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BENDROSIOS NUOSTATOSBENDROSIOS NUOSTATOSBENDROSIOS NUOSTATOSBENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos studentų sąjungos studentų savivaldos vykdomos veiklos ir išteklių valdymo 

vertinimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja išorinį studentų savivaldų veiklos ir 

turimų išteklių vertinimo procesą.  

2. Išorinis studentų savivaldos vykdomos veiklos ir išteklių valdymo vertinimo tikslas – studentų 

savivaldos veiklos gerinimas pasitelkiant išorinius ekspertus. 

3. Studentų savivaldų vertinimas yra vykdomas studentų savivaldų iniciatyva. 

4. Naudojamos sąvokos: 

4.1. Priežiūros komitetas – Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas. 

4.2. Skatinimo fondas – Lietuvos studentų sąjungos Valdybos patvirtintos lėšos, skirtos 

studentų savivaldų skatinimui pagal įvertinimo rezultatus. 

4.3. Valdyba – Lietuvos studentų sąjungos Valdyba. 
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5. Studentų savivaldų vertinimą vykdo Priežiūros komitetas, vadovaudamasis šiais Nuostatais ir 

studentų savivaldų pateikta informacija. 

6. Studentų savivaldos vertinime dalyvaujančios šalys – studentų savivalda, Priežiūros komitetas 

ir Valdyba privalo laikytis šių principų:  

6.1. objektyvumo principo – sąžiningai siekiama vertinimo tikslų. Studentų savivalda pateikia 

tikslią informaciją, Priežiūros komitetas ir Valdyba išreikšdama savo nuomonę, 

formuluodama išvadas ir priimdama sprendimus, remiasi faktais, tikslia informacija. 

6.2. nešališkumo principo – vertinimo metu Priežiūros komiteto ir Valdybos nariai siekia 

vienodo visų studentų savivaldų vertinimo ir atsiriboja nuo asmeninių nusistatymų. 

6.3. pagarbos vertinimo dalyviams principo – vertinimo metu visos vertinime dalyvaujančios 

šalys elgiasi profesionaliai, mandagiai, nepiktnaudžiauja savo padėtimi, nenaudoja 

finansinio, psichologinio ar kitokio spaudimo. 

7. Studentų savivaldos vertinimas pagrįstas šių sričių analize:  

7.1. studentų atstovavimo;  

7.2. dalyvavimo Lietuvos studentų sąjungos veikloje; 

7.3. organizacijos struktūros; 

7.4. veiklos organizavimo; 

7.5. išteklių valdymo. 

8. Studentų savivaldų vertinimas organizuojamas kartą per metus gegužės–birželio mėnesiais. 

9. Vertinimo procese išskiriami šie etapai: 

9.1. vertinimo planavimas; 

9.2. studentų savivaldos įsivertinimas ir atitinkamos informacijos pateikimas; 

9.3. studentų savivaldos atitikimo formaliesiems kriterijams vertinimas; 

9.4. Priežiūros komiteto ir studentų savivaldos vertinimo susitikimas; 

9.5. studentų savivaldos vertinimo išvadų rengimas; 



 
9.6. sprendimo dėl vertinimo priėmimas bei paskelbimas; 

9.7. paramos studentų savivaldai skyrimas. 

10. Vertinama praėjusių vienerių metų studentų savivaldos vykdyta veikla ir išteklių valdymas. 
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11. Studentų savivaldų vertinimą organizuoja vienas iš Priežiūros komiteto narių  išrinktas asmuo. 

Jis pirmininkauja vertinimo posėdžiams, numato kitų narių veiklos funkcijas, atsako už visos 

grupės darbą. Per vertinimo susitikimus pats vadovauja arba paskiria pirmininkaujantį 

susitikimams. 

12. Studentų savivaldų vertinimo planavimo etapas: 

12.1. Tvirtinant Lietuvos studentų sąjungos metinį biudžetą, Valdybos sprendimu, 

sudaromas Skatinimo fondas, į kurį pretenduoja visos tais metais vertinime 

dalyvaujančios savivaldos. 

