
Lietuvos studentų sąjungos finansinės veiklos patikrinimo ataskaita 

Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas (toliau – PK) įvertino 2020 m. rugpjūčio 1 d. – 

2021 m. vasario 28 d. laikotarpio Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) materialinių išteklių 

panaudojimo tikslingumą bei atliko to paties laikotarpio LSS veiklos vertinimą. 

Ruošiant šią ataskaitą, PK rėmėsi LSS prezidento Eigirdo Sarkano ir biuro vadovo Romo Kupčiūno 

pateikta informacija, reikiamais organizacijos dokumentais ir LSS tikrųjų narių išreikšta nuomone. 

 

LSS veiklos vertinimas 

Pagirtina: 

• Puikiai išvystyta vidinė organizacijos komunikacija tarp LSS prezidento (ir kt. vadovų) ir 

LSS Tarybos narių. 

• Sklandus LSS Valdybos priimamų sprendimų iškomunikavimas LSS Tarybai. Komunikacija 

tarp minėtų kolegialių organizacijos valdymo organų – efektyvesnė, palyginus su praėjusiu 

ataskaitiniu laikotarpiu. 

• Supaprastinas projektų paraiškų aplikavimas Iniciatyvų fondo skiriamoms lėšoms, 

reikalingoms naujųjų iniciatyvų įgyvendinimui, gauti. 

• Reaguojama ne į konkrečius įvykius, o formuojama organizacijos vieša pozicija ir vieninga 

nuomonė. 

• Aktyvi LSS komunikacija socialiniuose tinkluose. 

• Organizacijos dokumentacijos tvarkymas, paisant dokumentų valdymo principų. 

Kiti pastebėjimai: 

• Informacijos, apie LSS įgyvendinamus procesus, sklaida tarp savivaldose veikiančių 

studentų atstovų  – neužtikrinama.  

• Savivaldų koordinatorių įsitraukimas į  konkrečių darbo grupių veiklą / atitinkamų veiklų 

realizavimo procesus – pasyvus.  

• Tarybos narių įsitraukimas į LSS vykstančius procesus – skirtingas ir nepakankamas. 

Akivaizdūs Tarybos narių kompetencijų skirtumai, tam tikrų narių nuomonių dominavimas, 

priimant sprendimus. 

• Tarybos narių iniciatyvos stygius, įgyvendinant organizacijos strategijoje išsikeltus 

uždavinius. 

• Išorinė komunikacija su Lietuvos studentų bendruomene – apribota  socialiniais tinklais. 



Rekomendacijos: 

• Bendradarbiaujant su savivaldų vadovais, siekti studentų atstovams reikalingos 

informacijos, susijusios su organizacijoje įgyvendinamais procesais, sklaidos užtikrinimo. 

• Atsižvelgiant į Tarybos narių kompetencijų lygį, siekti individualaus reagavimo į 

susidarančius skirtumus ir jų pašalinimo. Spręsti pasyvumo, jaučiamo siekiant organizacijos 

išsikeltų strateginių tikslų, klausimą. 

• Ieškoti alternatyvių būdu Lietuvos studentų bendruomenei pasiekti.  

Pavyzdžiui: apsvarstyti galimybę toliau tęsti organizacijos kuriamą tinklalaidę, pasiekiant 

ne tik organizacijos narius, bet ir plačiąją studentų bendruomenę. 

• Siekti LSS biuro vadovų, atsakingų už konkrečias veiklos sritis, nuoseklesnio 

bendradarbiavimo su savivaldose veikiančiais sričių koordinatoriais. 

 

PK organizacijos vykdomą veiklą vertina teigiama – gerai. 

 

LSS materialinių išteklių panaudojimo vertinimas 

LSS PK įvertino organizacijos materialinių išteklių panaudojimo tikslingumą 2020 m. rugpjūčio 1 

d.–2021 m. vasario 28 d. laikotarpiu. 

Finansinės veiklos patikrinimo metu pažeidimų neaptikta. 

 

Taip pat PK palygino 2020 m. LSS finansinę situaciją su buvusią 2019 m. 

 
2019 m. 2020 m. 

IŠLAIDOS 328 325,76 eur 437 867,81 eur 

PAJAMOS 422 974,46 eur 472 463,42 eur 

   

BALANSAS 92 542,70 eur -97 816,29 eur 



Įsivertinus mokėtinų sumų apimtis (išmokas VU SA; grąžinimus už projektus), finansinis balansas 

yra deficitinis, tačiau, įvykdžius finansinius įsipareigojimus, likutis 2020 m. pabaigoje – beveik 85 

tūkst. eur. 

Pastebėjimai: 

• Įsivertinus galimas grėsmes ateityje, pasiektas finansinis organizacijos laisvumas. 

• Finansinių įsiskolinimų VU SA likvidavimas. 

• Gaunamų projektinių lėšų stabilumas. 

 

PK organizacijos finansinę veiklą vertina teigiamai – labai gerai. 

 

LSS materialinių išteklių panaudojimo tikslingumo ir veiklos vertinimą atliko LSS PK nariai: 

Izabelė Rainytė (Pirmininkė) 

Greta Šmaižytė 

Akvilė Montrimaitė 

Algirdas Arlauskas 

 

 


