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Lietuvos studentų sąjungos Priežiūras komitetas atliko 2016 m. kovo 1 d.–2017 m. vasario 25 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, administratorės Anos Dianos Michailovos ir buhalterės Irenos Pogudienės
pateikta informacija bei dokumentais.

1. LSS finansinis vertinimas
[LSS finansinė ataskaitos duomenys, bus teikiami konferencijos metu.]

2.

LSS veiklos vertinimas:

2.1 Pastabos dėl dokumentų valdymo ir saugojimo.
Priežiūros komitetas patikrino LSS dokumentus (sutartis, protokolus, ataskaitas, projektus ir
kt.) taip pat dokumentų registrus. Konstatuojame:


Dokumentuose vis dar randama gramatinių klaidų;



2017 m. sausio 1–4 d. atlikta inventorizacija nėra patvirtinta protokolu, nėra išvadų ir nėra jokių

rezultatų;


Tarpusavio suderinimo aktai yra suformuoti, bet pasirašyti tik LSS buhalterės, trūksta studentų

savivaldų ar kitų įmonių/institucijų/organizacijų atstovų parašų;


Tikrinimo metu segtuvas „Prašymai“ nebuvo pateiktas;



Daiktų išdavimo registre nėra administratorės parašų;



Neregistruojamas automobilio panaudojimo faktas;



Nepateikti valdybos posėdžių protokolai, kurie vyko 2016 m. gruodžio mėnesį;



KTU SA projektas nebuvo pateiktas tikrinimo metu;



Prie ISM SA projekto ataskaitos nėra pridėti projekto priedai (dalyvių sąrašai, nuotraukos,

sąskaitos faktūros);


Prie KTU SA projekto ataskaitos priedo, dalyvių sąrašai yra pridedami be parašų.

2.2 Pastabos dėl veiklos:


Ne visi LSS priklausantys daiktai yra grąžinti į LSS biurą;



Dokumentai (kai kurie projektai ir jų ataskaitos, prašymų segtuvas) yra išskirstyti pas darbuotojus,

vertinimo metu nėra sudėta tvarkingai į jiems priklausančias vietas, jie nėra pateikiami vertinimui –
daroma išvada, kad LSS biuras atsainiai žiūri į PK vertinimą.


LSS savivaldos nesilaiko terminų ir LSS pateikia dokumentus per vėlai eilinei konferencijai (ASU

SA, LSU SA) (2017 m. vasaris) pateikti dokumentai LSS pasiekė vėliau nei nurodytas terminas, viena
savivalda nepateikė dokumentų iš viso (AK SA);


LSS SS projektų priedų lentelėse (ISM SA), nėra pateikiami priedai apie įvykusį projektą, LSS

neturi duomenų ar projektas yra tinkamai įgyvendintas ir, ar iš viso įgyvendintas;


LSS SS projektų ataskaitose gautos sąskaitos faktūros yra be organizacijos vadovo parašų;
LSS Tarybos narių ir narių stebėtojų vertinimas.

2.3

2.3.1 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Priežiūros komitetas, apklausdamas 19 narių bei narių
stebėtojų (iš 31) atliko apklausą apie LSS veiklą ir padarė šias išvadas:


Didžiosios dalies studentų savivaldų dokumentacija tvarkoma ir saugoma tinkamai (tik viena
savivalda pripažino, kad tvarkoma ir saugoma netinkamai).



Tik vienos iš apklaustųjų savivaldų registracija juridinių asmenų registre nėra sutvarkyta. Taip pat
nėra sutvarkyta 5 savivaldų vadovo registracija banke, kuriame yra laikoma savivaldos banko
sąskaita.



Mažiau nei pusė studentų savivaldų neturi patvirtintos strategijos, mažiau nei ketvirtadalis
apklaustųjų – veiklos plano ir reglamento. Trečdalis savivaldų vykdo veiklas pagal numatytą
planą, kita dalis vykdo tik iš dalies arba visai nevykdo.



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



Tik viena savivalda pasakė, kad nekreipia dėmesio į jų savivaldos priežiūrą atliekančio komiteto
pastabas dėl veiklos gerinimo. Visos kitos savivaldos atsižvelgia arba tik iš dalies atsižvelgia į
komiteto pasiūlymus.



Tik šiek tiek mažiau nei pusė savivaldų atlieka turto inventorizaciją.



Mažesnioji apklaustųjų savivaldų dalis prisideda formuojant pozicijas LSS regionuose.



