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Lietuvos studentų sąjungos Priežiūras komitetas atliko 2015 m. kovo 28 d. – 2016 m. balandžio 

2 d. laikotarpio Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) finansinę ir materialinių išteklių naudojimo 

tikslingumo bei veiklos patikrinimą. 

Priežiūros komitetas, rengdamas ataskaitą rėmėsi LSS tarybos pateiktais dokumentais, LSS 

prezidento Pauliaus Baltoko, komunikacijos vadovės Liucijos Sabulytės, administratorės Kornelijos 

Bukantaitės, verslo projektų vadybininko Ričardo Rimkaus, organizacijos stiprinimo vadovės Aistės 

Bikmanaitės, vidinės komunikacijos koordinatorės Gretos Kinkaitės ir buhalterės I. Pogudienės pateikta 

informacija bei dokumentais. 

 

1. LSS finansinis vertinimas 

1.1. Lėšų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje: 

LSS turi 11 banko sąskaitų: 

Eil. 
Nr. Banko sąskaita 

Likutis 2015-02-28 
EUR 

Likutis 2016-02-29 
EUR 

1. LT 42 7044 0600 0027 4725 (EUR) SEB 12 673,50 31 833,42 
2. LT 55 7044 0600 0471 8740 (EUR) SEB 13,30 3367,06 
3. LT 79 7044 0600 0027 4738 (EUR) SEB 0 0 
4. LT 54 7300 0101 0244 4082 Swedbank 6 366,38 1519,08 
5. LT 48 7300 0101 3654 8129 Swedbank 772,77 1953,27 
6. LT 12 4010 0495 0122 9706 (EUR) DNB 0 1011,62 
7. LT 86 4010 0495 0125 9705 (EUR) DNB 310,45 299,04 
8. LT 20 4010 0510 0209 9795 (EUR) DNB 8 098,72 1528,73 
9. LT 42 7044 0600 0027 4725 (USD) SEB 2,66 USD 2,66 USD 
10. LT 23 4010 0510 0347 6850 (EUR) 0 0 
11. LT 67 7400 0430 1032 3810 (EUR 0 0 
    
 Viso: 28 225,12 (be USD) 41 512,22 (be USD) 
 Pokytis:  13287,10  
LSS neturi kasos, grynais pinigais nedisponuoja. 

 

• Grynosios pajamos laikotarpiui (EUR): 

Nario mokesčio pajamos 376,50 

LSP pajamos 318137,59 



Už prarastą LSP 3050,05 

Reklamos pajamos 2777,79 

Jungtinė partnerystės programa 2200,00 

2 % pajamų mokesčio lėšos 142,23 

Parama 964,00 

Projektinis finansavimas 49246,35 

Kitos pajamos 11386,5 

Viso: 388281,01 

 

• Grynosios išlaidos laikotarpiui (EUR): 

LSP gamyba 50533,35 

El. bilieto įdiegimas (Kaunas ir Klaipėda) 3019,99 

LSP administravimas 74554,62 

Išmokos LSS nariams 6126,70 

Išmokos ne nariams 3333,18 

LSP projektinis fondas 25181,15 

Darbuotojų išlaikymas 85927,75 

Biuro išlaikymas 23817,9 

Renginių sąnaudos 62413,71 

Neleidžiami atsiskaitymai 2796,35 

Ilgalaikio turto pirkimas 15447,49 

Trumpalaikio turto pirkimas 248,58 

Banko paskolos grąžinimas 6603,58 

Kitos  išlaidos  8849,35 

  

Viso: 368853,70 

 

• Pajamų ir išlaidų skirtumas: 19427,31 EUR 

• Pokytis sąskaitoje: 13287,10 EUR 

• Nurašymai (sąnaudos) laikotarpiui (EUR): 

Amortizacijos sąnaudos 4403,19 
Nusidėvėjimo sąnaudos 8247,99 



 

• Skolos Lietuvos studentų sąjungai (2016-02-29) 

Kauno Jaunimo apskritasis stalas  1737,72 

KTU SA 1778,93 

VDU SA 3200 

UAB „WebGroup projektai“ 9905,46 

Kitos skolos 5715,93 

Viso: 22 338,04 

Skolos (2015-02-28): 13 250,63 

 

 
• Lietuvos studentų sąjunga skolinga: 

UAB „Grafija“ 42 367,56 

KTU SA 4901,94 

VU SA (skola nuo 2014 m.) 33 162,44 

Kitos organizacijos, SA 61 953,25 

Viso: 142 385,19 

Skolinga (2015-02-28): 103 311,62 

 
 

Rekomendacijos: 

• Uždaryti perteklines sąskaitas, išlaikant kelias bankų sąskaitas. 

