
 

 

VDU ABSOLVENTŲ KLUBO VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 

DARBOTVARKĖ Nr. 20200128 / 001 

Data: 2020-01-28 

Vieta: VDU Botanikos sodas (Ž. E. Žilibero g. 4, Kaunas) 

Susirinkimo pradžia: 18:00 val. 

Susirinkimo pabaiga: 20:00 val. 

Dalyviai: VDU AK Valdybos nariai: A. Būda, E. Mačiulskienė, N. Jurkonis, D. Nėnius, R. 

Daugėlienė. Kvorumas yra. 

1. Pirmininko ir sekretoriaus skyrimas. Darbotvarkės tvirtinimas. 

Pirmininkas: A. Būda. Protokoluotas audio įrašas.  

Nutarta: darbotvarkė patvirtinta. 

2. Darbų apžvalga. Valdybos protokolo (2019-10-29) nutarimų apžvalga ir protokolo 

tvirtinimas. 

Susirinkę Valdybos nariai apžvelgė ankstesnius protokolo nutarimus apie daromus 

einamuosius darbus.  

Taip pat, buvo aptarta 2019 m. Absolventų diena, susirinkusieji pasidalino nuomonėmis. 

Laikomasi nuomonės, jog iš esmės renginys pavyko, tačiau pastebimos dvi esminės įžvalgos: 

absolventų susitikimai fakultetuose prasidėjo per anksti, siūloma kitą kartą susitikimus daryti 

nuo 18 val.; svečių registracijos anketą siūlomą papildyti kontaktų grafa.  

A. Būda supažindino Valdybos narius su 2020-01-17 vykusia konferencija „Gerovės valstybės 

kontūrai“, vykusia VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete, bei 2020-01-27 vykusiu 

Aukštųjų mokyklų kursų 100 m. minėjimo renginiu. Aptartos svarbiausios idėjos.  

Apžvelgtas VDU AK sąskaitoje esantis likutis bei pasikalbėta apie 2 % GPM paramos apimtis. 

Nutarta: 2019-10-29 darbotvarkė patvirtinta. Organizuojant artėjančią Absolventų dieną skirti 

daugiau dėmesio absolventų patogumui ir pagal tai dėlioti programą. Taip pat, nutarta apgalvoti 

priemones, kurios padėtų padidinti biudžetą surenkamą iš 2 % GPM paramos.  

3. Informacija apie VDU projektus. 

Nutarta: klausimas perkeltas į kitą Valdybos posėdį.   



4. Einamųjų AK Valdybos darbų aptarimas. 

Aptarti einamieji klubo darbai, kurie galėtų prisidėti prie aktyvesnės absolventų integracijos: 

komunikacinės strategijos, kitų universitetų Absolventų klubų veiklos tyrimas, renginiai, 

kuriuose galima sudalyvauti ir susitikti su universiteto absolventais. Aptarti galimi „VDU 

vėliavnešio“ iniciatyvos kandidatai (Simonas Krėpšta ir Artūras Maslauskas).  

Nutarta: D. Nėnius iki kito susirinkimo turi paruošti preliminarų komunikacinės strategijos 

planą; N. Jurkonis turi pabaigti daryti kitų universitetų alumnų klubų tyrimą. Siekiama sekti 

VDU renginius ir juose dalyvauti, siekiant palaikyti glaudų ryšį su universiteto bendruomene. 

Pasiūlyti kandidatai „VDU vėliavnešio“ iniciatyvai, nutarta apie juos daugiau pasidomėti ir 

sukontaktuoti.  

R. Daugėlienės siūlymu sukurta AK Valdybos Facebook grupė.  

Pasiūlyti šūkiai AK: „Kartu lengviau“ ir „Kartu mes galim“.  

5. AK Visuotinis susirinkimas. 

Nutarta: Visuotinį ataskaitinį klubo susirinkimą planuojama daryti pasibaigus karantinui 

(galbūt gegužės mėnesį), VDU Botanikos sode. Taip pat, susirinkimo metu planuojama 

įgyvendinti absolventų idėją – suteikti magnolijų giraitei „VDU Absolventų alėjos (giraitės)“ 

pavadinimą.  

6. Planuojami renginiai (VDU AK susitikimas Palangoje; ekskursija į „Lietuvos Banko 

rūmus“ ir senąją prezidentūrą; visuotinė VDU Absolventų konferencija „Future VDU“). Nauji 

Valdybos pasiūlymai: mentorystės platforma VDU; stipendija studentams. 

Diskusija, pasiūlymai. A. Būda pasiūlė rasti ir įvykdyti ES finansuojamą mokslinį tyrimą 

AK+VDU. 

Nutarta: N. Jurkonio pasiūlymu  surengti AK ir aktyvių narių ~ 15žm. Strateginio planavimo 

sesiją tam kad suformuoti ir išgryninti klubo tikslus ir veiklos strategiją artimiausiems metams. 

Atsakingi: A. Būda, N. Jurkonis.   

VDU AK susitikimas Palangoje ir ekskursija 2020.06 mėn. pirmoje pusėje. Atsakingas: D. 

Juknys. 

Visi kiti renginiai nukelti į 2020 m. rudenį. 

Visi nutarimai priimti vienbalsiai. 

7. Diskusija. 

8. Pabaiga. Kito posėdžio data neparinkta.  

 

 

Posėdžio pirmininkas .....................................................................       


