kultūra ir sportas – Kasparas Lendraitis;
Žmogiškieji ištekliai – Justinas Zilnys;
Projektai– Juras Biliūnas;
Finansų paieška – Algimantas Lazauskas;
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2011-2012

PIRMININKAS

K A SPA R A S
LENDR A ITIS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
InfoSA?
Šiuo metu dirbu programuotoju. InfoSA dėkoju
už patirtį, emocijas, geras ir blogas situacijas bei
draugus, su kuriais bendrauju iki šiol. Taip pat, dėl
InfoSA buvo lengviau rasti darbą neturint patirties
:)

Kas buvo sunkiausia?
Sunkiausia buvo išlaikyti komandą kartu, kadangi
buvau per daug patiklus žmogus ir pamiršdavau
patikrinti ar žmogus atliko tai, ką žadėjo.
Linksmiausias nutikimas:
Čia ne visai susiję su InfoSA, bet labiau su
KTU SA – LSS laužai.

Didžiausias tuometinis InfoSA pasiekimas ir
Mano laikų InfoSA buvo geriausia, nes...
įsimintiniausi darbai:
Pirma kartą InfoShow remėjų pinigai viršijo Nes buvo aktyvesni seniai.
InfoShow samatą. :)
Ko palinkėtum InfoSA?
Rimčiau žiūrėti į tai, ką darot, ir daugiau dėmesio
Kokie tuo metu buvo komitetai ir kas
skirti smulkmenoms (nesvarbu, kad kartais jos
jų koordinatoriai?
atrodo nesvarbios) :) Ir kad daugiau nebūtų InfoSA
Pirmininko pavaduotojas - Liudas Ubarevičius;
pirtelės be pirties :D
Administratorė - Rūta Butkutė;
Projektai - Vaida Valukonytė;
Akademiniai reikalai - Aivaras Sevelevičius /
Tautvydas Petkus;
Socialiniai reikalai - Zigmantas Duoba;
Finansai - Skirmantas Stanaitis / Eimantas
Jonaitis ;
Žmogiškieji - Vesta Gradauskaitė;
RSV - Linas Baublys;
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2012-2013

PIRMININKAS

DA RIUS
JURČIUKONIS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
InfoSA?
Šiuo metu dirbu produktų vadovu. InfoSA norėčiau
padėkoti už įgytą visapusišką patirtį, bendravimo
įgūdžius ir didelį atsakomybės jausmą.

Projektai - Lukas Rubikas;
Ryšiai su visuomene - Justinas Gužas;
Finansai - Eimantas Jonaitis;
Kultūra ir sportas - Ridas Bušmanas;
Administratorė - Simona Markevičiūtė;

Didžiausias tuometinis InfoSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
2012 metais labai aktyviai dirbome žmogiškųjų
išteklių sektoriuje. Buvo pradėta stipriai bendrauti
su VU MifSA, į projektus kvietėmės draugus
iš Rygos technikos universiteto, atgaivintas
InfoFund projektas. Taip pat, surengėme iki to
laiko didžiausią Lan-Party. Dalyviai sėdėjo jau ir
elektronikos koridoriutje...

Linksmiausias nutikimas:
Smagiausia istorija buvo, kai FSA „VIVAT
chemija“ organizuojamame BBQ konkurse,
laimėjo InfoSA šaltibarščiai.

Kas buvo sunkiausia?
Mano kadencijoje didžiausias uždavinys buvo
tikslus darbų paskirstymas, todėl sunku buvo
sugalvoti, kas atliktų skirtą darbą, kam jis būtų
naudingas ir kam jis galėtų patikti.

Mano laikų InfoSA buvo geriausia, nes...
Turėjome labai stiprius komitetų koordinatorius,
kurių kiekvienas tiksliai žinojo savo darbus.
Tai lėmė labai gerą darbų pasiskirstymą mūsų
komandoje.
Ko palinkėtum InfoSA?
Idėjų. Tradicijos yra gerai ir jas reikia gerbti, bet
ne visada tai yra įdomiausia. Svarbu yra nesėdėti
vietoje ir judėti pirmyn!

Kokie tuo metu buvo komitetai ir kas
jų koordinatoriai?
Socialiniai reikalai - Andrius Budraitis;
Akademiniai reikalai - Tautvydas Petkus;
Žmogiškieji ištekliai - Algimantas Lazauskas;
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2013-2014

PIRMININKAS

ROL A NDA S
MEDV EDE VA S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
InfoSA?
Žaidžiu Starcraft II, už tai ir norėčiau padėkoti,
kad LanParty metu atradau šitą daiktą, na, ir
žinoma už tai, kaip buvimas atstovybėje mane
per 4 metus pakeitė/atskleidė, koks esu, už tai,
ko neišmokčiau jokiame universitete, už tai, kad
išmokė džiaugtis mažais pasiekimais ir nebijoti
klysti.
Didžiausias tuometinis InfoSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Iš akademinės pusės, manau, didžiausias
pasiekimas yra seniūno pareigybės įprasminimas,
lankomumo žymėjimas, seniūnų skatinimas
stipendijomis, padidintas studentų lankomumas.
Iš ne tokios rimtos pusės - įveiktas ilgas kelias
sunaikinant atstovybės patalpas ir dar ilgesnis
kelias jas iš naujo sukuriant.
Kokie tuo metu buvo komitetai ir kas
jų koordinatoriai?
Socialianiai - Gerda Monkevičiūtė,
Akademiniai - Marius Krajauskas,
RSV - Kristina Pocinkutė,
Finansai - Ieva Mašalaitė,
Projektai - Paulina Raziūnaitė,
Laisvalaikis ir kultūra (Chaltūra :D) - Martynas
Stukas, Sekretorė / Žaliasis - Beatričė Zalbaitė,
Žmogiškieji – Lukas Juškauskas ir Deividas
Krunkauskas,
Pavaduotojas - Darius Jurčiukonis

Linksmiausias nutikimas:
Linksmiausias, nors gal labiau pakiliausias,
momentas - dalyvavimas tarpatstovybiniame
krepšinyje. Nenuostabu, kad informatikai šitoj
sporto šakoj šiek tiek strugl’ina, nieko naujo
nebuvo ir turnyre - vienas po kito triuškinantys
pralaimėjimai. Bet tada atėjo paskutinės, nieko
nelemiančios rungtynės, prieš turnyro favoritus.
Tuomet įvyko kažkoks stebuklas, pusiau juokais
pasakiau, kad jeigu šitas laimėsim - visai
komandai statau alaus. Sunkiai nusakoma
situacija, bet komanda tiesiog blizgėjo aikštelėje
išgirdus žodį „alus” - visi pataikė, visiem sekėsi žaidimas kaip iš natų. Visas rungtynes laiminėjom
ir jau buvau įsitikinęs, kad teks papurtyti savo
kišenę alui, bet priešininkai paskutinę sekundę
ištraukė pratęsimą ir jame laimėjo, o vėliau,
laimėjo ir visą turnyrą. Tai mūsų nenuliūdino,
didžiavomės savim, kad būdami nevykėliai
krepšinyje sugebėjom, kažkam pagadinti nervus.
:D
Mano laikų InfoSA buvo geriausia, nes...
Nepraleisdavom nei vieno kitų FSA renginio ir
juose dalyvaudavom gausiausiai, nebijojom naujų
idėjų - paversdavom jas į realybę :)
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Kas buvo sunkiausia?

Sunkiausia buvo atrasti motyvacijos ir būdų kaip iki
rugsėjo 1 d. atgaivinti atstovybės patalpas naujam
gyvenimui ir nepasidaryti gėdos prieš naujus fuxus.
Priešistorė: 2012 metų gruodis: atstovybėje vyksta
ramus kalėdinis pasisedėjimas su karštu vynu,
sukasi diskobolas, groja rami muzika, visi chill’ina
ir staiga Algimantas, a.k.a Lazius, sugalvojo: vietoj
to, kad vaikščioti aplinkui norint pasiimti daiktą
iš sandėliuko, reikia padaryti skylę į sandėlį iš
atstovybės pusės. Kaip visada, geros idėjos nelieka
užmirštos - atsirado drėlė, plaktukas, vyko skylės
gaminimo darbai, visi draugiškai prie to prisidėjo,
dar ir brendžio atsirado. Skylė, žinoma, gavos tik,
kad naudos iš jos jokios nebuvo, nes matavimai
nebuvo atlikti. Skylę paslėpėm užkabindami rėmelį,
kad, neduok Dieve, pirmininkas nepamatytų, jis,
aišku, pamatė vaizdo medžiagą ir piktumą žmonėm
dalino pagal išgręžtų skylių skaičių (paskaičiavo,
kad aš išgręžiau 7), galų gale, tai išėjo į naudą, nes
žmonės išsiliejo ir suartėjo. Po beveik pusantų metų
skylės badymo į akis, projektas buvo atgaivintas ir
todėl buvo nuspręsta visiškai griauti sieną, pasidaryti
didesnę erdvę aktyviai studentų veiklai ir tuo pačiu
pasidaryti generalinį remontą. Prasidėjo viskas
gana lengvai - pasisvaidyti dideliu plaktuku ar šiaip
niokoti patalpas savanorių ieškoti nereikėjo, užtruko

tik kelias valandas. Bet tada prasidėjo beveik tris
vasaros mėnesius vykusi stagnacija - tinkavimo
darbai vyko vėžlio greičiu, žmonės išsisukinėjo nuo
darbų sakydami „nemoku”, „negaliu”, „filosofijos
teorija” ir panašiai. Bandžiau statyt alaus, padėdavo
trumpam, kol jo buvo - alaus išgerti ne problema
ir dulkėse :D Bandyta „eiti per sažinę” ir panašiai niekas neveikė - kol galų gale taktika buvo pakeista
į gražius ir nepiktus laiškus su detaliu remonto
planu ir deadline’ais. Atsimenu, kad likus 30 minučių
iki „Senukų” uždarymo, važiuodavome nusipirkti
medžiagų, kad galėtumėme per dieną padaryti kuo
daugiau, ir likus kelioms savaitėms iki rugsėjo pas
visus atsirado ir motyvacijos, ir sugebėjimų - per
dvi savaites darbai buvo baigti, sienos nutinkuotos,
ištapetuotos, nudažytos ir t.t. Žinoma, viskas gavosi
kaip iš tos dainos „sienos biški ch***votos, lubos biški
p***avotos”, ir šiaip, visur buvo paslėpta p***alų, bet
vistiek smagu, kad baltarankiai
informatikai
viską padarė patys.

Ko palinkėtum InfoSA?
InfoSA palinkėčiau visuomet išlikti viršuje,
nestovėti vietoje ir nebijoti „crazy” idėjų
įgyvendinimo ;)
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2014-2015

PIRMININKĖ

GERDA
MONK E V IČIŪ TĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
InfoSA?
Baigiau bakalaurą, dirbu. Turbūt labiausiai iš
viso laiko atstovybėje džiaugiuosi patirtimi, kurią
įgavau per šiuos metus. Teko susipažinti su
labai daug žmonių, organizuoti daug renginių,
savanoriauti kitų organizuojamuose renginiuose
ir atstovauti Informatikos fakultetą. Išmokau
atskleisti savo gerąsias savybes, imtis iniciatyvos,
planuoti laiką bei išnaudoti jį efektyviai.
Didžiausias tuometinis InfoSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Pirmą kartą Lan Party surengtas Kauno sporto
halėje, per KTU SA Dėkoja gavom „Metų
įgyvendinta idėja“ už šį renginį. Nuolatiniai
susitikimai su seniais. Visa kita veikla buvo panaši
į kitų metų. Vienas įsimintiniausių įvykių man
visuomet bus pirmo kurso InfoSA Ežerai, kai
saulėje gulėjau užsiklojusi miegmaišiu, nes tuo
metu buvo šalta, o atstovybininkai sugalvojo man
pagelbėti ir sušildyti mane: jie suvyniojo mane į
maistinę plėvelę ir padarė iš manęs „undinėlę“ –
tam, kad mane išvyniotų, turėjau ridentis iki alaus
skarbonkės.

Kokie tuo metu buvo komitetai ir kas
jų koordinatoriai?
Pirmininko pavaduotojas: Rolandas Medvedevas,
Akademiniai reikalai: Lukas Gerbenis,
Socialiniai reikalai: Vilius Dragūnas,
Finansai: Gintarė Čepulytė,
Projektai ir Tarptautiniai ryšiai: Dovydas
Bespalovas,
RSV:Jonas Jucius/ Rimantė Grumadaitė,
ŽIVK: Deividas Krunkauskas,
Laisvalaikis ir kultūra: Andrius Grumadas,
Administratorė:Viktorija Giedraitytė / Agnė
Pyrantaitė.
Linksmiausias nutikimas:
Visi metai atstovybėje buvo linksmi.
Mano laikų InfoSA buvo geriausia, nes...
Žmonės buvo „nurauti“ ir „be stabdžių“.

Ko palinkėtum InfoSA?
Niekada neužmiršti savo tradicijų, toliau
palaikyti vyrišką kompaniją bei būti tokiems pat
nutrūktgalviams kaip mūsų seniai! :)) Galiausiai
norėčiau palinkėti žmonėms drąsos, kad jos
niekada nestigtų imantis naujų darbų, iniciatyvos,
Didžiausias asmeninis pasiekimas:
siekiant užsibrėžtų tikslų bei didelių norų, kad ir
Neturiu kol kas tokio, kiekviena maža patirtis darbai būtų dideli!
teikia didžiulės naudos. Sunku kažką išskirti.
Kas buvo sunkiausia?
Valdyti atstovybę, kurioje 85% vaikinų.
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2015-2016

PIRMININKAS

DEIVIDA S
K R U N K AU S K A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
InfoSA?
Kadangi, kol pildau anketą man yra likus savaitė
pirmininkavo, šitas klausimas man yra keistas,
tačiau visgi padėkoti norėčiau už tai, kad susiradau
čia daugybę kietų žmonių, ne tik draugų, kurių
kompanijoje smagu pabūt, bet ir kolegų su kuriais
dirbame toliau ir siekiame savo svajonų žaidimų
kūrimo industrijoje :).

Kokie tuo metu buvo komitetai ir kas
jų koordinatoriai?
Pirmininko pavaduotoja - Gerda Monkevičiūtė;
Akediminiai procesai - Antanas Šiaulys;
Socialiniai reikalai - Algita Danilaitė, Ieva
Rogačiūtė, Haroldas Zapalskis a.k.a Anūkas;
Verslo projektai - Jovita Kažemėkaitytė, Deividas
Nikliauza;
Projektai ir tarptautiniai ryšiai - Agnė Pyrantaitė,
Jurgis Žukauskas;
Žmogiškųjų išteklių valdymas - Justas
Česnauskas a.k.a Mažylis, Saulius Lukas Žvikas;
RSV - Julius Balašaitis a.k.a Spielberg’as;
Laisvalaikis ir kultūra - Paulius Jankauskas;
Administratorės - Vakarė Rutkauskaitė, Karolina
Ramaškaitė.
Galima pasidžiaugt tuo, jog per savo kadencinją
pakeičiau labai daug koordinatorių... :D

Didžiausias tuometinis InfoSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Taigi per mano kadenciją padarėm fenomenalų
pasiekimą, per KTU SA gimtadienį ne tik
laimėjome metų atstovybės nominaciją, bet ir
mūsų geras draugas Algirdas Stonys (+ pagal
nelabai patikimą šaltinį, jis kažkada buvo pas
mus atstovybėj :D) laimėjo metų partnerio (ar
draugo) nominiciją, o taip pat aš pasiėmiau metų
pirmininko statulėlę ;). Buvo žiauriai kūl, kai ateini Linksmiausias nutikimas:
į gimtadienį ir nieko nepalieki kitiem, o ypač, kai Atsimenu lyg tai būtų buvę vakar... du tūkstančiai
niekas tuo metu mumis netikėjo :D.
šešioliktų metų liepos penkioliktą dieną vyko
toks įdomus, kultūrinio pobūdžio renginys
Kas buvo sunkiausia?
pavadinimu KTU SA Alumni. Šiaip tai pirmas
Turbūt 2 metus iš eilės po anime nights valyt sakinys yra melas, nes netgi pasibaigus šventei
tualetus, gaila trečią kartą klastingasis dalyvis nelabai galėjau paaiškint, kodėl taip buvo... :D Tą
nebepasirodė ir visko nesuvėmė, tiek nedaug rytą buvau pažadintas nuostabaus gitaros garso,
trūko, jog tai būtų tapę tradicija.. :DD, O šiaip tai su kuria man daužė per galvą ir bandė pažadinti,
daug dalykų buvo sunkių, o ypač įsivažiuoti į nes pasirodo aš miegojau automobilio bagažinėj..
pirmininko pareigas, bet su pakankamai pastangų Deja, niekas man negalėjo paaiškinti, kaip aš
ir laiko įsismarkuoji ir po to jau nebegali sustoti, ten atsidūriau... :D Kitas rytas taip pat buvo ne
tai manau dar bus sunku ir sustoti :D.
ką blogesnis, nes atsikėliau viduryje krepšinio
aikštelės.. Kaip sakoma - Dievo keliai nežinomi :D
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Mano laikų InfoSA buvo geriausia, nes...
Ją valdė šešėlių taryba, apie kurią niekas
nežinojo (iš tikro tai visi žinojo ir ji buvo niekam
neįdomi)... :D O šiaip tai, InfoSA visada buvo
geriausia ir liks geriausia, taip kad traukitės į
šoną ir užleiskit sceną tikroms žvagždėms :D

Ko palinkėtum InfoSA?
Niekada nežiūrėkit į viską rimtai, nes mes
nesam rimti dėdės :D, mes esam studžiai, kurie
yra nurauti ir kuriems nesvarbu, kas bus rytoj,
nes mes gyvenam šia diena :)
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PIRMININKAI
Dovilė Rainčiūtė 1999-2000
(tuo metu, buvo PF SA)
Renata Nakrošytė 2000-2002
Darius Bosas 2002-2004
Ieva Mikutėnaitė 2004-2005
Gediminas Daškevičius 2005-2007
Jurgita Gabrytė- Koncienė 2007-2008
Giedrė Norkūnė 2008-2009
Donatas Deksnys 2009-2011
Edgaras Matickas 2011-2012
Domantas Rubliauskas 2012-2013
Lina Plepšytė 2013-2014
Evelina Ranonytė 2014-2015
Gretė Dantaitė 2015-2017

2000-2002

PIRMININKĖ

REN ATA
N A K ROŠY TĖ
Ką veikiate dabar?
Dirbu Panevėžio rajono savivaldybėje.
Už ką norėtumėte padėkoti KTU SA?
Visų pirma labai dėkinga visai buvusiai KTU SA
atstovybei, pradedant Mantu Žvironu, Deivydu
Praspaliausku, Asta Speičyte, Remigijumi
Mekioniu, Povilu Petrausku ir visų dabar
neprisiminsiu ir nepaminėsiu, kad jie taip šiltai
mus sutiko studentus iš filialo ir „kaimo“,
ir taip šiltai globojo...
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Panevėžio filialo SA atsirado! Taip ir gimė PanFiSa Panevėžio filialo studentų atstovybė, kuri dabar
šifruojama kaip fainiausia studentų atstovybė :)
Mūsų atstovas tapo šauniausias žvejys - Ramūnas
Subačius ir tada į Panevėžį parsivežėme „Misteris
KTU“ – Tautvydas Švežikas. Atsirado studentai –
atsirado studentų atstovybė (patalpos) – atsirado
gyvenimas (seminarai, išvykos) – judėjimas ir
pirmieji žingsniai.

Kaip tuo metu veikė komitetai ir kiek jų
turėjote?
Linksmiausias nutikimas. Kiek jų daug buvo...
Vauuu... Gal Naujųjų metų palydos Panevėžyje.
Tada suvažiavo visos atstovybės iš Kauno! Tai
buvo nerealu... Buvome labai dėkingi, kad šis
renginys įvyktų, jau mūsų, Panevėžio technologijų
fakulteto, dekanui Jonui Bareišiui, statybos
katedros vyr. dėstytojui Kazimierui Ilginiui
(studentų tėvui) ir pirmajam instituto direktoriui
prof. Algirdui Jurkauskui. Visi už vieną, vienas už
visus.
Mano laikų komanda buvo geriausias, nes...
Visi už vieną, vienas už visus!!! Visi buvome išvien.
Tai buvo šauniausia komanda, kuri veikė nežiūrint
nieko: laiko, jėgų. Visi KarTU! O KarTU padarėme
daug!
Ko palinkėtum PanFiSAi ir KTU SA?
Ir toliau būti aktyvia KTU akademinės visuomenes
dalimi - ne tik imti, bet ir duoti! Sėkmės!!

Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Atsirado „ryšys“ su dekanatu. Studentai buvo
kviečiami į tarybos posėdžius, buvo išklausoma
studentų nuomonė.. Kiek jos laikytąsi – nežinia...
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2005-2007

PIRMININKAS

GEDIMIN A S
DA ŠK E V IČIUS
Ką veikiate dabar?
Aktyviai džiaugiuosi gyvenimu.

Kaip tuo metu veikė komitetai ir kiek jų
turėjote?
Mūsų veikloje nebuvo išskirta komitetų veikla.
Už ką norėtumėte padėkoti PanFiSai ir KTU SA? Tuo metu buvo tik atsakingi asmenys už sportą
PanFiSai norėčiau padėkoti už įdomiai praleistus ir kultūrą, socialinius ir akademinius reikalus,
studentavimo metus ir patirtį organizacijoje.
viešuosius ryšius bei finansus. Vėliau atsirado
žmogiškųjų išteklių pozicija.
KTU SA norėčiau padėkoti už organizuotus
mokymus, stovyklas bei kartu vykdytus projektus. Linksmiausias nutikimas:
Linksmiausias nutikimas buvo „Pižamų vakarėlis“,
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
kai užsinorėję valgyti visi kartu, vilkėdami chalatus
įsimintiniausi darbai:
ir pižamas bei dainuodami nužygiavome į kavinę
Didžiausias FSA pasiekimas man būnant ir pralinksminome tiek personalą tiek kavinės
pirmininku yra pirmosios „Fuksų stovyklos“ lankytojus.
suorganizavimas. Iš darbų taip pat man ir
komandai įsiminė tarptautiniai jaunimo mainų Mano laikų komanda buvo geriausias, nes...
projektai.
Mes viską darėme KarTU! Mus vienijo idėjos ir
sekėsi puikiai organizuoti veiklą.
Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Didžiausias pasiekimas buvo Universiteto Ko palinkėtum PanFiSai ir KTU SA?
dėstytojų ir dekanato vykdomos studentiškos PanFiSai palinkėčiau veiklių ir energingų narių,
veiklos įvertinimas.
kurie baigę Universitetą tęstų aktyvią veiklą.
Kas buvo sunkiausia?
KTU SA norėčiau palinkėti ir toliau kokybiškai
Kai dabar pagalvoji, tai sunkumų jokių nebuvo, vykdyti veiklą bei būti geriausia studentų
nors tuo metu atrodė kitaip. Sunkiausia buvo organizacija.
palikti organizaciją.
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2007-2008

PIRMININKĖ

JURGI TA
GA BRY TĖ - KONCIENĖ
Ką veikiate dabar?
Pirkimų vadybininkė UAB „Rifas“.

