
Sveika, gerbiama KTU SA bendruomene, 

Turbūt nemažai žmonių mane pažįsta, tačiau tikiu, jog yra daug žmonių, su kuriais dar 

neteko bendrauti ir susipažinti. Esu 4 kurso bakalauro studijų statybos inžinerijos krypties 

studentas. Prie KTU SA veiklos prisijungiau pirmame kurse, tuo metu dar nesuvokiau, jog 

visiškai savęs nepažįstu ir buvau šiek tiek pasimetęs, sunkiai galėjau atsakyti ko noriu ir kodėl 

esu būtent ten, kur buvau tuo metu. Tačiau mane įtraukė veiklų ir galimybių gausa, kuri 

atsiveria prisijungus prie studentijos. Įsitraukęs į čia, KTU SA, vykdomas veiklas negalėjau 

sustoti, turėjau išbandyti visas sritis, taip sekančiais metais tapau FSA STATIUS pirmininku. 

Atlikdamas savo pareigas susipažinau su daug nuostabių žmonių, teko pamatyti fakulteto 

tarybos, KTU SA parlamento, centrinio biuro ir fakultetinių studentų atstovybių veiklą iš arti. 

Po pusantrų metų pirmininkavimo kadencijos nusprendžiau prisijungti prie senato, kuriame 

veikiau studentų reikalų komitete. Šiuo metu dalyvauju KTU SA mentorystės programoje kaip 

mentorius ir nepriklausau jokiam KTU SA organui, todėl turiu puikią progą prisijungti prie 

Kontrolės komiteto, dėl ko šiandieną Jums rašau. 

Pasak organizacijos įstatų, Kontrolės komitetas yra organizacijos teisėtumą ir 

tikslingumą kontroliuojantis organas. Tačiau žodis kontrolė nereiškia nuolatinės priespaudos, 

tai yra labiau priežiūra, kad KTU SA judėtų užbrėžto tikslo link, tai darytų tikslingai ir nepažeistų 

vienokių ar kitokių procedūrų ar dokumentų. To organizacijai ir linkėčiau – judant kryptingai ne 

tik augti pačiai, bet auginti kitus piliečius esančius organizacijos viduje ir už jos ribų, pasiekti 

savų tikslų ir įvairiapusiškai išlikti lyderiaujančiose pozicijose. Būtent Kontrolės komitetą matau 

kaip puikią galimybę prisidėti prie to. Man asmeniškai tai būtų visiškai nauja patirtis iš kurios 

tikėčiausi išsinešti naujų įgūdžių, ryšių ir gilesnį suvokimą apie organizacijos vidinius procesus, 

bet tuo pačiu stengčiausi pasidalinti savo turima patirtimi ir suvokimu kaip turi veikti 

organizacija. Iš esmės KTU studentų atstovybei skyriau labai daug laiko ir nesinori tiesiog 

pasitraukti, noriu toliau padėti vystytis organizacijai ir sukurti kažką naujo. 

Viliuosi, jog sėkmės atveju kartu su centriniu biuru išeis priimti ne vieną tinkamą 

sprendimą KTU SA labui. Manau, kad Kontrolės komitetas ir centrinė studentų atstovybė 

turėtų glaudžiai dirbti, kad pastarasis komitetas nebūtų organas, kuris tiesiog teikia 

pastebėjimus kas buvo atlikta tinkamai ir kas netinkamai. Kontrolės komitete susirenka 

žmonės, kurie turi bent 2 metų patirtį organizacijos veikloje, sukaupę nemažai žinių iš 

įvairiausių sričių, todėl tai puiki pagalba visai KTU SA priimant sudėtingus sprendimus. Ir dar 

vienas, mano manymu, svarbus aspektas yra tai, jog idėjos, pastebėjimai ar net 

pasidžiaugimai turėtų būti teikiami „čia ir dabar“, o ne praėjus daug laiko ir išsprendus 

problemą ar išblėsus emocijoms, kad būtų galima atlikti tinkamus veiksmus realiu laiku ir 

jaustųsi tikroji Kontrolės komiteto nauda. Save Kontrolės komitete įsivaizduoju dirbantį su 

fakultetinėmis studentų atstovybėmis: tarpusavio santykiais, gerųjų ir blogųjų patirčių 

pasidalinimu, bendravimu tarp centrinių ir fakultetinės grandžių, sprendžiamų problemų 

efektyvumu ir panašiai. Tačiau suvokiu, jog tai priklauso nuo bendrų Kontrolės užbrėžtų tikslų, 

krypties ir susitarimo, juk kiekviena Kontrolės komanda yra unikali ir pati nusisprendžia kuria 

linkme judėti.  

Visada veikdamas KTU studentų atstovybėje laikiausi pozicijos, jog po savęs reikia 

palikti kažką naudingo. Tai gali būti paprasčiausi pastebėjimai ar išvados, gali būti sukurtas 

naujas veiklos modelis, kuris padės ateities kartoms lengviau įsilieti į darbus, tačiau užėmus 

tokias pareigas, manau, reikia stengtis ne tik dėl esamų narių ar studentų, bet ir būsimų kartų, 

kad būtų juntamas organizacijos tobulėjimas.  

Pagarbiai, 

Lukas Tocionis 