12.2. Priežiūros komitetas balandžio mėnesį paskelbia studentų savivaldų vertinimo 

pradžią ir informuoja, kokią informaciją ir dokumentus turi pateikti studentų savivaldos, 

norinčios dalyvauti vertinime. 

12.3. Priežiūros komitetas organizuoja konsultaciją(-as) studentų savivaldoms dėl 

vertinimo eigos. 

12.4. Norėdamos dalyvauti vertinime studentų savivaldos iki gegužės 1 dienos, 

elektroniniu paštu info@lss.lt pateikia prašymą dalyvauti šių metu savivaldų vertinime. 

13. Studentų savivaldos įsivertinimas ir atitinkamos informacijos pateikimas: 

13.1. Studentų savivalda Priežiūros komitetui elektroniniu paštu iki gegužės 15 d. 

pateikia studentų savivaldos atliktą veiklos ir išteklių valdymo įsivertinimą. 

13.2. Studentų savivaldos įsivertinimas vykdomas vadovaujantis šiais Nuostatais ir 

Priežiūros komiteto pateiktomis rekomendacijomis/patvirtinta metodika. 

13.3. Studentų savivaldos įsivertinimą sudaro susisteminti ir aprašyti duomenys apie 

vertinimo sritis, taip pat kartu pateikiami tai pagrindžiantys duomenys ar dokumentai. 

13.4. Studentų savivalda kartu su atliktu veiklos ir išteklių valdymo įsivertinimu pateikia 

šiuos dokumentus:  

13.4.1. organizacijos įstatus,  

13.4.2. veiklos planą,  

13.4.3. narių sąrašą,  

13.4.4. išrašą iš VĮ Juridinių asmenų registro apie organizacijos vadovą, 

13.4.5. įrodymą, kad buvo pateikta finansinė ataskaita Valstybinei mokesčių inspekcijai už 

praėjusius finansinius metus, 

13.4.6. išrašą iš banko apie organizacijos banko sąskaitos valdytoją, 

13.4.7. studentų savivaldos veiklos gerinimo planą, 

13.4.8. kai studentų savivalda yra vertinama nebe pirmą kartą, papildomai pateikiama 

apžvalga, kokios rekomendacijos ir kaip buvo įgyvendintos nuo praėjusio vertinimo. 

13.5. Rengdama savianalizę studentų savivalda gali konsultuotis su Priežiūros komitetu. 

13.6. Priežiūros komitetas, įvertinęs gautas studentų savivaldų savianalizes, gali prašyti 

studentų savivaldos iki birželio 1 d. pateikti papildomą informaciją ar patikslinimus. 



 
14. Studentų savivaldos atitikimo formaliesiems kriterijams vertinimas: 

14.1. Priežiūros komitetas, gavęs studentų savivaldų pateiktus duomenis, iki gegužės 1 

d. vertina, ar studentų savivalda atitinka šiuos formaliuosius kriterijus: 

14.1.1. VĮ Juridinių registrų centre įregistruoti aktualūs įstatai; 

14.1.2. VĮ Juridinių registrų centre įregistruotas esamas faktinis studentų savivaldos 

prezidentas; 

14.1.3. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikta deklaracija už praėjusius finansinius 

metus. 

14.1.4. Studentų savivaldos banko sąskaitos (sąskaitų) valdytojas yra esamas faktinis 

studentų savivaldos prezidentas arba kitas prezidento įgaliotas asmuo. 

14.2. Jeigu studentų savivalda neatitinka formaliųjų kriterijų, ji negali dalyvauti 

tolimesniame vertinime ir pretenduoti į paramą. 

15. Priežiūros komiteto ir studentų savivaldos vertinimo susitikimas: 

15.1. Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas birželio mėn. 1 d. paskiria 

studentų savivaldų vertinimo datas. 