Linksmiausias nutikimas:
Jų buvo labai daug. Linksmiausias laikas buvo
praleistas ruošiantis renginiams.

Už ką norėtumėte padėkoti PanFiSai ir KTU SA?
Už atskleistas gerąsias savybes, draugų būrį ir Mano laikų komanda buvo geriausias,nes...
begalę skirtingų ir naudingų patirčių. Taip pat, už Ji buvo tvirta ir vieninga. Dar, manau, dabar
palaikymą veikloje.
surinkus tuos pačius žmones bendrai veiklai
rezultatas būtų puikus!
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Ko palinkėtum PanFiSai ir KTU SA?
Didelis aktyvių narių skaičius, SUPER komanda ir Mėgautis studijų laikotarpiu ir negailėti nei savęs
puikūs renginiai - apie PanFiSa Kalėdas manau nei laiko PanFiSos veiklai. Tai dar viena galimybė
dar dabar pamenančių yra :).
gauti daugiau visko!
Kas buvo sunkiausia?
Išnaudoti savo stipriąsias savybes pilnu pajėgumu
Viskas buvo įveikiama su komanda, net finansų ir palaikyti kuo tvirtesnius ryšius su kiekviena
pakakdavo :).
atstovybe.
Kaip tuo metu veikė komitetai ir kiek jų
turėjote?
Žmogiškųjų išteklių, viešųjų ryšių,
socialinis ir ...nebepamenu.
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2008-2009

PIRMININKĖ

GIEDRĖ
NORK ŪNĖ
Ką veikiate dabar?
Gyvenu nuostabų gyvenimą.
Už ką norėtumėte padėkoti PanFiSai ir KTU SA?
UŽ SUVOKIMĄ, KAD KARTU VISADA GALIMA
NUVEIKTI DAUGIAU.
O KTU SA norėčiau padėkoti už galimybes
įgyvendinti svajones ir kurti.

Kas buvo sunkiausia?
Jausti, kad Panevėžys kartais prilyginamas
atskirai respublikai...

Kaip tuo metu veikė komitetai ir kiek jų
turėjote?
Buvo, berods, tokie: Projektinės veiklos, Finansų,
Žmogiškųjų
išteklių,
Socialinių-akademinių
reikalų, Informacijos. Kiekviena sritis turėjo savo
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
pirmininką, visi jie buvo, kaip vadindavau, mano
įsimintiniausi darbai:
„dream team’as“ ;) Turėdavom metinį veiklos
Bene įsimintiniausi - teatro studijos „S“, kurioje planą, pagal kurį dirbdavom.
vaidino atstovybės nariai, vaidinimai: „PMS
(PRIVERSTI MYLĖTI SAVE)”, 10 DIEVŲ, pasirodymai Linksmiausias nutikimas:
Universiteto renginiuose, repeticijos koridoriuje Kai per RAFES festivalį Panevėžys parsivežė „KTU
ir jaudulys prieš einant į sceną. Pamenu, kaip Žvejys“ titulą. Tada - pirmą kartą. Buvo balandžio
džiaugiamės, jog Lietuvos Universiteto Kaune mėnuo, Deividas Norkūnas kartu su Pauliumi
85-mečio renginyje kėlėme Panevėžio, tuo Raukšta vos kelių laipsnių šilumos baseine žaidė
metinio Panevėžio instituto, vėliavas, o visų tinklinį, vėliau - gaudė karpį, atnešusį sėkmę, bet...
fakultetų vėliavos suplazdėjo kildamos link scenos taip sušalo, kad kai ėjome valgyti cepelinų, sunku
iš apačios. Panevėžio vėliavos buvo viršuje. Mums buvo pataikyti su šakute. ;) Deividas tą sugautą
tada tai buvo svarbu.
karpį net pabučiavo ;).
Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Suvokiau, kad žodis yra stebuklinga jėga - juo
galima įkvėpti žygiams ir tuo pačiu - nukirsti
sparnus. Veiklos plotmėje labai džiaugiuosi
teatro studijos „S“ veikla ir pokyčiais, kurie vyko
kiekvieno vaidinusio viduje - jie tapo drąsesniais,
laisvesniais, surado save naujai.

Ko palinkėtum PanFiSai ir KTU SA?
Eiti pirmyn į svajonę KarTU. Ir atsiminti, dėl ko
viską darot.
KTU SA palinkėčiau toliau būti draugystės,
patirties dalinimosi ir gerų idėjų kalve.
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2009-2011

PIRMININKAS

DON ATA S
DEK SN YS
Ką veikiate dabar?
Jau 5 metus gyvenu ir dirbu Norvegijoje.
Už ką norėtumėte padėkoti PanFiSai ir KTU SA?
Už viską, daug teko patirti, iki šiandien turiu daug
draugų iš tų laikų bei bendrų nerealių prisiminimų.
KTU SA už tai, kad vis nepamiršdavo PanFiSos ir
aktyvų bendradarbiavimą bei draugystę :).
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Panevėžio mieste buvo suorganizuota eisena
su orkestru, policijos palyda. Miestas tikrai
atkreipė dėmesį į tai, jog ir čia studentai mokosi.
Apie mūsų renginį buvo parašytas straipsnis.
Turiu išsisaugojęs nuorodą: http://www.15min.
lt/naujiena/aktualu/lietuva/studentu-dienapanevezyje-56-71641.
Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Labai džiaugiuosi, kad pavykdavo išlaikyti
turimus, tradicija tapusius, renginius. Taip pat,
organizuodavome naujus. Mano laikais PanFiSa
per metus suorganizuodavo apie 10~ renginių.
Kas buvo sunkiausia?
Išlaikyti motyvaciją, lėšų stygius, kartais trūkdavo
žmonių aktyvumo, ne kaip narių, bet kaip
dalyvaujančių mūsų renginiuose, tad nemažai
švenčių darėme ir su PanKosa, kolegijos studentų
atstovybe.

Linksmiausias nutikimas:
Linksmiausia būdavo kai fakultete vykdavo
„PanFiSa Kalėdos“ suvažiuodavo visos KTU
FSA ir darydavom tūsą per naktį. Būdavo scena,
užduotys ir t.t. Ir linksmiausia, kad vieną sykį
atsirado sienoje skylė. Išvengti problemų padėjo
geri ryšiai su ūkvedžiu. Kitą dieną ta skylė buvo
užtaisyta.
Buvo dar toks metas.. kad PanFiSa lankėsi
Kalnapilyje, kur vyko alaus degustacija. Tai
buvo prieš susirinkimą... Numanau, kad galite
įsivaizduoti, koks po to buvo tas susirinkimas :)
Mano laikų komanda buvo geriausias,nes...
Padarėme maksimumą, ką tuomet galėjome,
realiai jokios kliūtys nebuvo baisios, vis tiek kažką
sugalvodavom ir viskas pavykdavo. Tiek mes
patys, tiek studentai buvo patenkinti, kalbu labiau
apie visa FSA, nes visi buvome kaip kumštis.
Ko palinkėtum PanFiSai ir KTU SA?
Kad nesustotų ir vis bandytų plėstis, turėtų bent
10~ žmonių ratelį. Noriu palinkėti, kad pagrindiniai
renginiai išliktų ir kad jie būtų puoselėjami. Kadangi
nebėra tiek stojančių, tai gerai sukoncentruoti
mintis į 2-3 gerus renginius, aišku be studentų
krikštynų ir stovyklos.
O KTU SA norėčiau palinkėti, kad ir toliau būtumėt
ištiesę ranką PanFiSai.
Kad kviestumėt visada į svečius, nors ir galimybės
neleis jiems atvykti. Juk svarbiausia geri norai! :)
Sėkmės!!
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2011-2012

PIRMININKAS

EDGA R A S
M ATICK A S
Ką veikiate dabar?
Dirbu, keliauju.

Kaip tuo metu veikė komitetai ir kiek jų
turėjote?
Žmogiškieji, finansai, socialiniai-akademiniai
Už ką norėtumėte padėkoti PanFiSai ir KTU SA? reikalai, projektai, kultūra ir laisvalaikis. Kiekvienai
Už pirminę gyvenimo mokyklą, naujas pažintis, sričiai buvo priskirti koordinatoriai, kuruojantys
patirtį bei tam tikrų gebėjimų įgijimą.
jas. Bendrame savaitiniame susirinkime vykdavo
padarytų darbų aptarimai.
KTU SA dėkoju už pagalbą ir gerus renginius.
Linksmiausias nutikimas:
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
PanFiSa Kalėdos fakultete su visomis 13
įsimintiniausi darbai:
atstovybių.
Gavom naujas patalpas antrame aukšte, tačiau
nebebuvo kada įsirengti :) Daugiau džiaugiuosi Mano laikų komanda buvo geriausias,nes...
visais suorganizuotais renginiais.
Pirmiausia
skyrė
dėmesį
akademines
bendruomenės poreikiams tenkinti.
Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Tai pernelyg asmeniška :).
Ko palinkėtum PanFiSai ir KTU SA?
Ilgų gyvavimo metų ir atnaujinti PanFiSa Kalėdas.
Kas buvo sunkiausia?
Ir daug daug metų!
Išlikti ne tik vadovu, bet ir draugu visiems.
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2012-2013

PIRMININKAS

DOM A N TA S
RUBLI AUSK A S
Ką veikiate dabar?
Pagal įsigytą išsilavinimą dirbu inžinerinėje
įmonėje. Labai džiaugiuosi, kad per ketverius
metus puikiai pavyko suderinti studentavimą ir
studijas.
Už ką norėtumėte padėkoti PanFiSai ir KTU SA?
Norėčiau padėkoti PanFiSai už tai, kad padėjo
atrasti ne tik save, bet ir antrąją pusę. Taip pat,
džiaugiuosi, už puikiai praleistą laiką bei aktyvius
kolegas, be kurių visas šis gyvenimo etapas
nebūtų buvęs toks įdomus ir spalvingas.

gerus santykius su universiteto akademine
bendruomene bei persikėlimą į naujas erdvias
SA patalpas skirtas ne tik studentų atstovybės
nariams, bet ir visiems studentams.
Kas buvo sunkiausia?
Sunkiausia buvo įgyvendinti visus užsibrėžtus
tikslus, kartais tiesiog pritrūkdavo jėgų :).
Linksmiausias nutikimas:
Linksmiausia būvo tai, kad Panfisa tapo pirmaisiais
namais. Dienas leisdavome paskaitose, o naktis
studentų atstovybėje.

Na, o KTU SA reiškiu didelę pagarbą ir padėką už
tai, kad niekada nepamiršo mūsų.
Mano laikų komanda buvo geriausias,nes...
Mano laikų komanda geriausia, nes mes buvome
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
stiprūs ir vieningi!
įsimintiniausi darbai:
Buvo nuveikta nemažai darbų. Kiekvienas Ko palinkėtum PanFiSai ir KTU SA?
iš jų atrodė įdomus ir prasmingas. Manau, PanFiSai linkiu ir toliau gyvuoti, neprarasti
svarbiausia yra tai, kad visus savo renginius optimizmo bei ryžto, kad kiekviena diena praleista
(fuksų stovyklas, filmų bei nacionalinius vakarus, SA būtų linksma bei įsimintina, nepamiršti to
ir kita...) stengdavomės daryti studentams. Todėl laiko praleisto KarTU. Tikiuosi pasibaigus šiam
būdavome labai laimingi, kai susirinkdavo būrys nuotykiui pagalvosite apie PanFiSa ir jus apims
linksmų žmonių, norinčių atitrūkti nuo studijų tokia nostalgija, kokia dabar apima mane.
rutinos ir linksmai praleisti laiką.
KTU SA norėčiau palinkėti stiprybės. Linkiu, kad
Didžiausias asmeninis pasiekimas:
visada išliktų stipri ir vieninga. KTU SA visada turi
Labiausiai džiaugiuosi, kad stipriai nukritus išlikti ta vieta, kuri suburia pačius linksmiausius ir
studentų skaičiui pavyko išlikti optimistiškam, spalvingiausius žmones.
surinkti nuostabią bei atsakingą komandą, be
kurios nebūtų pavykę tiek daug nuveikti. Taip pat,
įsimintiniausiu asmeniniu pasiekimu laikyčiau
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2014-2015

PIRMININKĖ

E V ELIN A
R A NON Y TĖ
Ką veikiate dabar?
Darbuojuosi.

Linksmiausias nutikimas:
Po krikštynų savanoriai pirmakursiai labai buvo
užsidegę važiuoti automobilio bagažinėje ir joje
Už ką norėtumėte padėkoti PanFiSai ir KTU SA? važiavo kartu su gyvu vėžiu. :)
Už patirtį, žinias, draugus.
Kas buvo sunkiausia?
KTU SA, už galimybę dalyvauti įvairiuose Nesusikalbėjimas su fakulteto valdžia.
renginiuose, bendravimą.
Mano laikų komanda buvo geriausias,nes...
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
Visi supratome vienas kitą, žinojome savo
įsimintiniausi darbai:
pareigas ir mokėjome gerai pasilinksminti.
Suorganizuotos krikštynos Panevėžio mastu,
karjeros dienos.
Ko palinkėtum PanFiSai ir KTU SA?
Linkiu išlikti savimi, nepasiduoti kitų įtakai ir
Didžiausias asmeninis pasiekimas
neišduoti savo įsitikinimų. Būti spalvingiems ir
Pirmininkės pareigos.
entuziastingiems. Ir daaaar ilgai gyvuoti :)
Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų O KTU SA visada išlikti KarTU ir būti pačias
turėjote?
geriausiais.
Komitetai (anksčiau vadindavome tos srities
koordinatorius) buvo suskirstyti į sritis: laisvalaikis
ir kultūra, finansai, žmogiškieji ištekliai ir pan.
Kiekvienas narys turėjo pasirinkti savo sritį ir
padėti darbuotis koordinatoriams. Iš viso turėjome
7 komitetus.
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2015-2017

PIRMININKĖ

GRE TĖ
DA N TA ITĖ
Ką veikiate dabar?
Dar studijuoju.

Kas buvo sunkiausia?
Sunkiausia sudominti ir į renginius pritraukti
studentus. Taip pat labai sunku motyvuoti
Už ką norėtumėte padėkoti PanFiSai ir KTU SA? FSA narius. Teko susidurti su tuo, kad daugelį
Už patirtį ir gebėjimą bet kokioje situacijoje rasti organizacinių veiklų atlikau pati.
tinkamą sprendimą. Taip pat, labai noriu padėkoti
už gerai praleistą ir vis dar leidžiamą laiką Linksmiausias nutikimas:
studentaujant.
Oi!!!... Jų buvo tikrai daug... Manau linksmiausios
akimirkos yra praleistos KarTU sėdint prie laužo.
KTU SA, labai Jums AČIŪ už palaikymą, patarimus, Taip pat mūsų organizuojamos Fuksų stovyklos
nuoširdumą. O labiausiai noriu padėkoti už tai, kad neapsieina be linksmų nutikimų. Vienais metais
buvome, esame ir būsime KarTU!!!
stovyklavietė atrodė lyg po lengvo „maisto
mūšio“. Kitais - vieno „keisto“ žmogelio nuolatinės
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
paieškos tapo kaip anekdotas. Kiekvienoje
įsimintiniausi darbai:
veikloje atsiranda žmogus, kuris sugeba pakelti
Manau galime džiaugtis tuo, kad atnaujinome ir nuotaiką visam kolektyvui.
sustiprinome ryšius su Kaune esančiomis FSA ir
CSA. Dėl to labai džiaugiuosi.
Mano laikų komanda buvo geriausias,nes...
Mes sugebėdavome iš nieko padaryti daug.
Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Kadangi visada trūksta finansų bandome suktis
Sustiprintas bendradarbiavimas su fakulteto iš padėties. Pavyzdžiui, jeigu reikia renginio
administracija. Labai džiaugiuosi, kad mūsų dalyviams padovanoti atsiminimo dovanėlę, o
atstovybės narėmis tapo dvi magistrantės. Į finansai labai minimalūs, dovanėlę padarome
atstovybę jos atėjo ne tuščiomis, o su dideliu patys.
renginiu „Kalėdų senelio kiemelis“, apie kurį
žinojo visas Panevėžio rajonas. Tikimės, kad Ko palinkėtum PanFiSai ir KTU SA?
jis taps tradicija. Dirbdama atstovybėje įgijau Neprarasti energijos ir motyvacijos. Juk su šiais
labai daug patirties. Išmokau greitai priimti labai svarbiais dalykais galima nuversti kalnus!!!
sprendimus, operatyviai reaguoti į iškilusias
problemas. Sužinojau kokius etapus turi pereiti KTU SA norėčiau palinkėti išlikti tokiems
žmogus, turintis vadovo pareigas. Tikiuosi visą aktyviems, atstovaujant studentų interesus.
susikaupusią patirtį panaudosiu ir ateityje.
Nepamiršti PanFiSos!!! :)
Sėkmės!!
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PIRMININKAI
Leonardas Rinkevičius ~1985-1986
Arūnas Garalevičius 1994-1996
Evaldas Radzevičius 1996-1998
Deividas Praspaliauskas 1998-2000
Saulius Vikerta 2000-2001
Vaidas Baronas 2001-2002
Vilius Sekevičius 2002-2003
Justinas Mičinka 2003-2004
Vytautas Kirlys 2004-2005
Skirmantas Bajoras 2005-2007
Igoris Aleksejevič 2007-2008
Justinas Zdanevičius 2008-2009
Justas Vilčiūnas 2009-2010
Mindaugas Mikalauskas 2010-2011
Rimvydas Gulbinas 2011-2012
Martynas Valauskas 2012-2013
Rimvydas Gulbinas 2013-2014

(2014m. tapo organizacija)

1994-1996

PIRMININKAS

A RŪN A S
GA R A LE V IČIUS
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
„Njuspeipio” idėja, jos gimdymas ir pavertimas
kūriniu :) Madų vakaras - renginys “Ne Paryžius”
du metus iš eilės :) (tai buvo kažkas nuostabaus..
Tuomet KTU ir menai, mados... dar ir dabar stovi
akyse manekenių atranka).
Didžiausias asmeninis pasiekimas
„Njuspeipis“ – sugalvojau, padariau. Esu labai
laimingas, kad jis dar gyvas :)
Su kokiais sunkumais susidūrėte?
Sunkumais... Nebuvo tokių ir nėra :) Kalba eina
apie RAFES, tai chebra, kuriems sunkumai, tai tik
praktikos reikalas. Viską darydavom patys, idėjas
nešėm kibirais... Alų ridenom bačkomis... Patys
geriausi laikai.

šilta ir smagu gyvent Elektronikos rūmuose po
dekano sparneliu. Laikai geriausi - nes nebuvo
likę jokios kitos organizacijos ar atstovybės KTU
turinčios branduolį, šerdį. Aplinkiniai fakultetai
tik bandė gaivinti, kurti iš naujo... Dėl to kopijavo
mus. Galiu tvirtai sakyt, kad RAFES‘as išlaikė ir
pernešė visą studentišką judėjimą iš sovietinių
laikų į dabartinius. Įžiebė tą šiltą ugnelę ir padalino
visiems fakultetams.
Ko gero RAFES’e išmokote daugiau nei
universitete?
Daryti „kastingą“, atrinkti manekenes tinkamas
:), naudotis fakso aparatu, nes universitete tik
pradėjo mokinti per paskaitas, o mes atstovybėje
turėjom jau senokai. Naudotis „peidžiariais“,
nes buvo naujiena ir gaudavom tik iš Omnitel ar
Bitės. Mobiliuoju telefonu :). Spaudos praktika,
nuo maketavimo, paruošimo spaudai iki gatavos
spaudos. Žinoma draugiškumo, komandinio darbo,
komunikacijos, pažinčių... To paskaitose negausi.

Linksmiausias / įsimintiniausias nuotykis per
narystę RAFES’e:
Neišskirčiau nei vieno, kiekviena diena buvo kažkas
nuostabaus :).
Ką palinkėtumėte dabartiniams RAFES‘ams?
Svajonių - nes jos pildosi. Įdėjų - jų visuomet abstu
Mano laikai buvo geriausi, nes..?
toje organizacijoje. Drąsos imantis įgyvendinti
nes... Alus buvo pigiausias :) Buvome įdėjas. Nesidairyti aplink, ką kiti daro. Mes
pereinamoji karta. Sovietmetis baigėsi prasidėjo RAFES - mes kitokie! Rafesas niekuomet nesivijo
nepriklausomos Lietuvos Universitetų gyvenimas. priešininkų ar konkurentų - kitu keliu, kitais būdais,
Daug dalykų dar veikdavo sovietine metodika, dėlto tiesiog juos peršokdavo ir nueidavo toli, toli į
buvo galima lengvai suveikt, pramušt, pasiskolinti, priekį. Linkėčiau visiems atiduoti save, savo idėjas,
gaut... Daug laisvės aplink, pastatuose visos erdvės darbą ir laisvalaikį Rafesui, o jis kaip toks tvarinys
buvo galimos naudot ir išnaudot. Visi dėstytojai ir jums adiduos dar daugiau ir su kaupu. Tai gyvas
profesoriai ir visi kas susiję su Elektronikos rūmais organizmas - niekada nesustojantis :).
buvo daugiau už RAFES veiklą, negu prieš. Buvo
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1996-1998

PIRMININKAS

E VA LDA S
R A DZE V IČIUS
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Paleidome „Njuspeipį”, sutvarkėme krepšinio
aikšteles prieš 11 bendrabutį, sprendėme
klausimus, kurie buvo tuo metu aktualūs. :)
Buvom geriausi iš visų :)

Mano laikai buvo geriausi, nes..?
Neuždavinėkite durnų klausimų..... visais laikais
buvo “o mano laikais, tai ...” :) mes visi gyvename
skirtinguose laikotarpiuose ir kas buvo aktualu
ir ant bangos prieš kelis metus, dabar jau
nebeįdomu :)

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Asmeninių pasiekimų nėra - yra tik KOMANDOS
pasiekimai!!!!! Be komandos tu niekas!!!!! Nors...
Didžiausias pasiekimas, tai suburta KOMANDA ,
kuri dirbo kaip vienas kumštis !!!!!!

