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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖS 
 VEIKLOS IR FINANSINĖS ATASKAITŲ 
REVIZIJOS KOMISIJOS VERTINIMAS 

 
 
Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės Revizijos komisija (toliau – Revizijos komisija) 
atliko 2020 m. kovo 1 d. – 2021 m. kovo 1 d. laikotarpio Vytauto Didžiojo universiteto Studentų 
atstovybės (toliau – VDU SA) finansinių ir materialinių išteklių naudojimo tikslingumo bei veiklos 
patikrinimą. 
 
Ruošdama šią ataskaitą Revizijos komisija rėmėsi VDU SA prezidento Pauliaus Vaitiekaus bei 
VDU Studentų parlamento pirmininko Daniel Mačichin pateikta informacija bei dokumentais. 
 
Revizijos komisija kadencijos metu buvo susirinkusi 5 kartus: 2020 m. birželio 12 d. (dalyvavo 
visi revizijos komisijos nariai ir atstovybės prezidentas), 2020 m. spalio 5 d. (dalyvavo 4 iš 5 
revizijos komisijos narių ir prezidentas), 2020 m. gruodžio 22 d. (dalyvavo 4 iš 5 revizijos 
komisijos nariai ir atstovybės prezidentas), 2021 m. vasario 27 d. (dalyvavo 4 iš 5 revizijos 
komisijos narių), 2021 m. kovo 2 d. (dalyvavo 4 iš 5 revizijos komisijos narių ir prezidentas). Taip 
pat revizijos komisijos pirmininkė stebėtojo teisėmis dalyvavo valdybos posėdyje vykusiame 2020 
m. gegužės 17 d., kuriame buvo svarstomi ir tvirtinami veiklos planai. Aktyvi komunikacija tarp 
revizijos komisijos narių bei su prezidentu buvo vykdoma visos 
kadencijos metu.  
 
2020-2021 metų Revizijos komisija tęsia ankstesnių revizijos komisijų rekomendacijas 
susitikimus vykdyti reguliariai ir bent 3 kartus per metus tam, kad būtų užtikrinta nuolatinė veiklos 
vykdymo priežiūra ir skatina tai daryti ir toliau. Revizijos komisija ir toliau rekomenduoja 
komisijos nariams dalyvauti Valdybos posėdžiuose svarstant atstovybės veiklos planus. 
 
Ši revizijos komisija rekomenduoja ateityje toliau išlaikyti tarpinių veiklos ataskaitų sistemą, kai 
metų eigoje yra teikiamos tarpinės veiklos ataskaitos bei finansinės situacijos apžvalgos, kad 
užtikrintų progreso priežiūrą, paskatintų biuro narius atidžiau sekti patvirtintus veiklos planus ir jų 
įgyvendinimą. Taip pat rekomenduojame būsimą revizijos komisiją sekti ir Studentų parlamento 
veiklą bei įvertinti jų darbo efektyvumą. Nors seniau tai nebuvo daroma, bet šio organo veiklos 
efektyvumas yra ypač svarbus, kaip aukščiausio VDU SA valdymo organo. Taip pat 
rekomenduojama revizijos komisijoje turėti esamą organizacijos narį, kuris gali reguliariai sekti 
organizacijos veiklą iš arti.  
 

  



 

VDU SA VEIKLOS VERTINIMAS 
 

1. ATSTOVAVIMAS 

PAGIRTINOS VEIKLOS 

● Bendrabučių gyventojų atstovavimas: 

○ bendrabučių savivaldų nuostatų taisymas yra pagirtina iniciatyva. 

REKOMENDUOJAMA: iki rudens semestro patvirtinti atnaujintus nuostatus 

parlamente;  

○ džiugina darbas su bendrabučių pirmininkų rinkimais ir reguliarus ryšio su jais 

palaikymas, ypač staiga išaugus VDU bendrabučių skaičiui. 

● Geresnis universiteto infrastruktūros pritaikymas studentams: 

○ smagu, kad pavyksta tęsti derybas dėl universiteto bibliotekų ilgesnio darbo laiko, 

REKOMENDUOJAMA: pasibaigus karantinui suderinti su universitetu reguliarius 

ir ilgalaikius pakeitimus dėl bibliotekų darbo laiko. 

● Studijų kokybės gerinimas:  

○ reguliarus ir dažnesnis D.U.K. atnaujinimas yra sveikintina iniciatyva;  

○ džiaugiamės, kad yra rasta alternatyvių būdų kovoti su akademiniu nesąžiningumu 

negalint gyvai stebėti egzaminų ir kitų atsiskaitymų informuojant dėstytojus apie 

būdus, kaip jie gali atpažinti nesąžiningą veiklą ir reglamentuojant egzaminų 

stebėjimo tvarką, REKOMENDUOJAMA: rudens semestrui turėti patvirtintus 

egzaminų stebėjimo nuostatus, taip pat reguliariai priminti dėstytojams apie 

akademinio nesąžiningumo atpažinimo būdus;  

○ pagirtinas ir atstovybės narių įsitraukimas į pirmakursių mentorystės programą ir 

bendradarbiavimą su Studentų centru, mokymų mentoriams organizavimas ir jų 

palaikymas visos programos metu, manome, kad tai puikus būdas informuoti didelę 

dalį studentų akademinėje ir socialinėje srityje;  

