
Lietuvos studentų sąjungos Konferencijai                2019 m. gruodžio 20 d. 

Kaunas 

 

LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS PRIEŽIŪROS KOMITETO FINANSINĖS VEIKLOS 

VERTINIMAS 

 

Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas (toliau – PK) atliko 2019 m. rugpjūčio 23 d. – 

2019 m. gruodžio 20 d. laikotarpio Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) finansinę ir 

materialinių išteklių naudojimo tikslingumo bei veiklos patikrinimą. 

 

Ruošdami šią ataskaitą, PK nariai rėmėsi  LSS prezidento Eigirdo Sarkano, biuro vadovo Romo 

Kupčiūno pateikta informacija, atitinkamų savivaldų suteikta informacija ir šiais dokumentais: 

 Gautais ir siunčiamais raštais; 

 Sudarytomis sutartimis; 

 Priėmimo ir perdavimo aktai; 

 LSS Tarybos posėdžių protokolais; 

 Finansinių dokumentais; 

 LSS veiklos ataskaita; 

 LSS finansų ataskaita. 

 

LSS VEIKLOS VERTINIMAS 

 

Pagirtinos sritys: 

1. LSS orientuota į aukštojo mokslo kokybę nukreiptų pozicijų formavimą. Kalbant apie 

nemokamo bakalauro prieinamumą, nepritariama keliamų reikalavimų, stojant į AM, 

minimalizavimui, papildomų šalies biudžetinių lėšų, reikalingų užkaišyti švietimo sistemos 

spragas, skyrimui. 

2. Savivaldų atstovaujamų studentų apimties didinimas – nario stebėtojo teisėmis prie sąjungos 

prisijungė SMK SK. 

3. Bendrystės ryšio sąjungoje formavimas. Organizuotais spec. mokymais buvo siekta išspręsti 

kelių savivaldų viduje susikaupusias problemas, darančias įtaką tinkamam atstovavimui. 

4. Tarybos narių įtraukimas į SKVC veiklą. 

 

 



5. Užtikrinta tikslinga informacijos sklaida vykdomo projekto „Sistemingo studentų psichinės 

sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose” metu. 

6. LSS aktyviai įsitraukia į akademinės bendruomenės problemų sprendimų procesus. 

Suformuota LSS pozicija, dėl Lietuvos švietimo sistemos problemų bei būtinų pokyčių, kuri 

yra sietina su akademinės bendruomenės gerbūvio užtikrinimu. 

 

Rekomendacijos: 

1. REKOMENDUOJAME nuosekliau koordinuoti biuro darbuotojus, jiems skirtų užduočių 

įgyvendinimo procesų metu. Taip užtikrinant, kad jųjų veiklų įvykdymo terminas nebus 

atidėtas, o nepasiektų rezultatų nereikės savo darbu kompensuoti kitiems žmonėms. 

2. REKOMENDUOJAME sudaryti vienodas sąlygas savivaldoms, veikiančioms sąjungoje, 

informacijos sklaidos klausimais. 

 

LSS FINANSINIS VERTINIMAS 

 

LSS PK nariai išnagrinėjo LSS finansinę ataskaitą 2019 m. rugpjūčio 23 d. – 2019 m. gruodžio 20 d. 

laikotarpiu bei atkreipė dėmesį į finansinę situaciją, susiklosčiusią 2019 metais. 

 
 

 

 

 

 

Pastebėjimai: 

 Palyginus su praėjusiais 2018 metais, LSP šiemet buvo pagaminta daugiau. Pajamų, kurias 

sudaro įmokos už LSP, buvo gauta virš 332 tūkst. eurų, o 2018 metais ~270 tūkst. eurų 

(įvertinta tai, kad LSP kaina 2019 m. padidėjo, o taip pat ir išlaidos). 

 Šį metų ketvirtį parduoti net du tyrimai, atnešę papildomas pajamas LSS. 

 

 

 

 9-12 mėn. 2019 m. 

IŠLAIDOS 155 633,72 eur 328 325,76 eur 

PAJAMOS 147 206,05 eur 422 974,46 eur 

BALANSAS -7 621,67 eur 92 542,70 eur 



Rekomendacijos: 

1. Planuojant ateinančių metų biudžetą, atsižvelgti į 2019 metais patirtų išlaidų dydžius. 

 

LSS finansų ataskaitoje PK nariai pažeidimų neaptiko. LSS finansinė situacija yra stabiliai 

gėrėjanti, tad su tuo ir sveikiname. 

 

Pagarbiai 

LSS Priežiūros komiteto nariai: 

Izabelė Rainytė (Pirmininkė) 

Greta Šmaižytė 

Akvilė Montrimaitė 

Algirdas Arlauskas 

 