Ko gero RAFES’e išmokote daugiau nei
universitete?
1. Gyvenimo.
2. Iš nieko padaryti didelius dalykus!
3. Suprasti, kad tik komanda gali nuversti kalnus!

Su kokiais sunkumais susidūrėte?
Ką palinkėtumėte dabartiniams RAFES‘ams?
Paskaitų lankomumas :) Visi turėjome tiek veiklos, Matyti galimybes, bet ne sunkumus.
kad paskaitų lankomumas buvo stipriai kritęs :)
Linksmiausias / įsimintiniausias nuotykis per
narystę RAFES’e
Buvimas RAFES‘e buvo vienas didžiausių /
linksmiausių / įsimintiniausių mano gyvenimo
nuotykių :) Bet tikriausiai viską vainikavo KEČUPO RINGAS su R.Suslavičiaus produkcija.
Pradėjome per 1998 m. „RAFES festivalį“ ir visą
vasarą važinėjome su dalyviais po Lietuvą. O tai
buvo WOW.....
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1998-2000

PIRMININKAS

DEI V IDA S
PR A SPA LI AUSK A S
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Fantastiška komanda, pirmas RAFES senių
suvažiavimas, pirmosios Telekomunikacijų ir
elektronikos „Karjeros dienos“. Manau didžiausias
RAFES festivalis 2000 m. (kartu su KTU festivaliu)virš 4000 parduotų bilietų.

Linksmiausias / įsimintiniausias nuotykis iš
narystės metų RAFES‘e:
Žygeliai, šventės ir nuostabūs pasibūvimai su
komanda.
Mano laikai buvo geriausi, nes…?
Tai buvo „mūsų“ laikas !!! „Mūsų“ klaidos, „mūsų“
pasiekimai ;).

Didžiausias
asmeninis
pasiekimas
pirmininkaujant:
Ko RAFES‘e išmokai daugiau nei universitete?
Gautas komandos pasitikėjimas stoti už RAFES Bendrauti, organizuoti, linksmintis ;).
vairo.
Su kokiais sunkumais susidūrėte?
Nežinojau, ką daro pirmininkas ;).
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2000-2001

PIRMININKAS

SAULIUS
V IK ER TA
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai
Suorganizuotos pirmosios fakulteto studentų
karjeros dienos, kurios pritraukė realių įmonių. Iš
Nyderlandų atvyko net Philips atstovai, kas atrodė,
kaip fantastika.

Linksmiausias / įsimintiniausias nuotykis per
narystę RAFES’e
Kažkaip visko daug labai buvo. Smagu prisiminti,
kad karstėmės ant universiteto stogo, salėse
ant lubų, pramynėme tokius takelius, kur eilinis
studentas nepatektų.

Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Kuris čia didžiausias, dabar sunku pasakyti.
Buvo keletas tam laikui labai ypatingų.
Vysčiau ryšius su AB „Lietuvos telekomu“.
Juos pavyko sudominti, pritraukti kaip
generalinius mūsų veiklos rėmėjus, buvome
kviečiami į jų jaunimo programos renginius.
„Karjeros
dienoms“
sugalvojome
ir
suprogramavau studentų „savitarnos portalą“,
per jį surinkome studentų registracijas ir CV,
pažangiu būdu sukomplektavome medžiagą
„Karjeros dienų“ dalyviams. Buvau šio projekto
(renginio) vadovas, kuravau, kad renginys
būtų kokybiškas, aukšto lygio ir sklandus.
Pasvajojome, užsidėgėme ir įstojome į
Infobalt asociaciją, dalyvavome „Infobalt“ narių
susitikimuose, įvairiuose renginiuose. Vysčiau
komunikaciją ir bendradarbiavimą su „Infobalt“.

Mano laikai buvo geriausi, nes...?
Laiko ir energijos buvo daug. Buvome drąsi,
pasitikinti savimi komanda, nebijojome iššūkių.
Mane supo įvairiausi žmonės: gudrūs, šmaikštūs,
protingi, drąsūs, turintys ryšių - buvo VISKAS
ĮMANOMA.
Ko RAFES’e išmokote daugiau nei universitete?
Bendrauti su įvairiais žmonėmis, kelti aukštus
tikslus ir juos įgyvendinti, atsakomybės.
Ko palinkėtumėte dabartiniams RAFES’ams?
Prasmingų minčių, atpažinti vertingus dalykus,
pasitikėti savo jėgomis.

Su kokiais sunkumais susidūrėte?
Kartą RAFESO metu mus pavedė garso aparatūros
statytojai, dėl to neveikė didelė festivalio dalis.
Baisiai pergyvenome, kad tūkstantis žmonių
nusivils festivaliu, bet šiaip ne taip išsprendė
problema. Viskas įvyko.
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2001-2002

PIRMININKAS

VA IDA S
BA RON A S
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
Mano laikai buvo geriausi, nes..?
įsimintiniausi darbai:
Tuo metu universitete studijavo patys puikiausi
Manau, kad mes padarėme geriausią RAFES žmonės.
festivalį :).
Ko gero RAFES’e išmokote daugiau nei
Didžiausias asmeninis pasiekimas
universitete?
Pakeisti džinsai ir, visgi, užbaigtas universitetas.
To, kad per 24 valandas galima padaryti daugiau
nei
Su kokiais sunkumais susidūrėte?
manei, ypač jei aplink yra šauni komanda.
Miego trūkumas.
Ką palinkėtumėte dabartiniams RAFES‘ams?
Linksmiausias / įsimintiniausias nuotykis per Gerų naujų idėjų.
narystę RAFES’e:
Krikštynų rengimas senu formatu, RAFES
labdaringas aukcionas, obuoliukų rinkimas.
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2002-2003

PIRMININKAS

V ILIUS
SEK E V IČIUS
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
2003 m. RAFES festivalis, kurio metu, vieni
pirmųjų Lietuvoje, scenos apipavidalinimui
panaudojome LED ekraną.

Mano laikai buvo geriausi, nes..?
Alus buvo pigesnis :)
Ko gero RAFES’e išmokote daugiau nei
universitete?
Studentiška veikla RAFES ir KTUSA man ir buvo
tikrasis gyvenimo universitetas.

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Visi pasiekimai tokioj veikloj, gali būti tik
komandiniai.
Ką palinkėtumėte dabartiniams RAFES‘ams?
Nepamiršti savo istorijos, nes beveik 40 metų
Su kokiais sunkumais susidūrėte?
patirtis gali būti vienu iš veiklos variklių.
Ganėtinai sunku buvo suderinti studentavimą su
studijavimu.
Linksmiausias/Įsimintiniausias nuotykis per
narystę RAFES’e:
RAFES fuksų krikštynos, kurių turiniu dalintis
negaliu :)
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2003-2004

PIRMININKAS

JUS TIN A S
MIČINK A
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Taip jau sutapo, kad 2004 m. gegužės mėn. 1 d.
Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, ta proga mieste
vyko eilė renginių, o mūsų festivalis buvo įtrauktas
į Kauno miesto renginių sąrašą. RAFES festivalis
prasidėjo įspūdingu senovinių ir netradicinių
transporto priemonių paradu, o visos savaitės
šurmulį vainikavo “7 bokalų olimpiada” ir vakaro
koncertas su penkiomis skirtingų muzikos stilių
erdvėmis elektronikos rūmuose.

eilinio atstovybės susirinkimo nusprendėme, kad
būtų šaunu priešais elektronikos rūmus pastatyti
eglutę - juk artėja Kalėdos. Taip jau sutapo, kad
tų pačių rūmų vidiniame kiemelyje buvo nupjauta
pora 10 metrų aukščio
spygliuočių, išsirinkom gražiausią, su passat’u
atsitempėm medį priešais elektronikos rūmus,
pažinčių pagalbą susiorganizavom kraną, išardę
šaligatvį iškasėm duobę ir ... pastatėm eglutę.
Moralas: kai turi idėją ir chebrą žmonių, kurie ta
idėja tiki - niekas negali tavęs sustabdyti.”

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Mano laikai buvo geriausi, nes..?
RAFES’e rinkdavosi kolektyvas, kuris save švelniai ... buvom jauni ir nesugadinti (turbūt pinigų) :)
vadindavo CHEBRA, didžiuojuosi, kad tapau to
dalimi.
Ko gero RAFES’e išmokote daugiau nei
universitete?
Su kokiais sunkumais susidūrėte?
Kaip teisingai surašyti prašymą dekanui, kad
Kad taptum CHEBROS dalimi, reikdavo pirmus gautum nemokamą skolos raštelį.
metus išbūti su “fucho d... “ statusu :) Tai padeda
grūdinti charakterį arba žiauriai gerai išmoksti Ką palinkėtumėte dabartiniams RAFES‘ams?
grindis plauti :)
Nuveikti tiek, kad po 10 ar 20 metų būtų ką
prisiminti, o kiti apie tuos darbus pasakotų savo
Linksmiausias / įsimintiniausias nuotykis per bičiuliams.
narystę RAFES’e:
“Visi metai, praleisti RAFES’e yra ilgas nuotykis..
Įsimintinas - gal 2004 metų gruodį, kad buvusio
pirmininko Viliaus S. audringos kalbos įkvėpti po
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2010-2011

PIRMININKAS

MINDAUGA S
MIK A L AUSK A S
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Žinoma, didžiausias ir įsimintiniausias RAFES
festivalis. Bet vienas iš ne taip pastebimų dalykų,
jog turėjome kas 2 savaites vieną teorinę
paskaitą pirmakursiams pirmą pusmetį. Gal ir
ne visada pavykdavo pasiruošti, bet, manau, kaip
studentų atstovybei, tai buvo didelis laimėjimas.

Linksmiausias/Įsimintiniausias nuotykis iš
narystės metų RAFES‘e:
Linksmiausia ir įsimintiniausia visada būdavo visi
vidiniai renginiai: Žygeliai ir afteriai :)
Mano laikai buvo geriausi, nes…?
Nes buvo tikrai labai gera Chebra, su kuria buvo
galima viską padaryti :)

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Ko RAFES‘e išmokai daugiau nei universitete?
pirmininkaujant:
Bendravimo, nestandartinio mąstymo, išsisukimo
Tapti komandos dalimi, jos lyderiu. Ir likti su visais iš padėties, vadovavimo.
iš jų draugais.
Su kokiais sunkumais susidūrėte?
Sunkiausia buvo, kai labai sunkiai sekėsi
pardavinėti biletus, o rėmėjų pinigų trūko. Tada
buvo pats
sunkiausias etapas prieš festivalį
ir turbūt vienas sunkesnių gyvenime.
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2012-2013

PIRMININKAS

MARTYNAS
VA L AUSK A S
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Įsimintiniausia, ko gero buvo tai, kad tais metais
visi rengti renginiai buvo itin pasisekę.
Elektronikos rūmuose vykusiame Humoro
renginyje buvo tiek daug žmonių, jog atrodė
vienu metu, kad jie tiesiog nebetilps. Didžiausias
ir įsimintiniausias renginys buvo dabar
vadinamas „RAFES draivinas“. Tuomet pirmą
kartą jį organizavome URMO bazės aikštelėje.
Nežinojome, nei kiek žmonių bus, nei ar kam
iš vis bus įdomu. Rezultatas buvo toks, kad
privažiavo tiek daug mašinų, jog porą kilometrų
aplink Urmo bazę „užsikimšo“ gatvės. Buvo tokie
dideli kamščiai, kad troleibusai stovėjo vietoje atsiliko nuo graﬁko, o vėliau atvažiavo ir policija.
Aišku, atėjo duoti mums velnių :)

Linksmiausias / Įsimintiniausias nuotykis iš
narystės metų RAFES‘e:
Linksmų nuotykių daugybė. Bet geriausi nuotykiai
tie, kurie vėliau virsta tradicijomis, pavyzdžiui,
2012-2013 metų naujametinė kelionė. Kolektyvas
tuos metus sugalvojo atšvęsti itin netradiciškai
- naujųjų metų naktį jie važiavo aplink Lietuvą ir
aplankė daugybės miestelių eglutes. Kitais metais
keliavome į Latviją, o dar kitais į Lenkiją. Reikia
tikėtis, kad tokios tradicijos neužsimirš ir jų bus
vis daugiau :)

Mano laikai buvo geriausi, nes…?
Turėjau pačią geriausią komandą! Kiekvienas
komandos narys buvo savo srities specialistas.
Paskyręs darbą savo komandos nariui galėjau
būti visiškai tikras, kad darbas bus atliktas ir bus
atliktas kuo geriau. Linkėjimai: Vikai, Ernestukui,
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Audrukui, Bručkui, Rimviui,
Didžiausias pasiekimas, tai yra tai, ką kartu su Manteliui, Valdeliui, Algeliui, Dži ir visiems kitiems!
komanda galėjome įgyvendinti. Nebijojome
imtis darbų ir užsibrėžti didelių tikslų, atrodančių Ko RAFES‘e išmokai daugiau nei universitete?
neįmanomų
pasiekti.
Mano
didžiausias RAFES apskritai yra visiškai kitoks „universitetas“.
pasiekimas - puiki komanda ir jos pasiekti tikslai. Dėka RAFES „mokyklos“ aš susiradau savo pirmąjį
darbą. Būdamas RAFES`e įgavau itin vertingų
Su kokiais sunkumais susidūrėte?
įgūdžių bei susiformavau ir kaip asmenybė. Ši
Ko gero, sunkiausia buvo būti geru ir teisingu organizacija tai UNIKALI galimybė pamatyti kaip
vadovu/lyderiu.
PRAKTIŠKAI veikia įmonės.
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2011-2012
2013-2014

PIRMININKAS

RIM V Y DA S
GULBIN A S
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
RAFES nuo pat ištakų (apie kurias žinau) buvo
laikomi pasikėlusiais ir mažai bendraudavo su
kitomis FSA. Pirmais pirmininkavimo metais
kūrėm tikrai stiprų ryšį su kitomis atstovybėmis,
šilo tarpusavio santykiai ir tikrai buvom vieni
draugiškiausių.
Kitas mūsų pasiekimas - RAFES visada buvo
stipriausi renginių organizatoriai, tačiau, kaip
studentų atstovai iki tada niekada nežibėjo. Galiu
pasidžiaugti, jog pirmininkaujant pavyko pritraukti
ir išlaikyti du stipriausius akademus, kokius per
savo istoriją esam turėję. Vienas jų tapo pirmuoju
KTUSA akademinių reikalų koordinatorium iš
RAFES’ų.

Linksmiausias / įsimintiniausias nuotykis per
narystę RAFES’e:
Tai tikriausiai vakaras, kai didžioji komandos dalis
nusprendė savo kailiu išsiaiškint organizuoti 5 ar 7
bokalų olimpiadą.
Mano laikai buvo geriausi, nes..?
Festivalį įtraukė į reprezentacinius, pradėjom
pramušinėt Kauno naktis, prisidėt prie Kauno
jaunimo dienų, išbandėm daug kitų renginių,
prasiplėtėme veiklą atsiskirdami nuo KTU SA
ir įkurdami organizaciją. Padėjom gerą pamatą
ateities kartoms realizuoti save Universitete.
Ko gero RAFES’e išmokote daugiau nei
Universitete?
RAFES’e supratau, ką reiškia būti laisvu, tai laikau
didžiausia vertybe. Visą gyvenimą galima statyti
taip, kaip nori, srityje, kurioje nori. Svarbiausia
neuždaryti savęs rėmuose ir rutinoje.
Išmokau, jog SA yra vienas iš geriausių dalykų,
kuriuos suteikia mūsų švietimo sistema :D. Kaip
laboratorijos, tik kiečiau. Dar parodė koks svarbus
ir galingas yra networkingas.

Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Tik iš antro ar trečio bandymo (paraiškos
teikiamos kas pusmetį) pavyko įtraukti RAFES
festivalį į Kauno miesto reprezentacinių renginių
sąrašą. Vienas iš dviejų kartų, kuomet pajaučiau
didžiąją politiką atstovybėj. Nuo idėjos rėmėjų
paieškos, susitikimų, planų. Buvo tikrai įdomu
siekti ir didžiulis džiaugsmas tai įgyvendinti. Ačiū
Aušry, ačiū Martynai!
Ką palinkėtumėte dabartiniams RAFES‘ams?
Gyventi.
Su kokiais sunkumais susidūrėte?
Tikrai sunku buvo jungtis su kita atstovybe.
Procesas, pareikalavęs didesnių žinių ir patirties,
negu tuomet turėjau.
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PIRMININKAI
SOMSA
HUMSA
Egidijus Skinkaitis 1999-2000
Andrius Suchorukovas 1999-2000
(tuometu AF SA)
Milda Balčiūnaitė 2000-2002
Vytautas Vaikšnoras 2000-2001
Paulius Taruta 2002-2003
Katerina Samoilovič 2001-2003
Edvinas Vasiliauskas 2003-2005
Edita Paulavičiūtė 2003
Sandra Songailaitė- Vasiliauskienė 2005-2006
Lina Vaitiekūnaitė 2003-2005
Laimonas Noreika 2006-2007
Jonas Genys 2005-2006
Diana Janėnaitė- Kilčiauskienė 2007-2008
Ignas Paškauskas 2006-2007
Julita Šulinskaitė - Kederienė 2008-2009
Judita Urbonaitė – Kumpienė 2007-2008
Justina Šaumanaitė 2009-2011
Mindaugas Stunžėnas 2008-2009
Aistė Baltraitytė 2011-2012
Greta Kasperavičiūtė 2009-2010
Brigita Bakšytė 2012
Evelina Valentinaitė 2010-2011
Paulius Banevičius 2012.06-2013
Ovidijus Gudaitis 2011-2012
Laura Janavičiūtė 2013-2014
Kamilė Dragūnaitytė 2012-2013
Ieva Kazakevičiūtė 2013-2014

SHM
Ugnė Terentjevaitė 2014-2015
Raminta Drimeikytė 2015
Šarūnė Kirdeikytė 2015-2016

2003–2005

PIRMININKĖ

LIN A
VA ITIEK ŪN A ITĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU FSA?
Dirbu ryšių su visuomene srityje. FSA esu dėkinga
už patirtis, kurios vis dar maitina, įkvepia ir teikia
drąsos veikti bei žmones, tapusius gyvenimo
pakeleiviais.
Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
Pelnytas FSA ir KTU SA narių tikėjimas ir
pasitikėjimas.
Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais?
Gerai praleisti laiką ir įgyvendinti savo idėjas.

filmų festivalį „STOP’as“; tarptautinius projektus,
kurie suteikė galimybę atstovybės nariams
pakeliauti po užsienio šalis; Karjeros dienas;
apskrituosius stalus su dėstytojais ir fakulteto
administracija;
„Susidraugaukime“
(renginį,
skirtą ryšių tarp skirtingų FSA užmezgimui);
„Nenusigręžk“ (renginį, skirtą vaikams iš globos
namų) ir t.t. Daugybė pirmų kartų.
Kas buvo sunkiausia?
Rasti laiko mokslams. O atstovybės viduje - padėti
kiekvienam atrasti savo vietą FSA ir suderinti
skirtingus interesus.

Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
Linksmiausias nutikimas:
Buvo daug stiprių žmonių, kurie skirtingose Žaidimas „Bunnies“ prie Trakų pilies (žaidimo
srityse buvo lyderiai.
taisykles redakcija nutyli).
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Atstovybė ryškiai išaugo: nuo 5 iki 20-30 aktyviai
veikiančių žmonių. Viską kūrėme nuo nulio ir su
užsidegimu: tradiciniu tapusį Kamerinį vakarą
su pačiais ryškiausiais to meto atlikėjais (pvz.
Andriaus Mamontovo koncertą vasario 14 d. su
šimtais popierinių gervių); pirmakursių stovyklas
su kareiviška mankšta ir koše; trumpametražių

Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
motyvacijos?
Darėm tai, kuo tikėjom su žmonėm, kurie tapo
draugais.
Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
Siekti neįmanomo.
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2005-2006

PIRMININKĖ

SA NDR A
S ONGA IL A ITĖVA SILI AUSK IENĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU FSA?
Šiuo metu dirbu skyriaus vadove logistikos
srityje. FSA padėkoti noriu už gerus laikus,
sutiktus draugus, „tarnybinį“ romaną su HUMSA
pirmininku – Edvinu Vasiliausku, patirtus
nuotykius,
naktinius
fakulteto
puošimus
Kalėdoms, filmų peržiūras, konferencijas,
keliones, įgytą patirtį, pasitikėjimą savo jėgomis ir
dar daug daug ką!

Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Humanitarinių mokslų fakultetas visada skindavo
laurus kaip gražiausiai papuoštas Kalėdoms
fakultetas. Vienais metais laiptinė buvo papuošta
per tris aukštus ant valo suvertais putplasčio
granulių burbuliukais, kurių tūkstančiais vėrėm
kiekvienas keletą savaičių! Vaizdas tikrai buvo
vertas tokio smagaus darbo ir drauge praleisto
laiko!

Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
Kas buvo sunkiausia?
Suorganizuotos fux’ų krikštynos tuomet naujame Politinės peripetijos prieš rinkimus.
naktiniame klube „City metro”.
Linksmiausias nutikimas:
Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais? Krikštynose nedalyvavę fuksai po kelių savaičių
Smagiai ir naudingai praleisti laiką bendraminčių buvo surinkti iš paskaitų ir uždaryti tualete su
kompanijoje.
kameromis, kaip realybės šou „Akvariumas“.
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
Povila Petrauskas, Andrius Francas ir
Vilius Sekevičius.

Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
Išsaugoti savo „DNR“.

Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
motyvacijos?
Kolegos ir vyresnieji FSA nariai.
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2005–2006

PIRMININKAS

JON A S
GEN YS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU FSA?
Norėčiau padėkoti už draugus, kuriuos turiu ir
vienas šviesiausių gyvenimo akimirkų. „Chebra“,
su kuria dirbome tuometinėje Somsa buvo
„afigiena“.
Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
FSA Somsa tapimas viena stipriausių ir
matomiausių FSA.

Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Turbūt visų pagrindinių ir vis tebesitęsiančių
renginių/projektų atsiradimas - Fux’ų stovykla,
„Šiltas vakaras šiltiems žmonėms“, „STOP’as“,
„Susidraugaukime“, Kalėdinis fux’ų vakaras,
„Pasižibučiavimas“ ir t.t.
Kas buvo sunkiausia?
Turint tokius žmones aplink save sunkumų jokių
nebuvo arba jie nublankdavo prieš gerus dalykus.

Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais?
Padaryti taip, kad būtų geriau ir linksmiau tiek
Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
patiems, tiek fakulteto, tiek viso KTU studentams. motyvacijos?
Somsa kolegos - tiek vyresnieji, tiek mūsų kartos
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
žmonės, tiek naujai atėję naivuoliai :)
Labai daug tokių žmonių buvo tiek Somsa, tiek
kitose FSA, tiek KTU SA, jei reikėtų įvardinti vieną, Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
tai būtų tuometinis KTU SA Prezidentas
Neprarasti ryžto, siekti nepasiekiamo ir mėgautis
Vilius Sekevičius.
tiek supančiais žmonėmis, tiek tuo, ką darai.
Linksmiausias nutikimas:
Buvimas FSA Somsa dalimi.
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2006–2007

PIRMININKAS

L A IMON A S
NOREIK A
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU FSA?
Šiuo metu esu verslininkas. Esu įkūręs tarpusavio
skolinimo bendrovę „FinBee“.

Kas buvo sunkiausia?
Sunkiausia buvo situacija su rektoriaus rinkimais
ir visas politikavimas. Ir dabar nežinau, ar elgėmės
teisingai. Tada atrodė teisinga, tad tikriausiai dabar
gailėtis ne laikas.

Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
Kartu su komanda įgyvendinau projektą „Aš myliu Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
Lietuvą, Aš myliu Kauną“.
Visi atrodė labai rimti, o Wilas storas ir su barzda.

Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais? Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
Sustiprinti FSA ir įgyvendinti projektą „Aš myliu motyvacijos?
Lietuvą, Aš myliu Kauną“.
Buvimas tarp bendraminčių, tikėjimas, kad
darome kažką svarbaus.
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
Wilas.
Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
Ugdyti vienas kitą, būti drąsiems ir mėgautis
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
tuo, ką darote. Išskirtiniai žmonės turi išsikelti
įsimintiniausi darbai:
išskirtinius tikslus. Žengti pirmąjį žingsnį link
Berods tapome metų atstovybe.... Ar didžiausią savo svajonių yra sunkiausia, o toliau jau būna
pažangą padariusia atstovybe. Buvo smagu.
lengviau. Svarbiausia išdrįsti.
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2006–2007

PIRMININKAS

IGN A S
PA ŠK AUSK A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti Kas buvo sunkiausia?
KTU FSA?
Įkvėpti veikti save ir kitus, rasti sutarimą su
Esu grafikos dizaineris. Už draugus!
fakulteto administracija.
Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
Studentų kino festivalio „STOP’as“
suorganizavimas.

Linksmiausias nutikimas:
Dalyvavimas tarptautiniame projekte Lenkijoje
(2005 m.). Tai buvo vienas ilgas dešimties dienų
nuotykis su kitais atstovybės nariais - Jonu Geniu,
Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais? Mindaugu Lukausku, Dovile Smelstoriūte, Reda
Tikslai buvo du: savirealizacijos (daryti tai, Zakarauskaite, Jolanta Račkauskyte ir Rimantu
kas patinka ir įdomu) ir fakulteto studentų Nevedomsku.
gyvenimo lengvinimas / gerinimas / tobulinimas
(priklausomai nuo veiklos komiteto).
Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
motyvacijos?
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
Žmonės, kurie tuo metu veikė atstovybėje.
Lina Vaitiekūnaitė ir Jonas Genys.
Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
Kūrybiškumo ir narių, kurie savo pavyzdžiu
įsimintiniausi darbai:
uždegtų veiklai kitus SA narius.
Renginys „Šiltas vakaras šiltiems žmonėms“
su A. Mamontovu, tarptautiniai projektai,
kuriuos rašydavome, gaudavome finansavimą
ir dalyvaudavome praktiškai kasmet (bene
aktyviausiai iš visų FSA), apvaliųjų stalų ir seniūnų
seminarų pradėjimas.
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2007-2008

PIRMININKĖ

J U D I TA
URBONAITĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU FSA?
Šiuo metu auginu dukrytę :) profesinė sritis žmogiškieji ištekliai. Jau penki metai esu personalo
paieškos ir atrankos įmonės dalis. Studentų
atstovybei norėčiau padėkoti už pilnus veiklos
studijų metus, ten sutiktus žmones, kuriuos
visada smagu sutikti, už įgautą patirtį ir įgūdžius.
Neįsivaizduoju studijų be SA, be nuolatinių planų,
organizacinių reikalų ir smagių pasibuvimų. Ačiū
visiems buvusiems kartu!
Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
Visi šitie smagūs reikalai vyko jau beveik dešimt metų
atgal. Bijau, kad kas anuomet atrodė svarbiausia, ne
būtinai kaip svarbiausi įsirėžė atminty ar į paviršių
iškyla šią sekundę. Visada didžiausias iššūkis buvo
geri tarpusavio santykiai, asmeniškai jaučiausi
daugiausiai nuveikusi, kai matydavau savo veikla
besidžiaugiančius bendražygius.

atsakomybę ir savimotyvacijos pamokas. Jo
pasitikėjimas manimi, augino pasitikėjimą savimi.
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Buvome didelė komanda, kuri darbavomės prie
įvairių projektų. Džiaugiuosi, kad tuo metu buvo
pagerėję santykiai su fakulteto administracija, kad
tradiciniai SA renginiai buvo puikiai pavykę, o tuo
pačiu ieškojome ir naujų dalykų. Ir ar tik nebuvome
pirmoji SA be KTU SA pagalbos, padarę porą
tarptautinių projektų, prie jų iš tikrųjų triūsėm ilgai
ir visas būrys.
Kas buvo sunkiausia?
Dabar atrodo, kad buvo tik smagu:) tada tikriausiai
buvo nemažai sunkumų, bet, matyt, jie nebuvo tokie
dideli, kad nepasimirštų.

Linksmiausias nutikimas:
Buvo labai daug smagių akimirkų. Šią minutę
Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais?
prisiminiau filmuko kūrimą KTU SA gimtadienio
Pirmiausia svarbiausiu tikslu buvo pasiekt išsikeltus sveikinimui. Buvo daug smagaus juoko:) iki paryčių...
lūkesčius kiekvienais metais, tiek akademinėje
veikloje, tiek renginiuose, tiek žmogiškuosiuose Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
santykiuose. Siekėme, kad fakulteto studentai, bei motyvacijos?
patys SA nariai siektų geresnės studijų kokybės bei Prisiimta atsakomybė, užsibrėžti tikslai, kartu
turėtų įdomesnį laisvalaikį.
komandoje dirbę žmonės, naujai pasiekti rezultatai.
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
Labai džiaugiuosi, kad čia sutikau daug stiprių
asmenybių. Kartu galėjome augti ir tobulėti.
Mano keliui SA didelės įtakos turėjo prieš mane
pirmininkavęs Ignas. Dėkoju jam už įskiepytą

Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
Burti žmones, kurie atėję į šią organizaciją galėtų
būti savimi, augti, tobulėti, mokytis dirbti komandoje,
megztų nenutrūkstamą draugystę, o tuo pačiu kurtų
nuostabius dalykus.
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2008-2009

PIRMININKAS

MINDAUGA S
S T UNŽĖN A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti Kas buvo sunkiausia?
KTU FSA?
Spėti įgyvendinti visas idėjas, gauti joms lėšų.
Dirbu, o padėkoti norėčiau už geriausius gyvenimo
metus ir nepamirštamas patirtis.
Linksmiausias nutikimas:
KTU SA gimtadienio dovanos (video sveikinimo)
Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
filmavimas naktį, slapta gavus raktus nuo
Tapimas pirmininku.
prezidiumo.
Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais? Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
Vieningumo, sąžiningumo studijuojant, studentų Kiekvienas mylėjo savo darbą ir atiduodavo visą
motyvavimo.
save kitiems.
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
Stengėmės dirbti kaip komanda, tačiau skirtingi motyvacijos?
žmonės buvo skirtingų sričių lyderiai.
Vienybė ir tas jausmas, kai sunkiai dirbi, o po to
džiaugiesi darbo rezultatais.
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
Visi pasiekimai mums būdavo didžiausi, tad kažko Veržlumo, aktyvumo, vieningumo.
išskirti nelabai galėčiau
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2009-2010

PIRMININKĖ

G R E TA
K A S P E R AV I Č I Ū T Ė D R AG Ū N Ė
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU FSA?
Dabar dirbu NFQ Technologies TOP management
komandoje. KTU FSA norėčiau padėkoti už
suteiktą platformą tobulėti per praktiką. Puikius
draugus :)
Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
Kontaktų tinklas, kurį pavyko užmegzti :)
O jei konkrečiau, tai Somsa patalpos po
daugelio metų gyvenimo studentų miestelyje
sugrąžintos į fakultetą! Nuomonių ir pliusų bei
minusų buvo visokių, tačiau tuo metu atrodė,
kad būti arčiau studentų yra svarbiau nei
arčiau kitų atstovybių narių. Sutaupydavome
savo laiko, kuomet susitikimus mažomis
grupelėmis galėjome daryti per ilgąsias
pertraukas. Galėjome pasirodyti fakulteto
administracijai, kaip organizuojame susirinkimus
ir jungiame fakultetą, organizuodami fakulteto
gimtadienio šventes, akcijas ir neformalius
susitikimus su studentais ir dėstytojais.
Deja, triukšmas sklindantis iš kabineto žavėdavo
ne visus :)
Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais?
Pradžioje neturėjau tikslo, norėjau tiesiog
„užsidėti kuo daugiau pliusų“, t.y. sudalyvauti
visur kur įmanoma ir sužinoti kuo daugiau, tačiau

žmonės pamatę mano ugnelę ir atsakomybę
savo pažadams, įgalino mane veikti. O jų buvo ne
vienas, esu dėkinga jiems visiems :)
Oi, kaip dabar prisimenu tą dieną, kai pirmininkė
Judita Urbonaitė pasikvietė arbatos ir galvojau, kad
jau kažką prisidirbau (o ji buvo griežta, bet teisinga),
o iš tiesų ji pakvietė tapti jos komandos dalimi.
Tuomet skambinau draugei Neringai Micevičiūtei
ir abi šokinėjome iš laimės, nes ją taip pat pakvietė
prisijungti prie kitų metų komandos! Taip gavau
pareigas ir atsakomybę, kurios dėka vykdžiau
įvairias veiklas ir būdama antrojo kurso studentė
važiavau į KTU SA Dėkoja ir net nežinodama, kaip
tai yra stipru atsiėmiau Metų renginio „Žvaigždžių
lietaus“ apdovanojimą. Tai buvo labai įsimintinas
pasiekimas! Renginys iš paprasto pasibuvimo
Somsiečių rate tapo masiniu renginiu IX-ojo forto
tamsoje stebint žvaigždžių lietų :) Taip atsirado
begalinė motyvacija ir toliau kurti aplinką
visiems su kažkuriais metais atsiradusia viską
apibendrinančia fraze - „svarbu, kad džiugintų“.
Vėliau atsirado ir platesnis matymas, kas ir kodėl
žmones džiugina. Atsirado naujų renginių, o gal
ir tų pačių koncepcija pasikeitė, o gal kai kurias
reikėjo padėti į stalčių, nes jau nebėra norinčių
ir galinčių jas įgyvendinti. Buvo smagu matyti
kaip žmonės auga ir tobulėja, o kiti ir pranoksta.
:) Visgi reziumuojant turėjau tikslą kelti, išlaikyti
sukurtą pamatinę organizacijos kultūrą, didinti jos
žinomumą ir pripažinimą, formuojant studentų ir
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universiteto administracijos atstovų požiūrį, per Turiu rinktis vieną. Komanda džiaugiasi, kad
realiai atliekamus darbus ir išlaikant sąžiningą būtent aš esu pakviesta ir užtikrina, jog patys
ir optimistišką pokyčiams poziciją.
viską susitvarkys ir praneš man, kaip sekasi
vakaro eigoje. Nusprendžiam pasitikėti vieni
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
kitais ir aš iškeliauju. Vakare prieš prasidedant
Kadangi atstovybėje buvau ilgai, tai ir lyderiai koncertui sulaukiu vieno KTU CSA „senio“
keitėsi, teko jų pamatyti nemažai. Net ir Kasparo Budniko skambučio, kuris sako
metams bėgant suvokdavau, kad kiekvienas „Somsaite, gal tu gali padaryti, kad aš, kaip jūsų
žmogus, tam tikrame etape pasirodęs su savo komandinio seminaro lektorius, patekčiau į
motyvacija buvo puikus lyderis įkvėpęs žmones koncertą, nes man čia mergaitės sako, kad vietų
veikti. Tikras autoritetas studijų pradžioje buvo nėra.“ Oi kaip mes visada pergyvendavome, kad
pirmininkė Judita Urbonaitė, kuri sugebėjo susirinks mažai žmonių ir „nueisim į minusą“,
sumodeliuoti komandą, motyvuoti žmones o čia žmonės netelpa ir man skambina, kad
dirbti kartu. Kai pati tapau pirmininke, mano gal kaip nors galėčiau užtarti? Va čia tai buvo
autoritetu buvo kiti pirmininkai FSA InfoSA- pasididžiavimo SOMSA komanda viršūnė!
Liudas Ubarevičius, FSA HUMSA - Justina Prisipažinsiu buvo smagu dėl jų pasiekimų, bet
Šaumanaitė, FSA Endi - Justinas Staugaitis ir taip pat taip norėjosi būti su jais kartu. :)
kiti pirmininkai, nes buvome vienoje didelėje
bėdoje, žmonės atstovybėje norėjo pripažinimo, 2. „STOP`as“ - tai darom šiemet ar ne? Štai
o mums reikėjo žmonių, kurie galėtų ne tik koks klausimas kankino, o taip norisi, kad
koordinuoti darbus, bet dalinti lankstinukus :D būtų gerai, ir kad Somsa tokio buvusio masinio
Su jais dalindavomės įvairiais rūpesčiais ir renginio Igno Paškausko laikais nepamestų
patarimais, ačiū jiems :)
ir toliau jis būtų vykdomas ir tampantis
Jeigu kalbant apie pirmininkavimo metus ir tarptautinio lygio festivaliu. Bet... Kino festivaliai
lyderį KTU mąstu, labai sunku išskirti vieną, užima pavasario kinomanų laiką ir kaip su juo
kadangi kiekvienas turėjo savo tikslus...
pasivaržyti, kai nėra atstovybėje kino mėgėjų?
Jeigu kalbant apie dėmesį, autoritetą ir griežtą Tai buvo nelengva užduotis, visgi šiaip ne taip
ranką, turėčiau kalbėti apie Skirmantą Bajorą. pavyko atrasti norinčius koordinuoti šį renginį,
Jeigu kalbant apie Mindaugą Grajauską, tai Greta Arlauskaitė ir Indrė Kundrotaitė. Ačiū
kuris tvirtai kalbėjo apie sąžiningumą ir joms už visą sudėtingą darbą ir nepasibaigusią
nusirašinėjimo žalą bei poreikį kovoti su šia motyvaciją organizuoti renginį iki galo, nors joms
problema KTU Senato lygmenyje. Jis padėjo buvo labai sunku ir susilaukė mažai pagalbos,
puikius pamatus ateities kartoms. Jeigu vėliau krito noras dalyvauti atstovybės veikloje...
kalbant apie žmogiškumą organizacijos viduje ech, bet ta apleista teritorija, kuri sukūrė tobulą
vienareikšmiškai savo visas jėgas atidavusį atmosferą trumpametražių filmų festivaliui
Justiną Staugaitį reikėtų minėti kaip didžiausią STOP`as, paliko neišdildomą įspūdį. Taip, kitais
lyderį. Džiaugiuosi labiausiai, kad prie visų šių metais, jo jau niekas neorganizavo. Jau geriau
lyderių teko matyti SA raidą ir kartu prisidedant daryti tai kas džiugina, nei tai, kas buvo kažkada
prie KTU SA organizacijos vystymo.
pradėta ir nėra kam tęsti. :) Ką kaltinti? Nieko,
kiekviena gera ir bloga patirtis išmokė priimti ir
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
sunkius sprendimus ir tiesiog užversti istorinį
įsimintiniausi darbai:
puslapį ir palikti viską ateities kartoms.
1. Dilema, kurią sprendžiau kartu su komanda.
Somsa organizuojamas renginys „Šiltas 3. Universitetas antri namai - fuksų idėjų
vakaras šiltiems žmonėms“, o aš kaip konkursas, kuris nušlavė kitas iniciatyvas ir
tuometinė pirmininkė esu kviečiama dalyvauti tapo kasmetiniu jaukiu fakultetiniu renginiu :)
LSS ataskaitinėje konferencijoje Klaipėdoje.

172

Kas buvo sunkiausia?
Dirbti su skirtingais žmonėmis ir jiems perteikti
atstovybės kultūrą. Norėjosi pastebėti lyderius
ir suteikti visas būtinas sąlygas kiekvienam
tobulėti ta linkme, kuri jį/ją labiausiai
domina :) Turbūt smagiausia būdavo, nauja
pirmakursių banga, kuomet susitikdavome su
jais Fuksų stovykloje, kuomet darydavome jų
priėmimą į atstovybę ir iš pradžių jų būdavo
daug, dauguma būdavo kuklūs, nedrąsūs, kiti
priešingai, aktyvistai iki aš padarysiu viską, o
vėliau paaiškėja, kad nieko :) Visgi motyvuotieji
tapdavo aktyviais nariais, prisidedančiais
prie įvairių renginių, akcijų, iniciatyvų. Vėliau
patys tapdavo kūrėjais ir realizuotojais.
Kiekvienas stiprinantis savo gebėjimus ir
aišku formuojantis savo stiprią asmenybę.
Visgi vėlesniais metais supratau, kad nebeturiu
įtakos išlaikyti visas kultūrines, mano
supratimu, SOMSA nuostatas, todėl paleidau
laivą judėti pirmyn ir stengiausi tik kartais
išsakyti savo nuomonę, tačiau sprendimą
palikdama priimti patiems. Taip kartais
patapdama ta pačia „o mano laikais būdavo...“
senute.
Linksmiausias nutikimas:
Kelionė su jaunimo mainų projektu iki Turkijos
pavykusi iš antro karto :)

egzistavo „Justinų flangas“, dalyvavome ir
puikiai surengėme KTU F-16! (Pirmininkavimo
metais). Mano laikų prezidiumas, kai buvau
CSA Akademikė, buvo geriausias dėl didžiulės
KTU SA Dėkoja šventės-puotos iškilmingoje
Park Inn viešbučio salėje. Dėl savo kūrybingos
komunikacijos ir studentų pasiekiamumo, tuo
metu video filmukai ir info apie darbus buvo
naujovė. Šio prezidiumo metu vyko doktorantų
draugijos forumas, o vėliau atsirado ir
organizacija atstovaujanti doktorantus.
Net du nariai iš šio prezidiumo tapo LSS
naujos komandos koordinatoriais. Gavo LSS
apdovanojimus: Metų SA ir Metų lyderis ir kt.
Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
motyvacijos?
Žmonės, kurie ateidavo ir pasakydavo kokį
gerą žodį, AČIŪ :)
Dažniau padėkokite savo kolegoms, draugams,
bendraminčiams, taip pat ištarkite pirmiausiai
gražius žodžius tiems, kurie jūsų nuomone
pridaro daug žalos komandai, bet savo
patarimais padėkite jiems atrasti sėkmingą
kelią atstovybėje ir gyvenime.
Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
Tiesiog imti ir daryti :)

Mano laikų prezidiumas buvo geriausias,
nes...
Buvo aktyvus ir racionalus prezidiumo darbas,
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2009–2011

PIRMININKĖ

JUS TIN A
ŠAUM A N A ITĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti Kas buvo sunkiausia?
KTU FSA?
Niekas nebuvo labai sunku.
Už žmones, kuriuos sutikau.
Linksmiausias nutikimas:
Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
Visi nutikimai buvo linksmi.
Tapau metų pirmininke.
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais? Per metus atstovybė sugebėjo įgyvendinti daug
Geresnio gyvenimo studentijai.
teigiamų pokyčių.
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
Aš.
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Metų renginys, metų progresas, dar esantis
„Kartu <3 Kauną“.

Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
motyvacijos?
Laimonas Noreika.
Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
Meilės darbui ir pagarbos žmonėms.
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2011-2012

PIRMININKAS

OV IDI JUS
GUDA ITIS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti Kas buvo sunkiausia?
KTU FSA?
Skirtingų nuomonių ir charakterių suderinimas.
Dirbu, dėkoju už suteiktą galimybę ir pasitikėjimą.
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
Jie niekada nepaliko FSA, nepriklausomai kas
Niekada
nepasiduodančios
ir
išskirtinių nutiko.
asmenybių komandos suformavimas.
Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais? motyvacijos?
Gerai praleisti laiką, atstovauti studentus.
Komandos narių pasitikėjimas manimi.
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
Petras Baršauskas.

Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
Likti tokiais, kokiais esate.

Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Jų buvo ne vienas ir ne du. Galima būtų pradėti
nuo „Šilto vakaro šiltiems žmonėms“, mokymų,
vidinių susitikimų iki paprastų sveikinimų.
Įsimintiniausiu darbu įvardinčiau pirmininkavimą.
Tai praktiškai darbas 24/7.
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2012–2013

L.E.P

PAULIUS
BA NE V IČIUS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU FSA?
Dirbu renginių srityje. O FSA dėkoju už draugus
ir šeimą, su kuria nuveikėme labai daug ir
pasisėmėme didelės patirties gyvenimo bagažui.

