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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS PRIEŽIŪROS KOMITETO FINANSINĖ IR

VEIKLOS ATASKAITA

Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas (toliau – PK) atliko 2021 m. rugpjūčio 1 d. –

2022 m. vasario 28 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:

● Vykdyta ir vis dar tęsiama LSS mentorystės programa;

● Aktyvi LSS komunikacija socialiniuose tinkluose ir siunčiami naujienlaiškiai bei

biuro apžvalgos;

● Aktyvus įsitraukimas į pilietines, socialines ir kitas iniciatyvas;

● Pakeista LSS komunikacijos ir informacijos teikimo platforma (,,Google

Workspace”);

● Darbo krūvis LSS biure paskirstytas tolygiai;

● Kryptingas LSS strategijos vykdymas;

● Aktyvus įsitraukimas tarptautiniu mastu.

Kiti pastebėjimai:

● Bendrabučių standarto kūrimo procesas užsitęsęs ir vis dar nėra pasiektas norimas

rezultatas;

● Vis dar nevykdomi reguliarūs susitikimai su sričių koordinatoriais;

● Didžioji dalis veiklos ataskaitos  nėra susijusi su tiesioginiu studentų atstovavimu.



Rekomendacijos:

● Teikiant ataskaitą įvardinti kiekybinius ir kokybinius rodiklius, kurie buvo pasiekti

įvykdant konkretų veiklos plano punktą;

● Išgryninti prioritetus, kurių siekiama vykdant strategiją. Dauguma darbų pradėta,

tačiau be aiškaus rezultato.

FINANSAI

LSS MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMAS

PK įvertino organizacijos materialinių išteklių panaudojimo tikslingumą 2021 m. rugpjūčio 1

d. - 2022 m. vasario 28 d. laikotarpiu.

Finansinės veiklos patikrinimo metu pažeidimų neaptikta.

2020 m. 2021 m. 2021 m. 8-12 mėn. 2022 m. 1-2 mėn.

Išlaidos 578 807.52 EUR 387 506.14 EUR 240 800.61 EUR 31 282.86 EUR

Pajamos 480 991.23 EUR 340 495.75 EUR 253 222.99 EUR 23 256.03 EUR

Balansas -97 816.29 EUR -47 010.42 EUR 12 422.38 EUR -8 026.83 EUR

Pagirtinos sritys:

● Išspręsti finansiniai neatitikimai dėl atostoginių išmokėjimo buvusiems biuro nariams;

● Atsisakyta SEB banko sąskaitos, tad dabar visi finansai yra vienoje Swedbank

sistemoje;



Kiti pastebėjimai:

● Biuro darbuotojai, Valdyba ir PK vis dar neturi konfidencialumo sutarčių;

● Tarybos nariai ne visada pateikia dokumentus laiku ir tvarkingai (pvz.: trūksta parašų,

yra gramatinių klaidų, nesilaikoma dokumentų pateikimo termino);

Rekomendacijos:

● Palaikome idėją surasti pigesnę alternatyvą Venipak, kadangi tai padės organizacijai

sutaupyti papildomų lėšų;

● Skatiname įstatymo numatyta tvarka, laiku išleisti darbuotojus privalomų kasmetinių

atostogų;

● Pastebime, kad dienų, kuriomis darbuotojams išmokėtos algos, intervalai skiriasi, tad

raginame suvienodinti reguliarias dienas pervedimams;

● Nutraukus santykius su ,,Viada Lietuva”, raginame UAB Mecenatum aktyviai ieškoti

naujo panašaus lygio partnerio, siekiant užtikrinti įmonės finansinį stabilumą.

PK organizacijos finansinę veiklą vertina 7 - vidutiniškai.
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