• Mažinti pervedimus tarp sąskaitų.  

• Dedikuoti sąskaitą (išskirti veiklas) LSP - pajamoms, išlaidoms, sąnaudoms ir t.t. 

 

2. LSS veiklos vertinimas 

2.1. LSS Prezidentas ir biuras. 

2.1.1. Pastabos dėl dokumentų valdymo ir saugojimo: 

Nepasirašyti finansiniai prašymai. 

Dokumentai sudėti ne pagal registrą. Registre nėra kai kurių gautų dokumentų.  Trūksta nemažai 

sutarčių, kurių daugumą sudaro dalyvavimo arba projektų finansavimo sutartys. 

Archyve saugomos sudėtos dokumentų kopijos ne originalai, taip pat kai kurie dokumentai yra be 

vienos pusės parašų.  



Nepasirašytas valdybos protokolas 2016-02-13 (1). 

Tarp saugomų dokumentų nėra kelionės lapų.  

Protokoluose, sutartyse ir kituose dokumentuose paliktos klaidos.  

Dokumentuose yra įvardinta, kad biuras pirko renginiui alkoholinius gėrimus.  

Rekomendacija: Tokus pirkinius įvardinti, kaip reprezentacines išlaidas.  

LSS biuro nariai už savo lėšas perka reprezentacines prekes.  

Rekomendacija: LSS turi sudaryti sutartį su įmone, kuri pristatytų prekes nurodytą dieną. 

 

2.1.2. Pastabos dėl veiklos: 

Neretai savivaldos laiku neatsako į pateiktus balsavimus arba reaguoja labai ilgai, dažniausiai 

atsakoma po termino. 

Sumažėjęs tarybos narių aktyvumas dalyvaujant LSS tarybos posėdžiuose, dėl ko iškyla kvorumo 

surinkimo klausimas. 

Sudėtinga komunikuoti su studentų savivaldomis, kurių nariai yra ne lietuvių kalba bendraujantys 

studentai, todėl jaučiamas atotrūkis ir mažesnis įsitraukimas į bendras veiklas.  

Matomas studentų savivaldų silpnėjimas – atsiranda vis mažiau kandidatų į prezidento postą, 

dažniausiai teikiami projektai, susiję su studentų savivaldų stiprinimu. 

Neretai savivaldų atstovai vėluoja pateikti informaciją, kurios prašo LSS.  

Rekomendacijos: Stiprinti studentų savivaldų veiklą, aktyvinti narius didinant atsakomybės svarbą. 

Atidžiau vesti dokumentaciją ir tinkamai bei logiškai išpildyti turinį. 

Matyti veiklos stiprėjimas šiose srityse, rekomenduojame ir toliau tai tęsti: 

Studentų savivaldos labiau buriasi į regionus, formuodamos bendrą poziciją aktualiais švietimo 

klausimais.  

Sustiprėjusi LSS išorinė komunikacija – į LSS dažniau kreipiasi žurnalistai, kai kurie projektai 

atnešė finansinės naudos, įgyvendintos naujos iniciatyvos (pvz.: Delfi.lt studentų apdovanojimai). 

Pradėta dirbti su LSP nuolaidų katalogo atnaujinimu, pradėjo vykti sutarčių pasirašymas su 

įmonėmis, sukurtas 240 įmonių ir kontaktų katalogas, kurios gali prisidėti prie įvairių LSS veiklų rėmimo. 

Realizuotas naujas vidinės komunikacijos modelis – LSS žinios ir LSS naujienos. 

 

2.2. LSS Tarybos narių ir nari ų stebėtojų vertinimas. 

2.2.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Priežiūros komitetas, apklausdamas 31 narę bei 

nares stebėtojas atliko apklausą apie LSS veiklą ir padarė išvadas: 

Didžiosios dalies studentų savivaldų dokumentacija tvarkoma ir saugoma tinkamai. 

Net 7 studentų savivaldų registracija juridinių asmenų registre yra nesutvarkyta, o 5 – vadovo 

registracija banke, kuriame yra laikoma savivaldos banko sąskaita. 



Daugiau nei pusė studentų savivaldų neturi patvirtintos strategijos, trečdalis apklaustųjų –

veiklos plano ir reglamento. Tik maža dalis savivaldų vykdo veiklas pagal numatytą planą, didžioji 

dalis vykdo tik iš dalies arba visai nevykdo. 

Dauguma organizacijų turi patvirtintą dokumentų rengimo tvarką, beveik visi protokolai yra 

saugomi. 

Nė viena savivalda nepasakė, kad nekreipia dėmesio į jų savivaldos priežiūrą atliekančio 

komiteto pastabas dėl veiklos gerinimo. Dauguma jų iš dalies arba visiškai atsižvelgia į pasiūlymus. 