Kas buvo sunkiausia?
Susipykus su atstovybininku dėl skirtingų
nuomonių ar neatliktų darbų, vėl susidraugauti.
(Geriausiai šitas problemas išsprendi per „karštą
kėdę“)

Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
Linksmiausias nutikimas:
Organizacijos mechanizmo supratimas bei idėjų Kai vyrai išėjo į klubą ir nerado laiptų į kalną.
įgyvendinimas.
Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais? motyvacijos?
Būti geriausia FSA ir gerai praleisti laiką.
Atstovybės šeima ir idėjų realizavimas.
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
Povilas Petrauskas, Andrius Francas,
Vilius Sekevičius.

Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
Būti geriausia ir „fainiausia“ organizacija.

Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Projektas „KTU Myli Kauną“ („Papuoškime
Kauną“), „KTU Grybas“, „Sidabrinė styga“.
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2012-2013

PIRMININKĖ

K A MILĖ
DR AGŪN A IT Y TĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU FSA?
Šiuo metu dirbu ir studijuoju KTU marketingo
valdymo magistrą. Noriu padėkoti už žmogų,
kokiu esu šiandieną.

Kas buvo sunkiausia?
Pirmininkauti.
Linksmiausias nutikimas:
Linksmiausias nutikimas yra Lukas Šaginas ir
visos jo sentencijos.

Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
Manau, kad subūriau grupę žmonių, kurie tapo Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
draugais.
Nes visada „o mano laikais....“ yra viskas geriausia
:)
Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais?
Išmokti, veikti, svajoti ir įgyvendinti.
Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
motyvacijos?
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
SA nariai.
Man galbūt ryškiausias žmogus, kurį pamačiau vos
atėjusi, buvo Greta Kasperavičiūtė. Neabejotinai Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
užburiantis ir motyvuojantis žmogus.
Tapti komanda, kuriai išsiskirsčius po universiteto
baigimo apima nostalgija, šilti jausmai, drugeliai
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
pilvo apačioje. Ir tais žmonėmis, į kuriuos bet kada
įsimintiniausi darbai:
galėtumėte kreiptis. Tiek norint kartu pasidžiaugti,
Manau mūsų tuomet rengtas „Šiltas vakaras tiek pasiguosti.!
šiltiems žmonėms“ visada buvo didelis ir gražus
metų pasiekimas kasmet. Kiekvieną kartą kitoks,
labai daug kuo kitoks ir visuomet šiltas.
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2013–2014

PIRMININKĖ

L AUR A
JA N AV IČIŪ TĖ
Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
buvo užsilikę keli žali kiaušiniai ir FSA Humsa
Įgytas žmonių, su kuriais teko dirbti, pasitikėjimas vyrai nusprendė išbandyti kiaušinio tvirtumą, jį
ir atsakingų pareigų ėjimas (pirmininkavimas).
laikant ties pirštais ir bandant šiek tiek spausti.
Vieno vaikino spaudimą kiaušinis atlaikė, deja
Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais? kito – ne, ir taip papuošė vyrų tualeto sieną,
Sėkmingai ir tikslingai atstovauti savo fakulteto kriauklę ir veidrodį geltonai. Buvo daug juoko
studentus (dirbant socialinių ir akademinių reikalų ir ašarų. Rašant sunku perteikti pačią emociją,
srityje), taip pat stengtis, kad mūsų fakulteto todėl smagu, kad tai buvo įamžinta filmuotoje
studentai būtų išgirsti ne tik fakultete, KTU, bet ir medžiagoje ir saugoma FSA Humsa filmuotos
už universiteto ribų.
medžiagos archyve.
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
Kiekvienas savo srityje buvome lyderiais, o drauge Dirbo dėl KTU studentų akademiniuose ir
buvome didelė ir galinga jėga.
socialiniuose reikaluose, po to visi prezidiumai
nusivažiavo, nes susikoncentravo į renginių
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
organizavimą, o juk tai nėra tikslingas studentų
įsimintiniausi darbai:
atstovavimas.
Kiekvienas nuoširdžiai atliktas darbas buvo
savaip didelis pasiekimas. Bet vertėtų paminėti Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
„Papuoškime Kauną’13“, kuomet renginio Norėčiau palinkėti atrasti save, kaip atstovybę,
pristatymas buvo įtrauktas į Kauno dienų 2013 žinoti savo tikslus ir nepamiršti, kad atstovauja
programą.
savo fakulteto studentus. Taip pat, išsiskirti iš kitų
FSA kažkuo reikšmingu, o ne tuo, kad mėgsta
Kas buvo sunkiausia?
linksmintis. Būkite vieningi.
Kiekviename gyvenimo žingsnyje mus lydi
sunkumai, tačiau viską vainikuoja nuostabūs
pasiekimai, dėl kurių taip buvo stengiamasi.
Šioje vietoje sunkumai tiesiog nublanksta prieš
pasiekimus ir lieka nutylėti.
Linksmiausias nutikimas:
Linksmų akimirkų buvo daug, kuomet ne kartą iš
juoko yra tekę braukti ašaras. Po vieno seminaro
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2013–2014

PIRMININKĖ

IE VA
K A Z A K E V IČIŪ TĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti Kas buvo sunkiausia?
KTU FSA?
Suvaldyti ir kontroliuoti masę žmonių.
Už puikią savęs atradimo pradžią savanoriškoje
veikloje.
Linksmiausias nutikimas:
Buvo labai daug linksmybių, tad sunku išskirti
Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
vieną.
Viešojo kalbėjimo baimės išnykimas.
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais? Buvom vienas kumštis.
Įgyti kuo daugiau kompetencijų įvairiose srityse,
Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
ugdyti save kaip veiklią asmenybę.
motyvacijos?
Matomi gerieji pavyzdžiai, noras savo jėgomis
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
Kai atėjau į atstovybę tikrai kaip tikrą lyderį mačiau parodyti, jog galima padaryti dar geriau.
savo pirmininką ir KTU SA Prezidentą Justiną
Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
Staugaitį.
Visiems matyti bendrą atstovybės tikslą. Formuoti
savo kompetencijas, tuo pat metu vesti atstovybę
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
pirmyn.
įsimintiniausi darbai:
Suorganizuotas pirmasis komercinis atstovybės
renginys. Įsimintiniausias darbas - flash mobo
filmavimas su Gerulio kostiumu.
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2014–2015

PIRMININKĖ

UGNĖ
TEREN TJE VA ITĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU FSA?
Šiuo metu baiginėju bakalauro studijas ir KTU
SA padėkoti už ką tikrai turiu ir galėčiau parašyti
ištisą laišką, tačiau pabandysiu trumpai: už
tai, kad padėjo išsiugdyti savo asmenybę, įgyti
nežmoniškai daug patirties ir kompetencijų
įvairiose srityse, už nerealius draugus ir pačias
įsimintiniausias akimirkas.
Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
Laimėta KTU SA metų darbštuolės nominacija
antrame kurse, kurią įteikė centrinė atstovybė per
KTU SA Dėkoja renginį.
Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais?
Kai buvome SOMSA komanda, siekėme sukurti
tai, kas mums visiems, kaip komandai būtų
smagu, ką būtų smagu įgyvendinti, daryti ir
prisiminti. SHM, kaip nauja komanda išsikėlėme
sau tikslą tapti Metų draugiškiausia FSA ir,
manau, to tikslo siekimas padėjo sujungti HUMSA
ir SOMSA komandas ir tapti SHM.
Linksmiausias nutikimas:
Komitetų komitetas, kuomet mes su socialinio
komiteto nariais sumąstėm vietoje žaidimo
išmaudyt kitus komitetus su vandens balionais įvykdėme vandens mūšį, tuomet kiti komitetai
pavogė balionus ir išmaudė mus. SOMSA metu
turbūt dar ir pasiruošimas „FOREVER ALONE
DAY“, kai stresavom ir klydom, bet po renginio,
ankstyvą rytą visi pavargę krovėme daiktus

ir buvom laimingi, kad sugebėjome kažką
nerealaus, masiško nuveikti. SHM metu turbūt
Fux’ų balius, kuris, manau, įėjo į bendrai KTU
SA istoriją ir nugarsėjo per visas FSA bei, aišku,
vaikinų kulinarijos vakaras.
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
SOMSA, mūsų kartos, naujas komercinis
renginys „FOREVER ALONE DAY“. SHM - Metų
draugiškiausios FSA titulas. Turbūt labiausiai
man įstrigę ne tie didesni mūsų renginiai, bet tie
nedideli, smagios, linksmos, naujos inicijuotos
veiklos kaip: pyragų diena, FSA stalo žaidimų
vakaras, FSA protmūšis, SHM diena kartu ir turbūt
„Neformaliojo universiteto“ bei „Aš, Tu ir Muzika“
atsiradimas, nes šie renginiai buvo nauji ir grynai
SHM, o ne senų FSA tęsiniai.
Kas buvo sunkiausia?
SOMSA - sunkiausia buvo perkopti per vidinius
nesutarimus ir nusistatymus, tačiau, kai liko tik
mūsų karta, viskas susitvarkė. SHM sunkiausia
buvo pradžia. Vesti naują FSA į priekį, kai pusė,
jei ne daugiau, žmonių vadovo nepalaiko, kelia
konfliktus, apkalbinėja ir piktybiškai sunkina
situacijas. Sunku buvo perkopti tokius didelius
skirtumus, per didelę meilę savo senom FSA,
kurios neturėjo dingti, tačiau turėjo pakeisti kryptį.
Sunku buvo atsisakyti senų veiklų, derinti senas
tradicijas ir inicijuoti naujas, suvienyti visus meilei
šiai naujai, sunkiai tariamu pavadinimu, atstovybei.
Dar dabar prisimenu ilgus ginčus ir diskusijas dėl
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logotipo, FSA pavadinimo ir džemperių spalvos. visais darbais ir viskuo, kad centrai yra tokia
Kas dabar atrodo juokinga...
siekiamybė, kad ten yra tik stipriausi, geriausiai
savo sritį išmanantys žmonės, kuriuos gerbia
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
aplinkiniai ir iš kurių mokosi, tobulėja ir kuria
SOMSA lyderis Ovidijus Gudaitis, žmogus, kažką nerealaus KTU.
kuris buvo labai labai gerbiamas mūsų
kartos, kaip nerealus lyderis matantis visus Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
ir su visais bendraujantis paprastai, tačiau vis Palinkėsiu visada visada turėti tikslą, ne kaip
vien automatiškai sukuriantis tą neįtikėtiną atstovybės, bet kaip komandos, kad žinotumėt
siekiamybę - pirmininko pareigas.
kodėl ir dėl ko stengiatės, dėl ko nešiojat kėdes,
ar koordinuojat veiklas. Nes tik bendras tikslas,
Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
vienijantis visus narius gali padėti sujungti jus į
motyvacijos?
komandą, į kolektyvą ir būrį draugų. Nesvarbu
Tuometiniai seni SOMSA nariai Ovidijus Gudaitis, koks tas tikslas būtų - ar metų draugiškiausių
Rokas ir Ignas Juknevičiai, draugai iš kitų titulas, ar tiesiog stiprus ryšys su Alumnais,
atstovybių ir labai labai daug motyvacijos KTU ar dar bet kas, svarbu, kad kažko visi kartu
SA socialinių reikalų komitetas, kai dar buvau siektumėt. Ir visada visada atminkit, kartais
koordinatore ir centrų koordinatorius Tomas. tenka pabūt blogiečiu, atvirai drėbt nepatogią
SHM laikotarpiu daug motyvacijos suteikė tiesą, kritiką ar nuomonę, tam, kad kažkas
mano komanda, žmonės kurie tikėjo manim ir keistųsi, nes tyla ir kuždėjimasis už akių, jokių
ėjo kartu, kitų FSA pirmininkai ir jų palaikymas. pokyčių neinicijuos. Du žingsniai atgal, vienas
pirmyn. Svarbu, kad visada kažkiek judėtumėt
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, pirmyn.
nes...
Turbūt sakyčiau mano pirmo kurso laiku
geriausias, nes buvo Justinas Staugaitis,

kuris kartu su komanda sudarė tokį įvaizdį
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2015

PIRMININKĖ

R A MIN TA
DRIMEIK Y TĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU FSA?
Tęsiu studijas užsienyje. Norėčiau padėkoti už tai,
jog padėjo atrasti savo stipriąsias ir silpnąsias
puses, sustiprino daug įgūdžių ir padėjo tobulėti
kaip asmenybei.
Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
Tapimas pirmininke.

Linksmiausias nutikimas:
Ne visai nutikimas, bet FSA SHM Vestuvės buvo
vienas linksmiausių prisiminimų FSA SHM.
Mano laikų prezidiumas buvo geriausias, nes...
Per metus atstovybė sugebėjo įgyvendinti daug
teigiamų pokyčių, besikeisdama ir pati.
Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
motyvacijos?
Narių palaikymas, sėkmė darbuose.

Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais?
Patobulinti darbo komandoje, viešojo kalbėjimo
Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
įgūdžius, atrasti save.
Mažiau atstumo tarpusavyje, daugiau bendrumo
ir vienas kito palaikymo net ir mažiausiose
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
iniciatyvose. Mažiau teisti, daugiau suprasti.
Ugnė Terentjevaitė.
Mažiau formalių taisyklių, kuo daugiau savaiminio
suvokimo. Vengti standartinių rėmų ir atrasti
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
vietos kūrybiškumui, nebijant priimti unikalių
įsimintiniausi darbai:
„KTU Talentai“ (2015 m.). Taip pat pirmakursių iniciatyvų. Kaip organizacijai, nebijoti siūlyti savo
sprendimus ir išsakyti savitą nuomonę. Nebijoti
stovykla „Šauktiniai“ (2015 m.).
bandyti. Atrasti laiko negalvoti apie darbus ir
leisti laiką kaip draugai. Išvien siekti bendrų tikslų
Kas buvo sunkiausia?
Per visus trejus metus FSA SOMSA bei FSA SHM tuo pačiu tobulėjant ir kaip asmenybei. Suprasti,
kad šioje organizacijoje esate svarbiausi. Ir
išlaikyti stiprią motyvaciją.
svarbiausia - mylėti tai, ką darot!
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2015-2016

PIRMININKĖ

ŠARŪNĖ
K IRDEIK Y TĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU FSA?
FSA SHM ir darbas atstovybėje parodė, kad galiu
pasiekti daugiau nei įsivaizdavau. Ir kad mūsų veiklos
lubos yra tik ten, kur mes jas patys susikuriam!
Didžiausias asmeninis SA pasiekimas:
Palikau FSA SHM su stipriu būsimu pirmininku ir
tikrai stipria ir kalnus nuversiančia komanda! Taip pat
itin didžiuojuosi mano atstovybės suorganizuotais
renginiais: „Neformalusis universitetas“, „STOP“,
„Papuoškime Kauną“.

Linksmiausias nutikimas:
Man būnant pirmininke, pirmakursiams teko
suorganizuoti FSA SHM gimtadienį. Pirmakursiai
visus labai nustebino, nes gimtadienio vieta buvo
pasirinkta Palanga, KTU priklausanti poilsiavietė.
Organizuojant šį gimtadienį iš mandagumo
pakvietėme ir likusias FSA ir CSA, nes manėme, kad
niekas nepasiryš važiuoti 200km į Palangą. Tačiau
renginio dieną atšvęsti FSA SHM gimtadienio tiek
daug atstovybininkų, kad vos tilpome į poilsiavietę.
Dar kartą įsitikinau, kad KTU SA KarTu ! Taip pat
tikrai įsimintinos buvo 2014 metais mano kartos
pirmakursių suorganizuotas fuxų balius „Lietuviškos
vestuvės“, apie kurį kalba dar iki šių dienų !!! :D

Kokio tikslo siekėte būdami KTU FSA nariais?
Visų pirma su buvusia pirmininke siekėme būti
draugiškiausia FSA, tai mums puikiai sekėsi. Vėliau Kas Jums tuo metu suteikė daugiausiai
ieškojome savo identiteto visoje KTU SA.
motyvacijos?
Mano
pirmininkavimo
metais
daugiausiai
Jūsų nuomone, tuometinis lyderis buvo:
motyvacijos man suteikė emocijos po pasisekusių
Tuo metu FSA SHM lyderių buvo daug. Visa tuometinė renginių, atvirumo vakarų, seminarų ! Taip pat,
komanda pasižymėjo puikiais lyderystės gebėjimais. komandos palaikymas, sutikti nuostabūs žmonės
Proud of THEM !
darbas KarTu!
Didžiausias tuometis FSA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Įsimintiniausias
darbas
„Neformalusis
universitetas“. Didžiausias pasiekimas - geri
santykiai su administracija, FSA SHM vertės
didinimas administracijos akyse.

Ko palinkėtum KTU FSA SHM?
Palinkėčiau kiekvienam FSA SHM nariui dirbant
vardan studentų ir dėl savęs atrasti tai, kas
motyvuoja, daryti tai, kas patinka! O darbus, kurie
atrodo neįdomūs/nuobodūs, dirbti su gerais
draugais, atstovybininkais, nes tik tuomet darbai
atrodo lengvi ir smagūs! Palinkėsiu niekada savęs
Kas buvo sunkiausia?
nelyginti su kitais! Niekada neieškoti panašumų su
Dirbti su administracija, kurioje buvo didžioji dalis likusia KTU SA, nes FSA SHM yra unikali. Dalykai,
moterų :D Taip pat, dėl didelės dekanų kaitos buvo kurie yra įgyvendinti kitose FSA gali neveikti pas
sunku mokytis iš naujo bendrauti su administracija, mus! Būkit originalūs, ryškūs, modernūs, aktyvūs!
neleisti „užlipti ant galvos“, ieškoti konsensuso
kiekvienu klausimu.
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PIRMININKAI
Mindaugas Jankus 1996-1999
Tomas Čelkis 2000-2001
Asta Martinaitytė 2001-2002
Artūras Janulis 2002-2004
Lina Vaičiūnė 2004-2006
Mindaugas Radvilavičius 2006-2007
Gertrūda Šaliūtė 2007-2009
Simona Ginkutė 2009-2010
Vytautas Urbonavičius 2010-2012
Lina Morkūnaitė 2012-2014
Tautvydas Šimanauskas 2014-2015
Aurimas Acus 2015-2016

1996 - 1999

PIRMININKAS

M I N D AU G A S
JA N K U S
Didžiausias tuometis STATIUS pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Tuo metu daugelis KTU atstovybių dar tik kūrėsi, o
kai kurių net ir visai dar nebuvo. STATIUS gyvavo
jau seniai. Senieji atstovybės nariai jau baiginėjo
mokslus ir išeidinėjo iš atstovybinės veiklos, o
man staiga, dar būnant pirmame kurse, teko
perimti atstovybės pirmininko vairą (dėkoju Mariui
Venciui už suteiktą pasitikėjimą). Taigi, perėmiau
STATIUS atstovybės patalpas KTU Statybos ir
architektūros fakulteto ketvirtame aukšte ir kaip
dabar pamenu tą jausmą, kai stovėjau atstovybėje
vienas su raktais ir galvojau, tai nuo ko dabar
viską pradėti… Teko nuo nulio burti komandą ir
permąstyti, kaip statyti tą „pilį“. Pirmiausia buvo
permąstyta kokias veiklos sferas mes sugebėsim
apimti ir ką galim padaryti, kaip atstovybė, savo
fakulteto studentams. Iš senų tradicijų žinojau tik
vieną renginį - fuxų krikštynas su „ratų prasukimo“
švente. Taigi, mano ir naujai suburtos komandos,
buvo sugalvoti ir pasirinkti tokie pagrindiniai
renginai:
1. Pramogos: Fuxų krikštas (kasmetinis renginys,
kaip be jo...) kartu su „ratų prasukimu“ (vėliau
šį renginį perėmė FUMSA, nes organizuodavo
automobilių ralį) bei tarakonų varžybomis
(tarakonų gaudavom iš Kauno Zoo) ir kita.
Tradiciškai fuksai buvo vežami kariniais
sunkvežimiais su remėjų plakatais ant jų
(transportą nemokamai kasmet suderindavau su
Kauno pirmu pulku) su policijos palyda nuo mūsų
fakulteto iki Laisvės al. ir vedami per ją.. Fuxus
nuolatos prižiūrėdavo bei tvarką palaikydavo

vandens purškimo prietaisais bei kečupu ar
kitomis įmantrybėmis ginkluoti atstovybės nariai.
Pėsčiomis grįžus visiems į mūsų fakultetą fuksai
buvo suklupdomi ties įėjimu į pastatą ir buvo
priimama priesaika, kuri baigdavosi iš antro
aukšto paleisto vandens dušeliu (iš priešgaisrinės
šlangos). Vakarinė dalis vykdavo mūsų fakultete
per 3 aukštus. Kiekviename aukšte buvo
įrengiamas apšvietimas, didžėjai grodavo
skirtingo stiliaus muziką (daug prisidėjo Edvinas
Valaitis) ar koncertuodavo skirtingo stiliaus
atlikejai (čia karjerą pradėjo L+ (Linas Adomaitis)),
2 aukšte pasirodydavo vakaro vinis - grupė (per
mūsų renginius koncertavo tokios grupės kaip
Biplan, Stiprus smūgis, Bix, F.A.K.S., Arina, SEL).
Dažnas renginys nepraeidavo be „PUTŲ ŠOU“.
2. Sportas: Krepšinio rungtynių organizavimas
tarp mūsų fakulteto visų kursų ir dėstytojų
komandų, kaip sporto pramoga „viduje“ fakulteto.
3. Sportas: Stalo tenisas tarp universitetų
(viena iš mūsų fakulteto žaidėjų buvo Vilma
Daunoravičiūtė).
4. Kultūra: Gitarų vakaras (Sugalvojom šį renginį
dviese su Donatu Janulioniu).
5. Leidom studentišką laikraštuką „STATIUS”.
Sporto ir kultūros renginių specifinis braižas buvo
tai, kad mūsų fakulteto studentams jie privalo būti
NEMOKAMI.
Kokia STATIUS tradicija, jūsų manymu, turėtų
būti neabejotinai tęsiama?
Manau, JUMS puikiai sekasi tęsti mūsų sukurtą
GITARŲ VAKARĄ :) Šaunuoliai !
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Kaip atsirado STATIUS simbolis, koks jis Kaip tuo metu veikė komitetai ir kiek jų
buvo?
turėjote?
STATIUS kilęs nuo žodžio statyba susieto su Atstovybė:
Citius, Altius ir Fortius.
-Pirmininkas
-Pirmininko pavaduotojas
STATIUS simbolis buvo pats žodis stambiomis -Sekretorė
raidemis virš kurio buvo stogas. Atrodė kaip -Ryšiai su visuomene ir akademiniai
Partenonas (jo kolonos, tai STATIUS raidės), -Sportas
šventykla deivei Atėnei.
-Kultūra
-Tarptautiniai
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Neįkainojama patirtis ir kitoks požiūris į labai Ką norėtumėt palinkėti ir patarti STATIUS?
daug dalykų, suvokimas, kad kai darai, tai ir STATIUS - tai JŪS. Linkiu tęsti senas tradicijas,
gaunasi, supratimas, kad reikia daryti, o ne nestokoti naujų idėjų, būti veržliems ir
kalbėti. Labai svarbu sugebėti daryti darbus „iš žingeidiems. Drąsiai imtis darbų, išbandyti save
idėjos“, ne dėl pinigų, mokant daryti „iš idėjos“, skirtingose srityse.
pinigai ateis patys.
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2006 - 2007

PIRMININKAS

M I N D AU G A S
R A D V I L AV I Č I U S
Didžiausias tuometis STATIUS pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
STATIUS SA tik buvo pradėjus augti, buvo džiugu
prisijungti prie STATIUS komandos ir kartu kurti
naujus projektus bei atgaivinti SA.
Tuometinė SA komanda buvo kupina naujų
minčių, svajonių, idėjų ir teigiamos energijos.
Pradėjome tokius projektus kaip: Graffiti, Studentų
diena, Fakultetą papuošėm degančia eglute,
tęsėme projektą „Gitarų vakaras“, fuxų krikštynas
ir t.t.
Atlikome pirmąjį SA remontą ;) tikiuos dar lubos
tokios pat keistos.