15.2. Vertinimo susitikimas yra atviras. Jeigu susitikimo svečiai nesilaiko rimties ir trukdo 

posėdžio eigai, posėdžio pirmininkas turi teisę pareikalauti sustabdyti vertinimą, kol 

trukdantys asmenys išeis. 

15.3. Susitikimo metu Priežiūros komiteto nariai užduoda tikslinamuosius ir kitus su 

vertinimu susijusius klausimus. 

16. Studentų savivaldos vertinimo išvadų rengimas: 

16.1. Vertinimą atlieka Priežiūros komitetas savo posėdžių, po atliktų vertinimų, metu. 

16.2. Vertinimo posėdžiai yra uždari, jei Priežiūros komitetas nenusprendžia kitaip. 

16.3. Studentų savivaldos veiklos ir išteklių valdymo vertinimo išvadas sudaro: 

16.3.1. bendras surinktas taškų skaičius; 

16.3.2. kiekvienos vertinimo srities ir veiklos / išteklių valdymo aspekto įvertinimas taškais. 

16.3.3. atsižvelgiant į studentų savivaldos pateiktą veiklos gerinimo planą teikiamos 

rekomendacijos dėl studentų savivaldos veiklos ir išteklių valdymo tobulinimo. 

16.4. Kiekvienam studentų savivaldos veiklos ir išteklių valdymo aspektui pagal 

Priežiūros komiteto patvirtintą metodiką skiriama 0, 1, 2 arba 3 taškų įvertinimas: 

16.4.1. 0 – nevykdoma arba nėra pateikta duomenų; 

16.4.2. 1 – yra esminių trūkumų, kuriuos būtina pašalinti; 

16.4.3. 2 – vykdoma veikla 

16.4.4. 3 – sistemiškai plėtojama, puikiai veikia. 

16.5. Taškų skyrimas vertinimo sričiai apskaičiuojamas, išvedus aritmetinį vidurkį iš visų 

konkrečiai vertinimo sričiai priskirtų vertinimo aspektų. 

16.6. Bendras surinktų taškų skaičius apskaičiuojamas sudedant visų vertinimo sričių 

taškus.   

16.7. Atsižvelgiant į išskirtinius studentų savivaldos pasiekimus ir rezultatus prie bendro 

surinktų taškų skaičiaus gali būti papildomai skiriama 1 arba 2 taškai už šiuos studentų 

savivaldos veiklos ir išteklių valdymo aspektus: 

16.7.1. Studentų atstovavimo srityje – studentų studijų proceso arba socialinės aplinkos 

gerinimą; 



 
16.7.2. Lietuvos studentų sąjungos veiklų vykdymo srityje – studentų studijų proceso arba 

socialinės aplinkos gerinimą, iškeliant pozicijas Lietuvos studentų sąjungoje. 

16.7.3. Lietuvos studentų sąjungos veiklų vykdymo srityje – Lietuvos studentų sąjungos 

veiklų vykdymą. 

16.8. Minimalus bendras surinktų taškų skaičius – nulis. 

16.9. Maksimalus bendras surinktų taškų skaičius, jeigu nėra 15.7 punkte numatytų 

aplinkybių – penkiolika (skiriant po tris taškus už kiekvieną vertinimo sritį po tris taškus). 

16.10. Maksimalus bendras surinktų taškų skaičius, jeigu yra 15.7 punkte numatytos 

aplinkybės – dvidešimt vienas (skiriant po tris taškus už kiekvieną vertinimo sritį ir skiriant 

dar papildomai po vieną ar du taškus už išskirtinius pasiekimus (skiriant po tris taškus už 

kiekvieną vertinimo sritį po tris taškus, taip pat papildomai skiriant po vieną arba du 

taškus už išskirtinius pasiekimus minėtose srityse)). 

17. Sprendimo dėl vertinimo priėmimas ir paskelbimas: 

17.1. Studentų savivalda, gavusi Priežiūros komiteto išvadą, pastebėjusi faktinių klaidų, 

per dvi savaites nuo išvadų gavimo pateikia Priežiūros komitetui patikslintą informaciją. 

