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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS PRIEŽIŪROS KOMITETO FINANSINĖS
VEIKLOS ATASKAITA
Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas (toliau – PK) atliko 2021 m. kovo 1 d. – 2021
m. liepos 31 d. laikotarpio Lietuvos studentų sąjungos (toliau – LSS) finansinę ir materialinių
išteklių naudojimo tikslingumo bei veiklos patikrinimą.
Ruošiant šią ataskaitą, PK rėmėsi LSS prezidento Vytauto Kučinsko ir biuro vadovo Romo
Kupčiūno pateikta informacija, reikiamais organizacijos dokumentais ir LSS tikrųjų narių
išreikšta nuomone.
LSS VEIKLOS VERTINIMAS
PAGIRTINOS SRITYS IR REKOMENDACIJOS
Pagirtinos sritys:
● Sukurta ir pradėta vykdyti LSS mentorystės programa.
● Veiklos planai yra patvirtinti ir jais remiamasi kasdienėje veikloje.
● Aktyvi LSS komunikacija socialiniuose tinkluose.
● LSS finansinė ataskaita yra viešinama LSS Tarybai.
● Aktyvus įsitraukimas į pilietines, socialines ir kitas iniciatyvas.
Kiti pastebėjimai:
● Tarybos narių įsitraukimas į LSS vykstančius procesus – skirtingas ir nepakankamas.
Akivaizdūs Tarybos narių kompetencijų skirtumai, tam tikrų narių nuomonių
dominavimas, priimant sprendimus.
● LSS Tarybos posėdžių metu yra pastebimas diskusijų trūkumas ir Tarybos pasiruošimo
posėdžiams nebuvimas.
● LSS PK nėra informuojamas apie vykstančius LSS Valdybos ir LSS Tarybos posėdžius.
Rekomendacijos:
● Siekti LSS biuro vadovų, atsakingų už konkrečias veiklos sritis, nuoseklesnio
bendradarbiavimo su savivaldose veikiančiais sričių koordinatoriais.

Pavyzdžiui: vykdyti reguliarius susitikimus su sričių koordinatoriais bei dalintis
susitikimų protokolais.
● Bendradarbiaujant su savivaldų vadovais, užtikrinti, kad savivaldų nariai būtų
supažindinti su LSS Strategija ir veiklos planu, taip siekiant skatinti narių įsitraukimą į
LSS vykdomas veiklas ir darbo grupes.
● Atsižvelgiant į Tarybos narių kompetencijų lygį, siekti individualiai reaguoti į
susidarančius skirtumus ir juos pašalinti. Spręsti pasyvumo klausimą, kuris juntamas
siekiant organizacijos išsikeltų strateginių tikslų.
● LSS Tarybos posėdžių metu suteikti pirmenybę pasisakyti Tarybos nariams
darbotvarkės klausimais, vėliau pateikiant LSS biuro nuomonę.
● Užtikrinti, kad LSS biure darbo krūvis būtų paskirstomas tolygiai.

LSS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS
LSS PK įvertino organizacijos materialinių išteklių panaudojimo tikslingumą 2021 m. kovo 1
d. - 2021 m. liepos 31 d. laikotarpiu.
Finansinės veiklos patikrinimo metu pažeidimų neaptikta.
1-2 mėn.

3-7 mėn.

1-7 mėn.

IŠLAIDOS

48 038,52 EUR

92 098,25 EUR

140 136,77 EUR

PAJAMOS

15 927,69 EUR

70 661,87 EUR

86 589,56 EUR

BALANSAS

- 32 110,83 EUR

- 21 436,38 EUR

- 53 547,21 EUR

Įvertinome, jog turimas finansinis deficitas š. m. liepos 31 d. yra neįvertinant naujų LSP įplaukų
už rugpjūčio - rugsėjo mėn.

Pagirtina:
● Sudarytos LSP bendradarbiavimo sutartys su KTU ir VDU universitetais.
Pastebėjimai:
● Neišspręsta delspinigių situacija su VU SA potencialiai gali kelti finansinę grėsmę
ateityje.
● Dėl susikaupusių atostoginių, išėjusiems darbuotojams buvo išmokėtos didelės išeitinės
išmokos, kurios sukėlė finansinių nestabilumų organizacijoje.
● Nauji biuro darbuotojai, valdyba ir PK neturi konfidencialumo sutarčių.
Rekomendacijos:
● PK įžvelgia tendenciją, kuomet vasaros laikotarpiu LSS patiria finansinius sunkumus.
Rekomenduojame iš anksto planuoti lėšas potencialiam finansiniam nuosmukiui.
● Tvarkyti organizacijos dokumentaciją paisant dokumentų valdymo principų.
● Apsvarstyti papildomas finansų gavimo galimybes, įtraukiant organizacijos Alumni bei
GPM ir kt..
PK organizacijos finansinę veiklą vertina 7 - vidutiniškai.
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