Tik pusė savivaldų atlieka turto inventorizaciją. 

Didžioji dalis savivaldų prisideda formuojant pozicijas LSS regionuose. 

Tik viena savivalda neatlieka apklausų studentams, tačiau tos, kurios atlieka, ne visos viešina 

rezultatus studentams. Pastebėta, kad rezultatai daugiau viešinami administracijai nei studentams. 

Visos savivaldos organizuoja vidinę komunikaciją, tačiau ne visos turi internetinius puslapius. 

Tos, kurios turi ne visos viešina veiklos ataskaitas, tik 3 organizacijos viešina finansinės veiklos 

ataskaitas, 6 – susirinkimų protokolus. 

Yra savivaldų, kurios vis dar neviešina informacijos, susijusios su LSS veiklų ar pozicijų 

informacija studentams.  

Būdai, kuriais viešinamos LSS veiklos organizacijos viduje: 

 

Naujienos interneto puslapiuose dažniausiai atnaujinamos tokiu dažnumu: 

 

 

 



Tik du penktadaliai savivaldų leidžia specialius leidinius ir kitą informacinę medžiagą, skirtą 

studentams. 

Tarybos nariai skirtingu dažnumu komunikuoja su LSS biuru. Daliai užtenka kelių kartų per 

mėnesį, kiti bendrauja dažniau, o kai kurie tik per tarybos posėdžius arba visai nekomunikuoja. 

Iš apklausos galima susidaryti nuomonę, kad bendravimas didėja, kai pati studentų savivalda 

kreipiasi dėl pagalbos, mokymų pravedimo ar moderavimo kuriant strategiją ir pan. Jei savivalda 

nesikreipia, dažniausiai su savivaldų nariais bendraujama, susitinkama prieš Kalėdas. 

Maždaug pusei savivaldų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo iškilę problemų ir jie nesikreipė į 

biuro narius, prašydami pagalbos ar patarimų. O pusė atsakiusiųjų dažniausiai kreipdavosi 

einamaisiais veiklos klausimais, su studijomis ir studentų atstovavimu susijusiomis problemomis ir 

kt. 

Beveik visas savivaldas tenkina laiko terminas, skirtas susipažinti su LSS darbo grupių 

informacija, vykdyta veikla. 

Savivaldų atstovai neaktyviai dalyvauja LSS komitetų ir darbo grupių veikloje. Dalyvauja 

atstovų tik maždaug iš pusės atsakiusių savivaldų. 

 

2.2.2. LSS Tarybos posėdžių lankomumas ir rekomendacijos studentų savivaldoms:  

 

 

 

2.2.3. Pastabos ir rekomendacijos:  



• Kai kurių studentų savivaldų LSS tarybos pasėdžiose lankomumas yra labai mažas arba 

posėdžiai yra apskritai nelankomi. Nuolat nerimaujama ar LSS tarybos posėdis įvyks 

numatytą dieną. 

Rekomendacija: Išsiaiškinti problemas/priežastis, kodėl kai kurios studentų savivaldos 

neatstovauja savo Aukštosios mokyklos studentų LSS Taryboje. Padėti išspręsti 

išsiaiškintas problemas. Sukurti tvarų planą didesniam LSS Narių stebėtojų įtraukimui, 

siekiant, kad jie tinkamai integruotųsi į organizaciją ir artimoje ateityje taptų pilnateisiais 

LSS nariais. 

• Ne visados operatyviai yra atsakoma į LSS biuro užklausas, dažniausiai atsakymai gaunami po 

termino . 

Rekomendacija: Operatyviau atsakyti į pateiktas užklausas, taip galima greičiau planuoti LSS 

veiklas.  

• Studentų savivaldos nariai patvirtina, kad dalyvaus mokymuose, renginiuose ar kita, bet juose 

nedalyvaujama. Taip nukenčia LSS ar SS finansai. 

Rekomendacija: Atsakingiau planuoti laiką, apie dalyvavimą ar nedalyvavimą pranešti kuo 

greičiau atsakingam asmeniui.  

• Kai kurios studentų savivaldos neturi savo banko sąskaitos. LSS už įvykdytas veiklas 

persiunčia lėšas į kitos studentų savivaldos banko sąskaitą. Vėliau savivalda turi atsiimti 

skirtas lėšas organizacijai iš kitos organizacijos, ne visados lėšos yra gražinamos tikrajam lėšų 

gavėjui. 

Rekomendacija: Savivaldoms, kuo greičiau įsigyti savo banko sąskaitą o LSS jokių lėšų 

nepervesti tretiesiems asmenims, kol savivaldos neturės savo sąskaitos.   