17.2. Per mėnesį laiko, nuo įvykusio vertinimo susitikimo, Priežiūros komitetas studentų 

savivaldai ir Valdybai pateikia įvertinimo išvadas.  

17.3. Jeigu studentų savivalda nesutinka su vertinimo išvadomis, per dvi savaites nuo 

išvadų gavimo Valdybai raštu teikia argumentuotą paaiškinimą. 

18. Paramos studentų savivaldai skyrimas: 

18.1. Valdybos sprendimu Skatinimo fondo lėšos paskirstomos, atsižvelgiant į pateiktas 

Priežiūros komiteto visų tais metais vertintų studentų savivaldų vertinimo išvadas. 

18.2. Didžiausia studentų savivaldai galima skirti parama 1000 Eurų. 

18.3. Studentų savivalda pretenduoja į paramą jei bendras taškų skaičius viršija 8 

taškus. 

18.4. Einamųjų metų rugsėjo mėnesį Valdybos posėdžio sprendimu skirta numatyta 

pinigų suma pervedama į studentų savivaldos banko sąskaitą ne vėliau kaip per 1 mėnesį 

nuo posėdžio datos.  
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19. Studentų savivaldos vertinimas yra pagrįstas 5 pagrindinių sričių analize, kuri dar detaliau 

nagrinėjama ir vertinama pagal tai sričiai priskirtus vertinimo aspektus.  

20. Analizuojant studentų atstovavimo sritį nagrinėjami ir vertinami šie aspektai: 

20.1. Studentų studijų proceso ir socialinės padėties gerinimas. 

20.2. Studentų atstovų delegavimas. 

20.3. Veiklos viešinimas studentams. 

20.4. Studentų savivaldos veiklos vertinimas. 

21. Analizuojant dalyvavimo Lietuvos studentų sąjungos veikloje sritį nagrinėjami ir vertinami 

aspektai: 

21.1. Studentų studijų proceso ir socialinės padėties gerinimas, atstovaujant 

suformuotas pozicijas Lietuvos studentų sąjungoje. 

21.2. Aktyvus dalyvavimas Lietuvos studentų sąjungos veikloje. 



 
21.3. Lietuvos studentų sąjungos veiklų vykdymas. 

21.4. Bendrų veiklų su kitomis studentų savivaldomis, kitomis organizacijomis vykdymas. 

22. Analizuojant organizacijos struktūros sritį nagrinėjami ir vertinami šie aspektai: 

22.1. Visuotinis narių susirinkimas. 

22.2. Kolegialus valdymo organas. 

22.3. Vienasmenis valdymo organas. 

22.4. Vidinė priežiūros institucija. 

23. Analizuojant veiklos organizavimo sritį nagrinėjami ir vertinami šie aspektai: 

23.1. Strategija. 

23.2. Veiklos planai. 

23.3. Informacijos srautų valdymas / raštvedyba. 

23.4. Išorinė komunikacija. 

24. Analizuojant išteklių valdymo sritį išnagrinėjami ir vertinami šie veiklos principai: 

24.1. Materialaus turto apskaita. 

24.2. Finansų planai ir kontrolė. 

24.3. Finansavimo šaltiniai. 

24.4. Apskaitos tvarkymas. 

24.5. Finansinių ataskaitų teikimas. 

24.6. Narių pritraukimas ir išlaikymas. 

24.7. Narių kompetencijos kėlimas. 

25. Studentų savivaldos taip pat teikia veiklos gerinimo planą, kuris nėra vertinamas taškais, 

tačiau yra esminis siekiant gerinti studentų savivaldos veiklą ir išteklių valdymą. 
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26. Nuostatuose neaptartos sąlygos sprendžiamos, vadovaujantis Valdybos nutarimais. 

27. Nuostatai tvirtinami Tarybos sprendimu. 

28. Priežiūros komitetas savo sprendimais tvirtina studentų savivaldos įsivertinimo metodiką. 

 
 