Didžiausias asmeninis pasiekimas:
Didžiausi pasiekimai buvo tuomet, kai idėjos
tapdavo realybe.
Linksmiausias nutikimas:
Visada turbūt linksmiausia būdavo pirmieji
susitikimai su fuksais.
Ką norėtumėt palinkėti ir patarti STATIUS?
Nebijokite reikšti savęs, visur ir visada dalyvaukite,
būkite aktyvūs, kovokite, niekada nepasiduokite ir
būsite geriausi.

Kokia STATIUS tradicija, jūsų manymu, turėtų
būti neabejotinai tęsiama?
„Gitarų vakarą“, „Studentų dieną“ ir, žinoma, fuxų
krikštynas.
Kaip atsirado STATIUS simbolis, koks jis buvo?
Kol aš buvau, SA simbolis buvo tiesiog užrašas
STATIUS. Aišku, kaip dabar pamenu, tą senąjį
šriftą buvo ne lengva rast. O tas briedis, kiek
pamenu, tai fuxam uždavinėdavom klausimus
apie jį, tik jau nepamenu, kas ten konkrečiai buvo.
Apie 2008 metus briedis atsirado kaip SA simbolis.
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2007 - 2009

PIRMININKĖ

GERTRŪDA
ŠALIŪTĖ
Didžiausias tuometis STATIUS pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Man tikriausiai reikėtų pasakoti nuo gūdžių 2005
m., bent jau, kad įsivaizduotumėte, kokia buvo
STATIUS tuo metu. Sakydama „gūdžių“ tikrai
neperdedu, nes buvo laikas, kad kai kurie senieji
nariai turėjo rimtų problemų su mokslais, kitiem
tapo nebeįdomu, o mes „fuxai“ irgi buvome
nelabai įdomūs :). Patalpų vaizdelis buvo gana
graudus - patalpos buvo perpus mažesnės,
turėjome 4 sulūžusias kėdes, staliuką - šūdų
krūvos žaidimui, kompiuterį, kuriuo bernai visada
žaisdavo ir dar daug neaiškios paskirties baldų,
kurie nelabai buvo naudojami. Dar gana keistas
faktas, kad net ir žiemą būdavo rudeninių lapų.
Mūsų fuxų į SA atėjo 7, iki metų galo likau aš,
Oksana Kolbovskaja ir Mindaugas Grajauskas
(buvęs KTUSA prezidentas). Senieji nariai mums
nelabai turėjo laiko, tad teko kapstytis patiems,
ypač matant kitas SA.
Pavasarį pirmininku išrinko Radvilą (Mindaugą
Radvilavičių )(rinkimus į rudenį perkėlėme po
mano antros kadencijos, kai išrinkome Saimą
(Simona Ginkutė), ankščiau visada rinkimai
būdavo pavasarį). Mes, kaip fuxiukai, įgavome
studentiškos patirties ir pradėjom veiklą :).
Turėjome pirmininką - Radvilą, mane Žmogiškųjų koordinatorę, Oksaną - RsV
koordinatorę, Grajauską - akademinių reikalų
koordinatorių, visada SA gyvenančius Julių (Julių
Vatkevičių) ir Markį (Andrių Markevičių), po to prie
SA prisijungė Martukas (Martynas Markvaldas)
ir Simutis (Valdas Simutis). Iki vasaros tapome

komanda, kurie visada būdavo kartu, net ir Julius
su Markiu pradėjo kažką veikti.
Ir mums pavyko suorganizuoti Gitarų vakarą
(tikriausiai linksmiausią, kokį aš prisimenu, aš
iš viso organizavau 6 Gitarų vakarus). Rugsėjį
po metų pertraukos „Fuxų“ stovyklą, ji vyko su
humanitarais Kapitoniškėse (kai aš buvau fuxė,
stovyklos nebuvo).
Po to vyko daug permainų: pradėjom daugiau
bendrauti su dekanatu, su pačiais centrais,
organizuoti renginius, kur aš gavau visišką laisvę
kūrybai :) ir visų „nelaimei“ - buvau mergina ir dar
architektė - išrinkta pirmininke. Senieji nariai buvo
išreiškę tokią nuomonę, o dvi kadencijos buvo
ilgiausios, nes pirmininkavau nuo pavasario iki
pavasario ir nuo pavasario iki rudens.
Linksmiausias nutikimas:
Mūsų kiekviena diena buvo pilna nuotykių,
iššūkių ir nesąmonių. Aš vaikčiojanti su pižama
po savo rinkimų po univerą. Penktadieniniai
projektų rašymai, Martuko įkritimas į baseiną ir
važiavimas į traumpunktą, mano sodo istorijos.
Nėra linksmiausio nutikimo, jų yra begalė, o tam
reikėtų nemenko tomo.
Kaip atsirado STATIUS simbolis, koks jis buvo?
Briedis, Fuxų priesaika.
Fuxų stovykla 2006 m. Kapitoniškėse sunkus
šeštadienio rytas. Visi Statiusai ir Humanitarai
išsiskirstė po punktus - vyko orientacinės
varžybos, fuxai buvo paleisti daryti užduočių. Aš,
Martukas ir Simutis likome galvoti fuxų priesaikos
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(nes ankščiau tokios neturėjome). Humanitarai
krikštynas darydavo per stovyklą, todėl mes tais
metais taip pat darėme krikštynas per stovyklą
ir tam reikėjo priesaikos.
Kūrėme priesaikos žodžius ir į stovyklavietę
atbėgo fuxas iš krūmų, kuris mums pasirodė
panašus į briedį, tada Martukas paklausė fuxo:
„ką darysi, jei būsi briedis?“, tai visai nekaltai
ir daug besijuokiant gimė STATIUS simbolis briedis bei fuxų priesaika. Vėliau sugalvojome
keisti logotipą, nes mums pasirodė jis nuobodus
ir norėjome naujos pradžios, taip man paišant
eskizus atsirado briedis šalia senojo logotipo.
Didžiausias asmeninis pasiekimas
Mano, tikriausiai, didžiausią asmeninį pasiekimą
iliustruoja Kasparo Budniko (centrų žmogiškųjų
išteklių koordinatoriaus) žodžiai, tiksliau
klausimas: „Kaip tu jautiesi būdama viena
atstovybėje?“ ir tas faktas, kad STATIUS vis dar
klesti. Žinoma, tai ne mano vienos nuopelnas,
bet didžiuojuosi prisidėjus prie išlipimo iš
duobės ir, kad iki dabar dar SA nebuvo pasiekusi
dugno.
Jums mano egzistenciją gali priminti senas
logas, briedis - kaip SA simbolis, dvigubai
didesnės patalpos (čia taip pat Justinos Ginkutės
nuopelnas) ir žalios SA sienos bei lempos iš
laidų.

tiek žmonių, vėliau kai atėjo Dariaus (Darius
Balaševičius), Saimos (Simona Ginkutė),
Zoomo (Ignas Šaudys) karta, tada jau buvo
galima skirstytis kažkiek į komitetus. Mes
stengėmės su Julium, net fuxus vesdavome į
centrus į komitetų susitikimus ir paskui po jų
pasiimdavome, kad nepasimestų ir tikrai nueitų
į susirinkimus.
Visokių niuansų būdavo, kai Oksana pristabdė
savo veiklą SA, ją kaip RVS koordinatorę
pakeitė Martukas ir Pofkė (Povilas Verbyla), tai
jie savo buvimu centriniuose susirinkimuose
tiek užknisdavo centrų koordinatorių, kad jis
prašydavo, kad jie daugiau neitų :).
O šiaip visi darydavome, ką galime.
Mūsų stiprybė tame gal ir buvo, kad mes veikėme
kaip vienas, jei jau darydavome nesąmones,
tai darydavome ir visi, bet jei reikėjo dirbti, tai
viską padarydavome kartu. Aš žinodavau, ką
kiekvieną minutę veikia kiekvienas SA narys.
Kokia STATIUS tradicija, jūsų manymu,
turėtų būti neabejotinai tęsiama?
„Gitarų vakaras“, to mūsų prašė seniai, to
prašau aš Jūsų.

Ką norėtumėt palinkėti ir patarti STATIUS?
STATIUS nebūtų be narių, todėl linkiu STATIUS
nariams visiškos laisvės ir daryti viską, kas
šauna į galvą, nėra nieko neįgyvendinamo.
Kaip tuo metu veikė komitetai ir kiek jų Aš kažkada turėjau svajonę, tada atrodė
turėjote?
nerealią, kad STATIUS būtų geriausia SA ir ji
Komitetų pradžią aprašiau ankščiau, o komitetų tokia tapo, reikėjo palaukti, bet tapo :)
veikla buvo gana chaotiška, nes nebuvo SA
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2009-2010

PIRMININKĖ

SIMONA
GINKUTĖ
Didžiausias tuometis STATIUS pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Mano manymu didžiausi STATIUS pasiekimai
atėjo su mano karta (atėjus Dariui Balaševičiui,
Ignui Šaudžiui, Valdui Ruzgiui, Tanjai Kontautaitei,
Aliui Baltrušoniui, Simonui Jakuboniui, Rimantui
Dobrovolskiui ir Aidui), mūsų buvo daug ir visi
buvom užsidegę kažką nuveikti. Vadovaujant
Gerdai (Gertrūdai Šaliūtei) subūrėm smagią
komandą ir pradėjom aktyviai dalyvauti KTU SA
komitetuose bei veikloje. Perėmus iš Gerdos
pareigas turėjau tvirtą pamatą, kurį stiprinom
su kiekvienu fux’u. To pasekoje 2010-ais metais
gavom „Metų FSA“ apdovanojimą.

„seniams“ alumniams. Būtų smagu matyti
išlikusias tradicijas.
Kaip atsirado STATIUS simbolis, koks jis buvo?
STATIUS simbolis Briedis buvo paveldas iš
ankstesnės kartos.
Kaip tuo metu veikė komitetai ir kiek jų
turėjote?
Turėjome septynis komitetus, kiekvienas jų turėjo
koordinatorių.
Linksmiausias nutikimas:
Linksmiausias nutikimas? Oi jų buvo tiek daug,
kad net sunku būtų kurį vieną išrinkti..

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Didžiausias asmeninis pasiekimas - nebijoti klysti Ką norėtumėt palinkėti ir patarti STATIUS?
siekiant bendrų tikslų ir pripažinti, kad suklydai. Iš Neturėkite ribų, siekite kiekvienos svajonės, Jūs
klaidų kiekvienas kuriam patirtį bei tobulėjam.
galite viską padaryti jei tikėsite savimi ir komanda.
Kokia STATIUS tradicija, jūsų manymu, turėtų
būti neabejotinai tęsiama?
„Gitarų vakaras“ visuomet buvo STATIUS
pasididžiavimas reiškiantis labai daug mūsų
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2010 - 2012

PIRMININKAS

V Y TAU TA S
U R B O N AV I Č I U S
Didžiausias tuometis STATIUS pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Įdiegta fakulteto apskritųjų stalų sistema, pradėti
SAF minkštosios infrakstruktūros projektai (lauko
stalo teniso stalas/vidinio kiemelio tvarkymas,
laisvalaikio erdvės Statybos rūmuose).
Pradėtos organizuoti SAF statybininkų dienos.
STATIUS tapo metų FSA.

Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų
turėjote?
Veikė 7 komitetai. Kiekvienas jų turėjo FSA
koordinatorių .
Linksmiausias nutikimas:
Po neformalaus susitikimo (arbatėlės) tarp
STATIUS - InfoSA netyčia paliktas ir užrakintas
nakčiai Kolegų pastate STATIUS fuksas.

Kokia STATIUS tradicija, jūsų manymu, turėtų
būti neabejotinai tęsiama?
Ką norėtumėt palinkėti ir patarti STATIUS?
Visada KTU SA alumni sąskrydyje turėti gausiausią Eikit dažniau į mišką :)
būrį Alumni :)
Kaip atsirado STATIUS simbolis, koks jis buvo?
Briedis.
Didžiausias asmeninis pasiekimas
STATIUS 2011-2012 - viena aktyviausių fakutetinių
studentų atstovybių ir labiausiai matomų KTU SA.
Aktyvūs STATIUS Alumnai.
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2012-2014

PIRMININKĖ

LINA
MORK ŪNAITĖ
Didžiausias tuometis STATIUS pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Didžiausias pasiekimas turbūt buvo SD
išauginimas į naują lygmenį. Bendradarbiavimas
su statybinėmis įmonėmis, tuo pačiu ir daugiau
kaip 10 kartų išaugęs gautos paramos fondas.
Svarbiausia dalis - studento ir įmonės atstovų
kontaktas, seminarai. Taip pat, kaip įsimintiniausią
renginį įvardinčiau Gitarų vakarą, kuriame
dalyvavo ne tik dekanas, bet ir prodekanas bei keli
kiti dėstytojai su šeimomis, sutraukėm tikrai daug
svečių, vakaras buvo labai jaukus ir svarbiausia,
buvo tikrai labai stiprūs konkurso dalyviai. Iš
akademinės pusės buvo pakeista apskritųjų
stalų koncepcija. Tuo metu dar niekas nevykdavo
universiteto mastu, mes pirmieji įsivedėm
apskrituosius stalus pagal studijų kryptis,
susitvarkėm klausimynus, išskyrėm tikslines
grupes. Vėliau panašiai pagal šitą koncepciją
atsirado ir universiteto modelis.
Kokia STATIUS tradicija, jūsų manymu, turėtų
būti neabejotinai tęsiama?
Manau visos tradicijos yra svarbios. Turbūt
išskirčiau STATIUS naujų narių prirašymą
stovyklos metu. Norėtųsi, kad ši tradicija nemirtų
ir būtų įgyvendinama vis išradingiau ir su didesniu
pasiruošimu.

Linksmiausias nutikimas:
Čia turbūt sunku būtų išskirti vieną, bet perskaičius
klausimą pirmas dalykas į galvą šovė - mano
komandos prirašymas. Viską organizavom pas
mane sode, kadangi buvo ruduo, tikrai nebuvo
šilta, buvau paprašiusi Justino Č. suorganizuoti
visiems ką nors smagaus/komandiško. Atlikom
nemažai užduočių, bet labiausiai įsiminė kai
Justas paprašė vieno asmeninio brangaus daikto
ir Antanas davė savo telefoną. Tada jis įdėjo jį
į stiklainį įtaisytą putplastyje ir įmetė į vidurį
tvenkinio. Aš turėjau išrinkti vieną žmogų kuris
plauks jį paimt (negalėjau to daryt pati), išrinkau
Taučių, tačiau nusirengėm visi ir kartu šokom į
šaltą vandenį gelbėt telefono :)
Ką norėtumėt palinkėti ir patarti STATIUS?
Palinkėčiau visiems nariams įsisavinti pagrindinį
STUDENTŲ atstovybės tikslą ir susidėlioti
darbus pagal prioritetus. Pradedant kadenciją
man visi visada sakydavo: darykit kuo daugiau
bendrų vakarų kartu, perskaitykit daug „knygų“
ir taip jūs tapsit draugais/komanda. Bet visgi
tai nebuvo tiesa. Tikri draugai/komanda ateina
per sunkumus, per barnius, bemieges naktis
dirbant. Todėl linkiu jums tai patirti, nes tai yra
pats geriausias jausmas, kai žmonės, kuriuos
vakar norėjai pakišt po traukiniu, šiandien yra
žmonės, vietoj kurių pats ten šoktum. PAMATAI IR
PASTATAI! ;)
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2014-2015

PIRMININKAS

TAU T V Y D A S
Š I M A N AU S K A S
Didžiausias tuometis STATIUS pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Statybininkų Dienos 2014 ir 2015 (didelis
šuolis į viršų), kitokio pobūdžio fuxų stovyklos,
patrauklesnis
SA
įvaizdžio
formavimas,
komandos vertybių kūrimas, naujo požiūrio, kas
yra SA, kūrimas, vidinės kultūros auginimas.

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Aplink save suburta puikių žmonių komanda, kuri
įrodė, kad gali dirbti kaip vienas kumštis.
Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų
turėjote?
Veikė 9 komitetai. Trūko koordinatorių verslo
projektų, projektų rašymo srityse, bet išsisukom.
Pirmininkas ir komanda apsiimdavo neatliktus
Kokia STATIUS tradicija, jūsų manymu, turėtų darbus.
būti neabejotinai tęsiama?
Pasibaigus senojo pirmininko kadencijai, jis būna Linksmiausias nutikimas:
pasodintas ir surištas virve. Manau, tai yra unikali SD’15 afteris Cinamono sodyboje; Pirmininko
STATIUS tradicija, kurios neturi jokios kitos FSA. organizuota kelionė į Marijampolę.
Taip pat vakarėlių tradicija - sveikinant sušukti:
„Oplia - niam niam“.
Ką norėtumėt palinkėti ir patarti STATIUS?
Visada būkit sąžiningi patys sau ir karts nuo karto
Kaip atsirado STATIUS simbolis, koks jis buvo? atsakykit sau į klausimą, kodėl esat atstovybėje ir
Briedis. O talismaną pasiuvo Ingos mamukas. ką jau spėjote nuveikti vardan visos KTU SA!
Mano, Karolio ir Ingutės iniciatyva.
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2015-2016

PIRMININKAS

AU R I M A S
ACUS
Didžiausias tuometis STATIUS pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
„Gitarų vakaras“ perkeltas į kitą lygmenį. Pirmą
kartą renginio istorijoje persikėlėme į Žalgirio
arenos amfiteatrą, kur galėjo tilpti daugiau žmonių
nei įprastai.

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Visiškai asmeninis - tai įveikta baimė kalbėti viešai
ir kitas - užsitarnauta narių pagarba.

Kaip tuo metu veikė komitetai, ir kiek jų
turėjote?
Kiekvienas koordinatorius turi po komitetą,
Kokia STATIUS tradicija, jūsų manymu, turėtų kuriame turi atitinkamą skaičių žmonių su kuriais
būti neabejotinai tęsiama?
dirba. Komitetų buvo devyni.
Išlikti turėtų visos tradicijos, nes jos smagios,
bet neabejotinai, tai virvės tradicija. Pvz.: virve Linksmiausias nutikimas:
surišama mergina, jei per daug reiškiasi arba „Gitarų vakaras 2016“. Prisimenu tas degančias
rišamas pirmininkas po savo kadencijos ir t.t.
žmonių akis renginio metu, kai matai, kad tavo
darbai nėra perniek, o yra vertinami ir viskas
Kaip atsirado STATIUS simbolis, koks jis buvo? sekasi puikiai.
STATIUS simbolis yra briedis. Briedis atsirado,
tiesiog, kai senais senais laikais buvo atstovybėje Ką norėtumėt palinkėti ir patarti STATIUS?
viena mergina, kuri mokėjo piešti tik briedį ir kaip Įgyvendinti tikslus, suprasti ir vertinti vyresniųjų
tik tada reikėjo logotipo. Taigi, ji nupiešė briedį ir pagalbą bei patarimus. Na, ir niekada nepamiršti
nuo tada simboliu tapo briedis.
pasidžiaugti atliktais darbais ir atšvęsti.
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STATIUS BRIEDIS
2006 metų Fux‘ų stovyklos metu išlindo vienas fuksas iš krūmų, STATIUSAMS jis
buvo panašus į briedį ir tuometinis narys paklausė jo ,,Ką darysi, jei būsi briedis?“ –
besijuokiant iš šios istorijos, gimė STATIUS briedis kaip simbolis. Gertrūda Šaliūtė
iliustravo briedį prie senojo logotipo, kuris nutūpė ir ant vėliavos. Dabar vėliava ir
logotipas pakeitė savo dizainą, tačiau briedis, kaip STATIUS simbolis, išliko ir tikimės,
kad gyvuos dar daugelį metų.
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PIRMININKAI
Linas Leonovas 1997-1999
Andrius Bložė / Laura Pečkytė- Januškevičienė 1999-2000
Laura Pečkytė- Januškevičienė 2000-2001
Mantė Ramonaitytė- Sinickienė 2001-2002
Raimundas Amelinas 2002-2003
Ieva Stanevičiūtė 2003
Andrius Kundelis 2003-2004
Aurelija Lelešiūtė 2004-2005
Sonata Jurkėnaitė 2005-2006
Audrius Jankauskas 2006-2007
Agnė Girniūtė 2007-2008
Julius Petrulis 2008-2009
Monika Ežerinskaitė 2009-2010
Mantas Klivečka 2010-2011
Eglė Aleknavičiūtė 2011-2012
Greta Stupelytė 2012-2013
Liudvikas Mickevičius 2013-2014
Marius Kantautas 2014
Ernestas Vaitkevičius 2014-2015
Edvinas Karbauskas 2015-2016

2000-2001

PIRMININKĖ

L AUR A PEČK Y TĖJA NUŠK E V IČIENĖ
Didžiausias tuometis KTU SA ar VFSA
pasiekimas ir įsimintiniausi nuveikti darbai:
Atstovavimas savo fakulteto studentams,
atgaivintas Vadybos festivalis, toliau tęsiamos
fakulteto tradicijos

Mūsų laikais VFSA buvo geriausia, nes
Nes mes buvom patys šauniausi!