Visos savivaldos atlieka apklausas studentams, tačiau ne visų apklausų rezultatai viešinami
studentams. Pastebėta, kad visų apklausų rezultatai viešinami administracijai.



Visos savivaldos organizuoja vidinę komunikaciją, tačiau ne visos turi internetinius puslapius.
Tos, kurios turi, ne visos viešina veiklos ataskaitas, tik 2 organizacijos viešina finansinės veiklos
ataskaitas, 7 – 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:



Didžioji dalis 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 (kartą per savaitę ir pan.), 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 ar dažniausiai – dėl mokymų pravedimo. Jei savivalda nesikreipia,
dažniausiai su savivaldų nariais bendraujama ataskaitinių konferencijų metu.



Daugiau nei pusė savivaldų ataskaitiniu laikotarpiu kreipėsi į LSS į biuro narius, prašydami
pagalbos ar patarimų. Pagalba ir patarimai visais atvejais buvo suteikti.



Beveik visas savivaldas tenkina laiko terminas, skirtas susipažinti su LSS darbo grupių
informacija, vykdyta veikla.



Savivaldų atstovai labai skirtingai įsitraukia į LSS komitetų ir darbo grupių veiklas. Vieni
įsitraukia ir dalyvauja labai aktyviai, kiti – neįsitraukia, o treti – nori įsitraukti, bet į jas nebūna
kviečiami. Ne visos savivaldos pastebi komiteto ir darbo grupių veiklas.

2.4 LSS Tarybos posėdžių lankomumas:

2.5 LSS valdybos narių lankomumas 2016 - 2017 m.

Diana Mickutė (Klaipėdos regionas)
Dionis Martsinkevichus (Vilniaus regionas)
Mažvydas Savickas (Vilniaus regionas)
Justinas Petkus (Kauno regionas)
Dovydas Kinderys (Kauno regionas)
Gintarė Kareivaitė (Klaipėdos regionas)
2.6 LSS Priežiūros komiteto veikla:


Vykdytas LSS studentų savivaldų vertinimas;



Sudarytas LSS studentų savivaldų kontrolės komisijų sąrašas, iš dalies komunikuota su
revizijos komisijomis dėl savivaldų vertinimų.



Priežiūros komitetas stebėjo LSS Tarybos ir Valdybos vidinę komunikaciją ir pagal
galimybes – posėdžius;



Dalyvauta susitikimuose su LSS Biuru, LSS buhaltere dėl veiklos gerinimo.



Teikti atsakymai į pateiktas LSS užklausas bei raštus;



Teikti atsakymai į pateiktas savivaldų ar asmenų užklausas;

Rekomendacijų paketas:


Visus LSS dokumentus pasirašyti laiku;



Naujos kadencijos PK vertinti principingai, nepasirašytus dokumentus oficialaus vertinimo metu
traktuoti kaip pažeidimą, neūkiškumą ir nepagarbą vertinimui;



Ateityje, PK atliekant vertinimą, surinkti „išsibarsčiusius“ dokumentus į jiems priklausančias
vietas ir pateikti vertinimui;



Nevertinti LSS SS projektų, kurie buvo išsiųsti po termino ir taip nenusižengti nuostatams;



Biurui ne taip atlaidžiai žiūrėti į pateikiamus LSS SS projektus ir jų ataskaitas, LSS SS projektų
ataskaitas pripažinti tinkamas tik tuo atveju, jeigu dokumentai yra pasirašyti, dalyvių sąrašai yra
su parašais, sąskaitos faktūros pasirašytos organizacijos vadovo;



Sugrąžinti į LSS visus organizacijai priklausančius daiktus (pagal inventorizacijos aktą);



Vykdant perdavimą naujai išrinktai komandai, perduoti pilnai sutvarkytus registrų žurnalus,
pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą ir atlikti dokumentų ir daiktų inventorizaciją;



Naujos kadencijos PK aktyviai bendrauti su savivaldų revizijos komisijomis keliant jų
kompetencijas vertinti savivaldos veiklą;



Įvykus elektroniniam balsavimui, prie protokolo pridėti dalyvių sąrašus.

Priežiūros komitetas LSS veiklą vertinimo laikotarpiu vertina 7 balais iš 10.

Komiteto pirmininkė

Jolita Rasimavičiūtė

Komiteto nariai

Rokas Jurkonis
Gabrielė Gendvilaitė
Mindaugas Valkavičius
Lina Radavičiūtė