• Studentų savivaldų siųstuose dokumentuose pasitaiko klaidų. 

Rekomendacija: Organizuoti reguliarius dokumentų rengimo ir tvarkymo mokymus Studentų 

savivaldų atstovams. 

• Studentų savivaldos, neoperatyviai pateikia naujus kontaktus apie pasikeitusius koordinatorius 

ar kitus atsakingus asmenis studentų savivaldoje. 

Rekomendacija: Po atsakingo asmens pasikeitimo organizacijoje, kuo greičiau perduoti 

naujus kontaktus LSS biuro administratorei.   

 

 

2.3. LSS Valdybos veiklos vertinimas: 

Valdybos posėdžių lankomumas ir rekomendacijos 



 

Laurynas Juozapaitis (Vilniaus regionas) iki 2015 m. lapkričio 12 d. 

Dalia Miklaševičiūtė (Vilniaus regionas) iki 2015 m. lapkričio 12 d. 

Justinas Staugaitis (Kauno regionas) iki 2015 m. lapkričio 12 d. 

Kernius Visockas (Kauno regionas) iki 2015 m. lapkričio 12 d. 

Klaidas Palikevičius (Klaipėdos regionas) iki 2015 m. lapkričio 12 d. 

Diana Mickutė (Klaipėdos regionas) 

Dionis Martsinkevichus (Vilniaus regionas) nuo 2015 m. lapkričio 12 d. 

Mažvydas Savickas (Vilniaus regionas) nuo 2015 m. lapkričio 12 d. 

Justinas Petkus (Kauno regionas) nuo 2015 m. lapkričio 12 d. 

Dovydas Kinderys (Kauno regionas) nuo 2015 m. lapkričio 12 d. 

Gintarė Kareivaitė (Klaipėdos regionas) nuo 2015 m. lapkričio 12 d.   

 

• Po ilgo laiko tarpo parengta ir pateikta tvirtinti LSS strategija. 

• Pradėtas diegti kokybės standarto projektas. 

• Sugriautas mitas, kad LSS valdyba tik skirsto LSS projektų pinigus. Taip pat, projektų 

skirstyme numatyti aiškesni principai, rengiami atviri posėdžiai, juose galėjo dalyvauti, 

kiekvienos savivaldos projektų rengėjai ir pateikti papildomus paaiškinimus. 

• LSS valdyba dalyvauja ir yra matoma renginiuose, konferencijose, LSS Taryboje. 

Rekomendacijos: Įsitraukti kaip galima daugiau į LSS vykdomą veiklą, kad valdybos veikla 

neliktų tik projektinių pinigų skirstymas. 

LSS valdyba galėtų tiesiogiai daugiau padėti LSS formuojant pozicijas ir dirbant su 

savivaldomis LSS biuro regionų koordinatorius ir LSS valdyba galėtų daugiau 



bendradarbiauti, keistis informacija apie savivaldas sprendžiant susidariusius iššūkius 

regione. Organizuoti daugiau susitikimų su regionais. 

 

2.4. LSS Priežiūros komiteto veikla: 

• Priežiūros komitetas lankėsi LSS Tarybos, dalyvavo susitikimuose su LSS Biuru, LSS 

buhaltere ir t.t. 

• Buvo gauta pora užklausų, pateikta keletas atsakymų ir pasiūlymų. 

• Dalyvauta regioniniuose susitikimuose su savivaldų priežiūrą atliekančiomis Revizijos / 

Kontrolės komisijomis. 

• 2016 03 03 R. Gulbinas pranešė, jog nori pasitraukti iš LSS Priežiūros komiteto nario pareigų, 

todėl 2016 03 08 buvo paskelbtas konkursas teikti paraiškas ir tapti šio komiteto nariu. 

• Kartu su darbo grupe rengtas ir pradedamas diegti LSS kokybės standartas. 

• Teikta rekomendacija LSS prezidentui P. Baltokui dėl gauto  rašto, kuriame pranešta, kad 9 

savivaldos pažeidė LSS Reglamento 2.1 punktą ir laiku nepateikė Konferencijos delegatų 

sąrašo. Komitetas, įvertinęs gautą raštą dėl studentų savivaldų, nepateikusių ar pateikusių 

delegatų sąrašus su trūkumais LSS ataskaitos teikimo konferencijai, savo sprendimu siūlė 

savivaldoms pratęsti terminą ir pateikti dokumentus iki 2016-03-25  

 

 

 

Komiteto pirmininkė Jolita Rasimavičiūtė 

Komiteto nariai Gabrielė Gendvilaitė 

 Rimvydas Gulbinas  

 Rokas Jurkonis  

 Lina Radavičiūtė 

  