Linksmiausias nutikimas:
Buvo begalė smagių prisiminimų. Ko gero tuo
laiku visiems studentams buvo smagiausia fuksų
Didžiausias asmeninis pasiekimas būnant SA? krikštynos ir karpių gaudymas Laisvės alėjos
Stengiausi daryti viską, kas duotų naudos mūsų fontane.
fakulteto bendruomenei. Taip pat, kaip asmenybė,
aš išmokau prisiimti atsakomybę, kai buvęs Ko norėtumėte palinkėti VFSA ir/ar visai KTU
pirmininkas išvyko dirbti į kitą miestą bei dirbti SA?
komandoje.
Nepamirškit tradicijų, nes be savo praeities nebus
ateities.
Kas buvo sunkiausia?
Gauti ﬁnansavimą visiems sumanytiems
projektams.
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2001-2002

PIRMININKĖ

M A N TĖ R A MON A I T Y TĖSINICK IE NĖ
Ką veikiate dabar?
Esu UAB „Gubelė“ direktorė.

Mūsų laikais VFSA buvo geriausia, nes
Kiekvienas VFSA narys buvo savitas. Aktyviai
dalyvavo kitų fakultetų renginiuose. VFSA visada
Didžiausias tuometis KTU SA ar VFSA turėjo tvirtą nuomonę, jei ji nesutapdavo su KTU
pasiekimas ir įsimintiniausi nuveikti darbai:
SA ar prieštaraudavo VF studentų interesams Tradicinis VFSA festivalis Kapitoniškėse, VFSA nepaklusdavo.
Kalėdos Metropolyje, pirmakursių krikštynos,
fakulteto jubiliejus. Vėl atgaivinta „Varnelė“. Linksmiausias nutikimas:
VFSA organizuotos dvi konferencijos skirtos VF dekano vaidmuo Poseidono rolėje prie fontano
ekonominiams klausimams spręsti. Pirmosios per pirmakursių krikštynas.
VFSA karjeros dienos, vykusios tik VF (Vadybos
fakulteto) studentams su seminarų ciklu Ko norėtumėte palinkėti VFSA ir/ar visai KTU
studentams bei tiesioginiais susitikimais su SA?
darbdaviais (sulaukė labai didelio pasisekimo). Išlikti atskiru vienetu, tinkamai atstovauti savo
VFSA organizuota pirmoji „Užgavėnių“ šventė su fakulteto studentų interesus, puoselėti senąsias
eisena per Laisvės al., kurioje dalyvavo kiti KTU tradicijas, kurios suvienija studentus ir dėstytojus,
fakultetai, folkloro kolektyvai, moksleivių rūmų savo veikla parodyti studentams, kad atstovybė
kolektyvai. Visuotiniai VFSA pirmininko rinkimai, egzistuoja ir ji yra būtent tai kas gali jiems padėti ir
kuriuose savo nuomonę išreiškė daugiau kaip daro jų studentavimą įdomiu. Taip pat, kiekvienam
900 studentų.
VFSA nariui užpildyti savo studijų metus ne tik
nuotykiais, bet ir prasmingais darbais, atrasti
Didžiausias asmeninis pasiekimas būnant SA? džiaugsmą kiekvienoje veikloje.
Supratau savo klaidas ir ką reiškia komanda.
Kas buvo sunkiausia?
Suprasti, kad žmogus, kuriuo pasitiki, gali išduoti.
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2003

PIRMININKĖ

IE VA
S TA NE V IČIŪ TĖ
Ką veikiate dabar?
Linksmiausias nutikimas:
Dirbu „Viči“ produktų grupės vadove, kai nedirbu - Oi, kad dauguma jų ne eteriui. Labiausiai įstrigo
pramogauju ir džiaugiuosi gyvenimu.
„anoniminis pravalų klubas“ ir „grybų karas“. Dar
dabar šypsausi prisiminus.
Kas buvo sunkiausia?
Nepamenu sunkių momentų, bet kaip ir visiems Ko norėtumėte palinkėti VFSA ir/ar
studentams, pasitaikydavo, kad prieš svarbų visai KTU SA?
renginį ar projektą pritrūksta „vienos nakties“.
Linkiu, kad kiekvienas čia paliktumėt geriausią
savo dalelę. Kad gyventumėt taip, jog būtų gera
Mūsų laikais VFSA buvo geriausia, nes
prisiminti, bet gėda papasakoti.
Ji visais laikais buvo gera. VFSA - tai ne vakarėliai,
renginiai ir linksmybės. Ir net ne projektai ar
geriausios idėjos. VFSA - tai žmonės, kurie
kasdien ją kuria, palikdami dalelę savęs.
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2004-2005

PIRMININKĖ

AURELI JA
LELE ŠIŪ TĖ
Ką veikiate dabar?
Esu delikatesų krautuvės savininkė.

Mūsų laikais VFSA buvo geriausia, nes
Tikėjome, kad galime nuversti kalnus ir pakeisti
pasaulį.

Didžiausias tuometis KTU SA ar VFSA
pasiekimas ir įsimintiniausi nuveikti darbai:
Linksmiausias nutikimas:
KTU festivalis, tuometinio rektoriaus nušalinimas. Visa veikla SA buvo vienas linksmiausių nutikimų
gyvenime.
Didžiausias asmeninis pasiekimas būnant SA?
KTU
SA
viceprezidentė
žmogiškiesiems Ko norėtumėte palinkėti VFSA ir/ar visai KTU
ištekliams.
SA?
Džiaukitės savo veikla, nes daugiau niekada
Kas buvo sunkiausia?
neturėsit galimybės būti tokiais naiviais
Kovoti su biurokratiniais mechanizmais.
optimistais.
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2006-2007

PIRMININKAS

AU D R I U S
JA N K AU S K A S
Ką veikiate dabar?
Hobis virtęs darbu. Visas gyvenimas sukasi apie
IT/web produktus. Stengiuosi žmonių gyvenimą
padaryti efektyvesnį. Retsykiais lieka laiko ir
šeimai =]
Didžiausias tuometis KTU SA ar VFSA
pasiekimas ir įsimintiniausi nuveikti darbai:
Didelės Vadybos Kalėdos (su sniegu!), Kiečiausių
viktorina, bandymas atgaivinti Vadybos festivalį.
Suorganizuota visos atstovybės kelionė į Prahą
(išplėtėm ryšius už Lietuvos ribų).
Didžiausias asmeninis pasiekimas būnant SA?
KTUSA ir VFSA pinigų/biudžetų viešinimas,
skaidrumo užtikrinimas. Po ilgos pertraukos
buvome pripažinti kaip SA ir gavome du
apdovanojimus (bet nebepamenu nominacijų).

Mūsų laikais VFSA buvo geriausia, nes
buvom atviri, nesižvalgėm į šonus ir siekėm savo
tikslų. Visi, kas dirbo, buvo ryžtingi, prisiėmė
atsakomybę ir įveikė visus iššūkius.
Linksmiausias nutikimas:
Linksmiausios istorijos nutinka Pirmininkų
pirtelėje. Deja, kas ten nutinka, ten ir lieka =]
Ko norėtumėte palinkėti VFSA ir/ar visai KTU
SA?
Linkiu teisingų įdėjų, aktyvių narių, ryžto ir noro
dirbti visuomeninį darbą. Galvokite apie kitus, bet
nepamirškite ir savęs. Turi būti smagu ir naudinga
visiems. Darbas atstovybėje - tai nuostabi
gyvenimiška patirtis. Darbas su žmonėmis,
konkurencija, riboti ištekliai - visų šių žinių ir
patirties reikės kasdien ateityje.

Kas buvo sunkiausia?
Prisitaikyti prie pasikeitusio narių požiūrio į
visuomeninį darbą.
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2008-2009

PIRMININKAS

JULIUS
PE TRULIS
Ką veikiate dabar?
Dirbu ﬁnansų sektoriuje.

Mūsų laikais VFSA buvo geriausia, nes
Mąstė kaip padaryti geriau nei buvo, kaip išgauti
kokybę renginiuose, buvo „stuburas“ atsidavusių
Didžiausias tuometis KTU SA ar VFSA žmonių, kuriais galima pasitikėti.
pasiekimas ir įsimintiniausi nuveikti darbai:
KTU Kalėdos 2008, VEIK.VALDYK.VADOVAUK Linksmiausias nutikimas:
2008.
Viena iš fainiausių kelionių į Rygą su VFSA - KTU
SA draugais, kurią padarėm 22:00 val. antradienį,
Didžiausias asmeninis pasiekimas būnant SA? kai visiems reikėjo kitą dieną nuo ryto į paskaitas,
VFSA mano pirmininkavimo laikotarpiu buvo kai kuriems į kolius.
pelninga ir galėjo leisti sau daugiau, nei keletą
metų prieš tai.
Ko norėtumėte palinkėti VFSA ir/ar visai KTU
SA?
Kas buvo sunkiausia?
Palinkėjimas yra ir mano asmeninis kredo Sunkiausia buvo priprasti prie minties, kad NAUDOKITĖS GALIMYBĖMIS.
eidamas vadovaujančias pareigas visada turėsi
oponentų (iš pradžių naiviai galvojau, kad
įmanoma labai pasistengus sutarti / susitarti su
visais).
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2009-2010

PIRMININKĖ

MONIK A
E ŽERIN SK A I TĖ
Didžiausias tuometis KTU SA ar VFSA
pasiekimas ir įsimintiniausi nuveikti darbai:
VFSA organizuotas tarptautinis projektas „Bridge
over the barriers“.

Mūsų laikais VFSA buvo geriausia, nes
Dirbo komanda, kurią džiugino tai, ką ji darė. Jokio
spaudimo, jokio darbo tik todėl, kad „taip reikia“.
Tik tyras noras kurti, tobulėti, padėti kitiems.

Didžiausias asmeninis pasiekimas būnant SA? Linksmiausias nutikimas:
Kadencija KTU Senate.
Pirmoji nežinios kelionė - idėja gimė netikėtai,
įgyvendinta greitai, o juokas lydėjo visą kelią.
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2012-2013

PIRMININKĖ

GRE TA
S T UP ELY TĖ
Ką veikiate dabar?
Dirbu. KTU Karjeros ir ugdymo
Mentorystės programos koordinatorė.

Didžiausias asmeninis pasiekimas būnant SA?
centras, Viską darėme kaip viena komanda, todėl
asmeninius pasiekimus sunku įvertinti. Gal
išskirčiau vieną: puikių santykių su administracija
Didžiausias tuometis KTU SA ar VFSA užmezgimas ir palaikymas.
pasiekimas ir įsimintiniausi nuveikti darbai:
Labiausiai džiaugiuosi, kad būdami SA pradėjome Kas buvo sunkiausia?
nemažai naujų iniciatyvų: užmezgėme ryšius su Net nežinau, man nebuvo sunku dirbti atstovybėje,
urėdija ir pradėjome medelių sodinimo akcijas tai buvo man malonumas, mano aistra.
(viską pradėjo Laurynas Andrijauskas), pakeitėme
priėmimo į VFSA tvarką (anksčiau vykdavo toks Mūsų laikais VFSA buvo geriausia, nes
kaip ir pasišaipymas iš naujokų, o mes įvedėme Mūsų laikais mes buvome geriausi visoje KTU SA.
priėmimą - darbo pokalbį), Laisvės alėjos
eglutės žaisliukų gamybai buvome pasikvietę Linksmiausias nutikimas:
žalgiriečius ir prezidentę, pradėtas organizuoti Nuoširdžiai pasakysiu - tikrai nebeatsimenu, bet
Crazy Students Night (labai daug susidomėjimo tuo metu tų atsitikimų manau buvo daug.
sulaukęs renginys), palaikėme itin gerą ryšį su
administracija (nežinau ar tokie geri santykiai Ko norėtumėte palinkėti VFSA ir/ar visai KTU
dar kada nors buvo užmegzti), palaikėme itin SA?
puikius santykius su seniūnais. Laimėjimai: Metų Būkite laimingi būdami KarTU!
atstovybė (KTU SA gimtadienis) ir Metų aktyvas
(KTU SA Dėkoja).
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2013-2014

PIRMININKAS

LIUDV IK A S
MICK E V IČIUS
Ką veikiate dabar?
Dirbu ﬁnansistu.

Mūsų laikais VFSA buvo geriausia, nes
Niekas nebuvo kietesni nei mes. Visi VFSA
kovodavo dėl kiekvieno taškelio ir niekada
Didžiausias tuometis KTU SA ar VFSA nepasiduodavo.
pasiekimas ir įsimintiniausi nuveikti darbai:
Jos ekselencijos Dalios Grybauskaitės pakvietimas Linksmiausias nutikimas:
į Eglutės žaisliukų gamybą kartu su Vilkijos vaikų Viskas buvo labai linksma, sunku išskirti vieną...
namų auklėtiniais. Fontano Eglutė buvo puošiama Gal tai būtų Ekonomistų dienos užduotis, kuomet
4 metus iš eilės. VFSA kalėdos buvo rengiamos reikėjo kuo greičiau nutempti automobilį į
neeilinėje vietoje - Kauno geležinkelio stotyje
pažymėtą vietą. Žinoma, automobilis buvo mano.
Pritvirtinau virvę ir prasidėjo tempimo varžybos.
Didžiausias asmeninis pasiekimas būnant SA? Tik tęsėsi jos neilgai – virvę buvau pritvirtinęs prie
Sugebėjimas šnekėti prieš tūkstantinę žmonių vairo stiprintuvo šlangelės. Buvo daug tepalo ir
minią. Išmokau motyvuoti žmones ir juos suprasti. dar daugiau juoko
Susiradau nuostabiausius draugus!
Ko norėtumėte palinkėti VFSA ir/ar visai KTU
Kas buvo sunkiausia?
SA?
Grįžus po Amerikos, suvaldyti ne tik komandą, bet Siekit daugiau, nei galit įsivaizduoti. Padaryti tikrai
ir visus narius.
viską galite, tik reikia daugiau svajoti!
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2014

PIRMININKAS

M A RIUS
K A N TAU TA S
Ką veikiate dabar?
Dirbu ir studijuoju magistrą.

Mūsų laikais VFSA buvo geriausia, nes
Nes žinojom savo vertę, nebijojom išreikšti net
ir nepatogią nuomonę bei puikiai sutarėm su
Didžiausias tuometis KTU SA ar VFSA fakulteto administracija.
pasiekimas ir įsimintiniausi nuveikti darbai:
Turbūt labiausiai įsimintini darbai tai buvo dviračių Linksmiausias nutikimas:
žygio suorganizavimas, nes tai buvo pirmasis Netikėtas plaukų netekimas bachūrų vakaro
mano darbas atstovybėje. Taip pat, ekonomistų metu.
dienos atgaivinimas. Šiaip sunku prisiminti visus,
nes daug darbų didžiuojuosi, kuriuos padarė visi Ko norėtumėte palinkėti VFSA ir/ar visai KTU
atstovybės nariai kaip komanda.
SA?
Norėkit, darykit, nebijokit klysti. Čia pati geriausia
Didžiausias asmeninis pasiekimas būnant SA? vieta įgyvendinti savirealizacijos norus. Už klaidas
Iškovotos didesnės gyvenamosios patalpos čia nepykstama. Iš klaidų čia mokomasi
atstovybei (nors dar ir nebuvo spėta įsikurti).
Kas buvo sunkiausia?
Sunkiausia būdavo priimti sprendimus, kurie
nuliūdindavo ar nepatikdavo kitiems atstovybės
nariams, tačiau jie turėjo būti priimami.
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2014-2015

PIRMININKAS

ERNE S TA S
VA ITK E V IČIUS
Ką veikiate dabar?
Dirbu ir studijuoju

Kas buvo sunkiausia?
Po ilgo laiko padėti žmonėms rasti motyvaciją.

Didžiausias tuometis KTU SA ar VFSA
pasiekimas ir įsimintiniausi nuveikti darbai:
Sunaikinta „pasikėlusių“ etiketė, pagerinome
ryšius su kolegomis iš kitų fakultetų ir net
gavome „metų draugiškiausių“ apdovanojimą.
Taip pat, per šiuos metus įsikūrėme naujose
patalpose ir surengėme puikius renginius: „Veik.
Valdyk.Vadovauk.“ seminarų ciklą, kuris skirtas
studentams gilinti žinias versle ir jo vykdyme bei
renginį „Crazy Students Night“ (CSN), kuris skirtas
pasilinksminti.

Mūsų laikais VFSA buvo geriausia, nes
Nes buvome vienas kumštis, nebijojome pokyčių
ir dirbome dėl to, kas mums atrodė teisinga.
Linksmiausias nutikimas:
Visas laikas praleistas su atstovybe, nors labiausiai
į atmintį įsirėžę VFSA nežinios mokymai, kuriuos
esantiems nariams rengia Alumnai.

Ko norėtumėte palinkėti VFSA ir/ar visai KTU
SA?
Niekada nepamiršti to, kad kartu mes esame
Didžiausias asmeninis pasiekimas būnant SA? jėga, kurią turėtų gerbti visi. Nepamirškite, kad
Suvienyta FSA siekti bendrų tikslų, inicijuoti esate studentų atstovai, jų balsas ir veidas. Tai yra
pasikeitimai tiek fakultete, tiek visoje KTU ir privilegija ir pareiga, tačiau pagalvojus apie tai, ką
Lietuvos studentų sąjungoje.
galima pasiekti, net ir didžiausi sunkumai tampa
niekiniais.
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PIRMININKAI
Evaldas Rimškis 1993-1995
Leopoldas Juodka 1995-1996
Dalia Višniauskytė 1996-1997
Remigijus Mekionis 1997-1999
Visvaldas Varžinskas 1999-2001
Tadas Vybornas 2001-2003
Evelina Viliūtė- Yurtaeva 2003-2005
Kristina Česnaitė 2005-2007
Laima Siravičiūtė 2007-2009
Ieva Petkevičiūtė 2009-2010
Mindaugas Jocys 2010-2011
Tadas Naudžiūnas 2011-2012
Greta Miežinytė 2012-2013
Julius Grigaliūnas 2013-2014
Laura Kačergytė 2014-2015
Dionyzas Šlimas 2015-2016
Simonas Misevičius 2016-...

1995-1996

PIRMININKAS

LEOP OLDA S
JUODK A
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Šiuo metu dirbu Šiauliuose gamybos technologu.
Studentų Atstovybei norėčiau padėkoti už suteiktą
galimybę sutikti daug įdomių žmonių.

Kas buvo sunkiausia?
Neprarasti pasitikėjimo savimi ir naujiems
nariams neparodyti, kad aš pats bijau.

Linksmiausias nutikimas:
Šiandien man tai kelia juoką, tačiau tada juokinga
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
nebuvo, kai iki renginio likus 3 valandoms dingo
įsimintiniausi darbai:
fakulteto elektrikas ir nebuvo, kas pajungtų garso
Tai pačios atstovybės sukūrimas ir pirmoji „VIVAT aparatūros viename iš korpusų.
chemijos“ šventė.
Ko palinkėtum KTU SA?
Sėkmės, draugystės ir tikėjimo ateitimi. Taip
Didžiausias asmeninis pasiekimas
1995 m. išsiskirsčius atstovybei likau vienas, ir vėl, pat, nepamiršti senų ir kurti naujas atstovybės
tradicijas.
iš naujo ją subūriau.
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2003-2005

PIRMININKĖ

E V ELIN A
V ILIŪ TĖ-Y UR TA E VA
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Šiuo metu užsiimu daugybe veiklų ir negalėčiau
vienos išskirti. SA norėčiau padėkoti už gerą laiką
KarTU.

Kas buvo sunkiausia?
Rasti bendrą kalbą su dekanu ir dekanatu.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Atgaivinta atstovybės veikla.

Ko palinkėtum KTU SA?
Palinkėčiau kuo daugiau vienybės!

Linksmiausias nutikimas:
Daug jų buvo...:)

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Sunku pasakyti, o gal dar ir nepasiektas :)
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2005-2007

PIRMININKĖ

K RIS TIN A
ČE SN A ITĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Šiuo metu dirbu. Padėkoti noriu už draugus,
kuriuos įgijau ir nerašytą diplomą, kurį gavau už
kitokį požiūrį į gyvenimą. Taip pat ir už mažytę
nostalgiją, kurią jaučiu pravažiuodama pro
Cheminės technologijos fakultetą, žvelgdama į
penkto aukšto langus.

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Nesijaučiu pasiekusi kažko ypatingo. Tačiau prieš
kelias savaites lankiausi savo FSA. Buvau šiltai
priimta bei prisiminta. Galbūt tai ir yra didžiausias
pasiekimas, kad jaunoji karta dar žino :)
Kas buvo sunkiausia?
Deja, bet kai kurių FSA įsisenėjęs ir nepagrįstas
antipatijos jausmas chemikų atstovybei. Bet tai
išgyvenama :)

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Didžiausias įvykis mano kadencijos metu - Ko palinkėtum KTU SA?
rektoriaus „nuvertimas“. Ar tai pasiekimas? Sunku Linkėčiau niekada nepamiršti, koks tikrasis
pasakyti. Galbūt jaunatviškas siekis kažką įrodyti Studentų Atstovybės tikslas - atstovauti studentus.
pasauliui. Bet, kad įsiminė, tai tikrai. Teigiamai
visada atsiminsiu mūsų atstovybės susitikimus su
Apuolės vaikais (turinčiais fizinę ir dalinę psichinę
negalią). Bendravimas vyko dar prieš atsirandant
„Padovanokime šypseną“. Vykdavome vaikų
aplankyti, vežėmės juos prie jūros, į Rumšiškes,
Vilnių.
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2007-2009

PIRMININKĖ

L AIMA
S I R AV I Č I Ū T Ė
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Dirbu technologe maisto chemijos įmonėje. KTU
SA norėčiau padėkoti už surastus nuostabius
draugus, su kuriais ne tik studijavau, dirbau, bet ir
studentavau bei draugauju iki pat šių dienų. Ačiū!

Kas buvo sunkiausia?
Kadangi pirmininke tapau pirmam kurse, tai
sunkiausia ir buvo ja būti, dar visai neturint tam
patirties. Bet tai privertė labiau susipažinti su visa
SA „virtuve“ ir išmokti visko, ko iki tol nežinojau ar
nemokėjau.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Sustiprinome savo atstovybę iš vidaus, kurioje
tapo smagu ne tik dirbti, bet ir kartu leisti
laisvalaikį. Pradėjome organizuoti L.Ch.A.
(Lietuvos chemikų arbatėlė), BBQ vakarėlį, bei
švęsti savo SA gimtadienius.

Linksmiausias nutikimas:
Turbūt linksmiausia buvo tada, kai atstovybėje
griaudami sieną sujungėme savo patalpas ir kai
darydami remontą praktiškai atstovybėje visi
kartu ir gyvenom.

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Kiekvienas naujas pasiekimas, nauja pakopa į
viršų, kiekvienas drąsus poelgis yra didesnis už
prieš tai buvusius. Todėl pačio didžiausio savo
asmeninio pasiekimo dar vis siekiu.

Ko palinkėtum KTU SA?
80% sėkmės slypi pirmame žingsnyje. Pakanka
vieno žingsnio. Tad pirmyn!
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2009-2010

PIRMININKĖ

IE VA
PE TK E V IČIŪ TĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Esu naujų produktų kūrimo skyriaus vadovė, o
padėkoti KTU SA labiausiai norėčiau už tai, kad
suformavo teisingą požiūrį į atsakomybes, darbus
ir mokslus.

Kas buvo sunkiausia?
Suvienyti komandą bendram tikslui, kokybiškam
darbui ir smagiam laisvalaikiui.

Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Gautas apdovanojimas už metų renginį.

Ko palinkėtum KTU SA?
Linkiu augti ir tobulėti, bet tuo pačiu ir nepamiršti
senųjų tradicijų.

Linksmiausias nutikimas:
Jų buvo tiek daug, kad net sunku kažką išskirti :)

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Pažadas savo komandai laimėti KTU Ledi ir
pažado įgyvendinimas!
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2010 - 2011

PIRMININKAS

M I N D AU G A S
J O C YS
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Dabar esu renginių vedėjas - organizatorius aktorius. KTU SA noriu padėkoti už indėlį mano
dabartinės asmenybės. Tai kas dabar esu, kur
link judu, ko išmokau. Visą likusį gyvenimą būsiu
dėkingas KTU SA, už pagrindus laiko planavimo,
lyderystės, kūrybiškumo, komandos valdymo,
laiko planavimo, suvokimo, kad viskas gyvenime
įmanoma tik reikia nebijoti veikti ir dar kart veikti,
o suklydus, judėti toliau pirmyn, tikėti ir niekad
nepasiduoti. Tai aplinka žmonių tikinčių vienu
tikslu. Kaip tada taip ir dabar dirbant bet kur
komandoje galiu ištarti, nes tik KarTU pasieksim
geriausio rezultato!!!
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Tuo metu didžiausias pasiekimas, kai mūsų
KTU halloween party 2009 m. buvo pripažintas
geriausiu KTU SA renginiu. Pasiekimas kaip
komandos tuo laikotarpiu kai buvau per tuos
6 metus - tai buvo toks procesas vadinamas
atstovybės remontu. Kai mes visi nusprendėm,
kad reikia pasidaryti savo patalpose remontą.
Pagriauti sieną, joje padaryti arką. Tai buvo
procesas, kurį darėme dalis mūsų nemokėdami
daryti remonto, bet visi kartu surėmę pečius to
ėmėmės. Realiai tai taip mus sustiprimo kaip
SA. Dirbom tas dienas nuo ankstaus ryto iki labai
vėlios nakties. Gera prisiminti. Pirmininkavimo
metu daug darbų buvo nuveikta, dabar sunku
kažką išskirti.

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Didžiausias
asmeninis
pasiekimas,
tai
teisingiausias sprendimas studijuoti KTU
cheminės technologijos fakultete bakalauro ir
magistro studijas. Tai buvo neįkainojama patirtis
ir mokslo, ir kaip galimybės būti KTUSA nariu
dirbant ir judant pirmyn.
Kas buvo sunkiausia?
Sunkiausia buvo uždegti motyvaciją, kuri kartais
nuslūgdavo.
Linksmiausias nutikimas:
Kai per savo ataskaitinę-rinkiminę konferenciją
pristatinėdamas metų veiklos planą nualpau,
sukniubau ant žemės. O taip nutiko, nes stengiausi
gerai atrodyt prieš visus ir užsidėjau tokius
marškinius, kurių apykaklė užsegta spaudė kaklą,
bet neatsisegiau, nes norėjau su kaklaraiščiu
gerai atrodyt. Dėkoju savo pavaduotojai Justinai
Galijauskaitei, kuri už mane pratęsė pristatymą,
kol gaivinaus.
Ko palinkėtum KTU SA?
Linkiu, visada judėti palaikant vieni kitus, išlaikyti
ryšius su praeitim, dirbti su dabartim ir numatyti
žingsnius į ateitį. Taip dirbti su buvusiais, esamais
ir būsimais nariais. Išlaikyti tą dvasią, kurios dėka
iki dabar pagalvojus vien kai užgroja KTU SA
himnas „KarTU“, net dabar šiurpuliukai bėga kūnu.
Tegul visi vedami vieno tikslo visada atmena, nes
tik KarTU pasieksim geriausio rezultato!!!
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2011-2013

PIRMININKAS

TA DA S
N AUDŽIŪN A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Mėgaujuosi gyvenimu, o dalykų, už kuriuos
norėčiau padėkoti KTU SA yra tiek daug, jog
nemanau, kad viskas čia sutilps. Todėl, ko gero,
svarbiausias dalykas, kurį radau SA yra žmonės,
kurie yra ir liks draugai visam gyvenimui, kad ir
kur bebūčiau.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Aš nesu linkęs didžiuotis tuo, ką padariau. Tie,
kurie mane pažįsta patvirtins, kad man labiau
patinka, kai mano darbai kalba už mane. Visi
darbai, kuriuos padariau SA man buvo svarbūs,
įsimintini ir prasmingi, jei taip nebūtų, šiandien apie
tai nekalbėčiau. Nuo eglutės puošimo fakultete iki
video filmavimo renginiui „KTU SA Dėkoja“, nuo
Alumni iki fuksų stovyklų, parlamentų ar LSS
laužų. Nuo dėstytojo keitimo iki seniūnų nuostatų
atnaujinimo - viskas yra svarbu, reikalinga ir
taurina sielą, nes juk esame nevyriausybinė, ne
pelno siekianti organizacija ir visi darbai yra atlikti
tik iš geros valios.

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Vos tik baigęs pirmininkauti buvau pasiruošęs
savo meilę atstovybei iškeisti į meilę merginai.
Dar pirmininkavimo metais RAFES festivalio
metu tas žmogus atsirado mano gyvenime, tai
ir buvo įvykis, stipriai pakeitęs mano gyvenimą.
Meilė. Kiekvienam linkiu ją patirti! :)
Kas buvo sunkiausia?
Augti. Pradėjus studijuoti universitete dažnai
dar nesupranti, kad jau esi suaugęs ir tai, ką
tu studijuoji, turės išlaikyti tave ir tavo šeimą
ateityje. Todėl mokslai turi patikti ir rūpėti. Derinti
mokslus - bakalaurą su atstovybės veikla ir noru
padėti yra tikrai sudėtinga, reikalauja daug laiko ir
pastangų.
Ko palinkėtum KTU SA?
Linkiu niekuomet nepamiršti, kad KTU SA visų
pirma yra vieta, kur tau turėtų būti gera.

Linksmiausias nutikimas:
Linksmiausi nutikimai nupasakojami tik žodžiu,
verbalinis bendravimas daug vertingesnis už
istorijas, kurias skaitai.
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2013-2014

PIRMININKAS

JULIUS
GRIGALIŪNA S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Mokausi magistrantūroje (Chemijos inžinerija),
padėkoti norėčiau už suteiktas galimybes
(pradedant nuo sutiktų nuostabių žmonių,
stabtelint ties įvairiais mokymais ir kompetencijų
kėlimais ir baigiant galimybėmis sudalyvauti
įvairiuose projektuose ir programose).
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
Visi darbai ir veiklos vedė link vieno tikslo užkurti atstovybę iš naujo (sutelkti ir puoselėti
žmogiškuosius išteklius, gerinti ryšius su CSA ir
FSA, fakulteto administracija, verslo partneriais,
studentais). Kadencijos pabaigoje “VIVAT chemija”
tapo visiškai kitokia. Organizacija turėjo visus
išteklius ir galimybes atstovauti, kurti ir daryti. Tais
metais, daug pasiekta buvo organizacijos viduje,
todėl ir įsimintiniausios akimirkos irgi liko viduje :)

Didžiausias asmeninis pasiekimas
Labiausiai užimtais studijų metais - studijų
rezultatai buvo irgi geriausi: atlikta mokslinė
praktika, gauta stipendija už mokslą ir gauta
praktikos vieta vienoje perspektyviausių Lietuvos
įmonių.
Kas buvo sunkiausia?
Išsimiegoti.
Linksmiausias nutikimas:
VFSA pižamų vakaras ir daug chemikų su
chalatais.
Ko palinkėtum KTU SA?
Greitai
besikeičiančioje
pirmaujančia SA.
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aplinkoje,

išlikti

2014-2015

PIRMININKĖ

L AUR A
K AČERGY TĖ
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Šiuo metu dirbu. KTU SA norėčiau padėkoti už
įgytą patirtį, pažintis ir gerus prisiminus.

„vogti“ obuolių iš Botanikos sodo. Mums sekės
labai sunkiai, kadangi nei viena nesugebėjom
nukratyti obuolių nuo obels. Galiausiai paprašėm
nepažįstamo vyro, kad mums padėtų, bet
jis nesutiko, nes sakė neprisidėsiąs prie
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
nusikaltimo... Šiaip ne taip sulaukėme kito
įsimintiniausi darbai:
geranoriškai nusiteikusio žmogaus, kuris nukratė
Labiausiai džiaugiausi, kai „VIVAT chemijos“ vardas tuos obuolius, bet rinkti juos nuo žemės buvo labai
buvo linksniuojamas per nacionalines televizijas, „awkward“ :)
tv3, lnk ir kitas. Tai buvo pačios įsimintiniausios
Chemikų Dienos. Įsiminė ir visi kiti darbai, kurie Ko palinkėtum KTU SA?
buvo nudirbti kartu visos mūsų SA.
Linkiu žiūrėti į visus procesus šiek tiek paprasčiau,
nes dažnai pamirštama, kad žmonės atstovybėje
Didžiausias asmeninis pasiekimas
turi gerai praleisti laiką, atsipalaiduoti, susirasti
Kartu su komanda užauginome darbščią ir naujų draugų ir susikurti gerų prisiminimų! Kartais
energingą kartą. Taip pat, išlikęs dekanato ir SA žmonės per daug įsivelia į visokiausias avantiūras
narių palaikymas ir pagarba bei darbų vertinimas. ir vardan kažkokių titulų ar pareigų pamiršta
pagrindinę SA funkciją - atstovauti studentus. Čia
Kas buvo sunkiausia?
nėra reikalinga konkurencija, nereikia įsižeisti be
Sunkiausia buvo palaikyti gerus studijų ir svarių argumentų ar dėl vidinių kompleksų. Juk
pirmininkavimo rezultatus. Dar sunkumų kėlė SA svarbiausia - siekti vieningo tikslo, tiek kiekvienam
narių motyvacijos trūkumas, buvo sunku pagerinti asmeniškai, tiek visai komandai KarTU! :)
atstovybės finansinę būklę.
Linksmiausias nutikimas:
Pirma istorija, šovusi į galvą: kai prieš pirmąjį
„Į sveikatą“ renginį, kartu su koordinatore ėjome
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2015-2016

PIRMININKAS

DION Y Z A S
ŠLIM A S
Ką veikiate dabar ir už ką norėtumėte padėkoti
KTU SA?
Dabar esu 4 kurso studentas. KTU SA tarčiau ačiū
už visas naujas patirtis ir pažintis.
Didžiausias tuometis SA pasiekimas ir
įsimintiniausi darbai:
„Chemikų dienos 2016“. Sugebėjom jas padaryti
be proto geras turint omenyje tai, kad visiškai
neturėjom lėšų ir patys „susimetėm“, kad jos
įvyktų. Na, o labiausiai įsiminęs darbas, tikriausiai,
buvo su visais pirmininkais, kai iškėlėme sankcijas
tuomečiam prezidentui, kad aiškiai išdėstytų savo
ir komitetų veiklą bei finansines ataskaitas.

Linksmiausias nutikimas:
Kelionė po Chemikų dienų prie marių, kuomet 18
žmonių vykome su 3 automobiliais, buvo labai
smagu! O taip pat ir visos kitos kelionės ir naktiniai
“pablūdijimai”. Įsimintina buvo ir kelionė po SHM
gimtadienio į Kauną.
Ko palinkėtum KTU SA?
Linkiu suprasti, kad SA nėra tik „ofisas“, turime
būti KarTU tarsi šeima. Palinkėčiau išsikelti
logiškus tikslus ir link jų judėti lėtai, bet stabiliai, o
ne pulti strimgalviais.

Kas buvo sunkiausia?
Sunkiausia buvo pradėti kadenciją, nes atėjau į
skilusią atstovybę, kurioje reikėjo ne kurti kažką
naujo, o daryti didelį „remontą“ - suvienijimą.
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2012m.

2016m.

KTU SA HIMNAS
Kartu… duoki ranką man,
Kartu… neklausinėk tik kam,
Kartu… kur mėlynas dangus,
Kartu… sutiksime draugus,
Kartu… bėgsim kaip vaikai,
Kartu… skrisim lyg sparnai,
Kartu… suklupsime todėl,
Kartu… kelsimės ir vėl …
Kartu… mus visi išgirs,
Kartu… širdys vėl sušils,
Kartu… turėki omeny,
Kartu… linksmybių sūkury,
Myliu… žinau ir tu mane,
Myliu… todėl mes čia drauge,
Kartu… nebijosim mes,
Kartu… kilsim į žvaigždes.
Žinau, tikėti tuo sunku,
Žinau, nėr amžinų draugų,
Žinau, bet tuo tikėti reikia,
Kartu mes širdyse vis tiek,
Eik savo keliu,
Nepamiršk, kad esi niekas
Be kitų, tokių kaip tu,
Kuriems reikia pagalbos ir jėgų,
Nes tik kartu pasieksim
Geriausio rezultato
Tokie kaip tu ir aš ir jis
Šiandien rytojų stato,
Pasaulis mato mus
Kaip mūsų daug ir mes jėga
Stiprybė vienybėje Ir tu žinai, kad tai
tiesa
Todėl … galime kasdien,
Dainuodami iš vien …
Lyg paskutinį kart …
Tokius žodžius ištart …

Priedainis:
Gerai, kad atėjai, kad pamatei,
Pas mus taip būna taip
Gerai,
Kad atėjai ir supratai,
Pas mus tik būna taip
Gerai,
Kad atėjai, kad pamatei,
Pas mus tik būna taip
Gerai,
Kad atėjai ir supratai,
Pas mus tik būna taip Gerai.

Žodžiai: Tomas Urbonas ir Vilius Alesius
Muzika: Viktoras Diawara

10 studentų taisyklių
1.

Neapsimesk šlanga, jei esi vamzdis.

2.

Duok studentui atramos tašką... ir jis užmigs.
Net trijų valandų pranešimą pradėkite žodžiais:
„Kalbėsiu trumpai“.

3.
4. Kas nori, visada nusigers. Kas jau išgėrė, visada ras dar.
5.

Nebaisu, jei jus paliko ant ledo, blogiau, jei jums ten
patiko.

6.

Geriau pilvas nuo alaus, nei kupra nuo mokslų.

7.

Kiekviename iš mūsų miega genijus, su kiekviena
diena vis kiečiau.

8.

Jei nori, bet negali – reiškia nepakankamai nori.

9.

Jei manai, kad gali arba negali, bet kuriuo atveju tu esi
teisus.
Gyvenime nėra amžinų variklių, užtat yra amžini

10. stabdžiai.

Šaltinis: KTU SA – dešimtmečio išmintis (2003m.)
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2016m. CSA komanda
„Linkiu nepamiršti savo svajonių ir siekių.
Mėgaukitės kiekviena akimirka! The future is ours!”
-Tautvydas Šimanauskas
(Prezidentas)
„Carpe diem – gyvenk šia diena ir negalvok apie rytojaus
negandas, nes jos yra nenuspėjamos.”
-Kasparas Kažimikaitis
(Verslo projektų koordinatorius)
„Kiekvienam mūsų KTU SA šeimos nariui noriu palinkėti vieno ir pačio
svarbiausio dalyko: gyvenime turėti kuo daugiau akimirkų, dėl kurių, kaip sakoma, gyventi
yra verta. Kurkit tokias akimirkas, kurias gėda prisiminti, bet
NIEKADA nenorėtumėt pamiršti su žmonėmis, brangesniais už gyvenimą.”
-Viktorija Žilinskaitė
(Akademinių procesų koordinatorė)
„Linkiu niekada nepamiršti jaustis dėkingais už visas suteiktas galimybes, svarbias pamokas ir geras patirtis ir kad pati brangiausia vertybė - žmonės,
esantys šalia ir kartu dirbantys dėl bendrų tikslų.”
-Agnė Pyrantaitė
(Tarptautinių ryšių ir projektų koordinatorė)
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„Stenkitės ir dirbkit dėl tų dalykų, kurie Jums yra svarbūs, bet taip pat niekad nepamirškit,
kad siekti tikslo ne vienam daug lengviau ir linksmiau, nes kai šalia yra tinkami
žmonės, tai net tos idėjos, kurios iš pradžių atrodė visiškai kvailos ir bevertės, gali tapti
vienu iš geriausių dalykų, kuriuos kada nors sukursit.“
– Simona Dirmataitė
(Laisvalaikio ir kultūros koordinatorė)
„Gyvenk šiuo momentu ir rūpinkis tuo, su kuo esi. Tai viskas ką Tau reikia žinoti, kad Tu ir
esantis šalia Tavęs turėtų geriausią laiką gyvenime.“
– Milda Kizelevičiūtė
(Socialinių reikalų koordinatorė)
„Dabar yra tavo metas nuversti kalnus ir dirbti atstovybės labui, o kai bent vienas iš tikslų
yra pasiektas, galima kartu su savo komanda studentiškai „kalti vinį į kepenis“.
Nes mes studentai ir mūsų už tai niekas neteis.“
– Kęstutis Bulvičius
(SAVVG ir LSP koordinatorius)
„Išbandyt save, pasijausti kažko milžiniško maža dalele,
stipriai augt, augint, pakeist kažką. O iš emės tai - mėgautis. Nes kolkas,
visi geriausi dalykai nutikę gyvenime, man nutiko čia.“
-Justina Štrimaitytė
(Žmogiškųjų išteklių koordinatorė)
„Linkiu niekada nesustoti vietoje, nes netekantis vanduo uždumblyja.“
-Brigita Gendvilaitė
(Administratorė)
„Gyvenimas – ne dienos, kurios praėjo, o dienos tos, kurios įsiminė.
Pasistenkime, kad mūsų gyvenimas būtų toks, kokio mes ir norime, o
nuveikti darbai džiugintų širdį ir po daugybės metų.“
-Vilius Padleckis
(SLC koordinatorius)
„Ilgai laukdamas tinkamo laiko, gali visai niekad nepradėti.
Pradėk dabar, nepaisydamas, kur esi ir ką turi!”
-Gintarė Čepulytė
(Verslo projektų koordinatorė)
„Čia būdamas supranti, kad esant gerų draugų komandoje,
nėra tokios sienos, kurios nebūtų įmanoma nugriauti.”
-Tomas Gecevičius
(Informacijos ir ryšių su visuomene koordinatorius)
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DĖKOJAME:
VISIEMS KTU SA ALUMNIAMS, KAD PADĖJO ĮGYVENDINTI ŠIĄ IDĖJĄ.
JUSTINAI ŠTRIMAITYTEI už knygos kūrimo iniciavimą ir nuolatinį spaudimą, kad ji taptų realybe.
JUSTINAI LIAUKEVIČIŪTEI,
JULIJAI LABANAUSKAITEI,
AIRIDAI ROMANOVAITEI,
PATRICIJAI REPEČKAITEI,
PAULIUI MURAŠOVUI,
GIEDRIUI POŽERSKUI,
GRETEI DANTAITEI,
JONUI ŪSUI,
GRETAI BALTRUŠAITEI,
ROBERTAI ŠEIMYTEI
kovojant už kiekvieną informacijos lašelį ir kokybišką nuotrauką.
TOMUI GECEVIČIUI,
BRIGITAI GENDVILAITEI,
AURELIJUI LEONAVIČIUI,
LUKUI KARPENKAI,
IEVAI KURKULYTEI,
GIEDRIUI POŽERSKUI,
VIKTORIJAI GRIGALIŪNAITEI,
RUSNEI KRAKAUSKAITEI,
RYČIUI KAZAKEVIČIUI,
PAULINAI VOZNIKAITEI,
JUSTEI MOTUZAITEI,
už įdėtą darbą, kad knygą būtų malonu vartyti ir ji nebadytų akių.
MONIKAI SIMAŠKAITEI
už tai, kad padėjo pirmuosius žingsnius ir šiaip, kad yra vaikščiojanti biblioteka.
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