○ džiaugiamės sustiprėjusiu atstovybės bei ESN organizacijos bendradarbiavimu, 

kuris užtikrina geresnį užsienio studentų atstovavimą universitete, 

REKOMENDUOJAMA: apgalvoti ilgalaikio bendradarbiavimo užtikrinimo būdą, 

kad ryšys nenutrūktų ir, vis didėjant užsienio studentų skaičiui universitete, jie 

turėtų pilnavertę studijų patirtį;  



 

○ daug gerų rezultatų lėmė ir darbas vardan studentų psichologinės sveikatos 

gerinimo, džiaugiamės dėl potencialaus dar vieno psichologo etato ateityje ir 

atrastos alternatyvos pandemijos laikotarpiu –  savipagalbos skilties internetiniame 

puslapyje;  

○ sveikintina, kad Studentų atstovybė seka universiteto administracijos veiklą, ją 

vertina ir inicijuoja reikiamus pokyčius (pvz. Algio Krupavičiaus atvejis), 

REKOMENDUOJAMA: ateityje taip pat reaguoti ir reikšti studentų poziciją dėl 

pareigoms netinkančių darbuotojų bei inicijuoti jų pakeitimą;  

○ džiaugiamės visomis finansinėmis pagalbomis studentams globalinės pandemijos 

metu (lengvatos bendrabučiams, fondas nukentėjusiems studentams paremti); 

○  Pagirtina ir įsitraukimas į naujos pareigybės – koordinatorės negaliai – įkūrimo, 

paieškų ir su nauju darbuotoju glaudžiai bendradarbiaujama gerinant individualių 

poreikių turinčių studentų studijavimo patirtį. 

 

TOBULINTINOS VEIKLOS 

● Geresnis universiteto infrastruktūros pritaikymas studentams: 

○ Nors gyvename COVID - 19 pandemijos laikotarpiu, tačiau šios srities uždavinių 

įgyvendinime pasigendama ambicingesnio požiūrio į ateitį, kadangi po pandemijos 

poreikis geresniam universiteto infrastruktūros pritaikymui išliks. 

REKOMENDUOJAMA: ateityje esant force majeure situacijai neapleisti veiklų 

įgyvendinimo, kurios yra svarbios ateičiai ir ieškoti būdų, kaip spręsti studentams 

aktualias problemas.  

● Studijų kokybės gerinimas: 

○ Surinkus studijų programų seniūnus, jiems nebuvo suorganizuoti mokymai, nors 

tai buvo galima padaryti nuotoliniu būdu. REKOMENDUOJAMA: atkreipti 

dėmesį, jog norint, kad universiteto studentai prisidėtų prie studijų kokybės 

gerinimo yra svarbu ir reikalinga kelti jų kompetencijas.  

● Studentų atstovavimas Nacionaliniu mastu: 

○ Šaunu, kad studentų atstovybės prezidentas buvo aktyvus atstovaujant universiteto 

studentus nacionaliniu mastu, tačiau pasigendama ambicingesnių siekių prezidento, 

kaip organizacijos vadovo. REKOMENDUOJAMA: ateityje atstovybės 



 

prezidentui aiškiai išsiskirti savo veiklos prioritetines sritis, kuriose jis siektų daryti 

pokyčius ir būtų aiškiau matomas studentų atstovavimo rezultatas įvykęs per 

kadencijos laikotarpį.  

 

2. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ STIPRINIMAS 

PAGIRTINOS VEIKLOS 

● Bendrų VDU SA renginių organizavimas ir tradicijų puoselėjimas: 

○ džiaugiamės, jog pandemijos laikotarpiu sėkmingai pavyko įgyvendinti kasmetinę 

pirmakursių stovyklą „Subalansuotas fuksas” ir užtikrinti saugią aplinką 

pasirenkant alternatyvias veiklas bei atsižvelgiant į NVSC rekomendacijas; 

○ pagirtina, jog karantino metu vykdyti ir tradiciniai vidiniai renginiai. 

REKOMENDUOJAMA: išlaikyti tradicinių veiklų tęstinumą ieškant alternatyvų 

force majeure situacijose. 

● VDU SA mikroklimato kūrimas ir palaikymas: 

○ pagirtina, jog pandeminiu laikotarpiu sukurta nauja vidinės komunikacijos 

platforma (serveris „Discord” platformoje), kurioje organizacijos savanoriai gali 

neformaliai bendrauti ir nesunkiai įsitraukti į veiklas nuotoliu. 

REKOMENDUOJAMA: neapleisti šios platformos, toliau reguliariai vykdyti 

neformalias veiklas ir pandemijai pasibaigus. 

● Efektyvus studentų atstovybės darbas: 

○ džiaugiamės, jog ir pandemijos laikotarpiu reguliariai vyko bendri susirinkimai, 

kurie buvo kūrybiškai pagyvinami interaktyviais būdais. 

● VDU SA narių kompetencijų kėlimas: 

○ antrus metus iš eilės vykstanti savanorių akreditavimo iniciatyva, kurios metu 

tikrinamos organizacijos narių kompetencijos, yra sveikintina. Tai užtikrina 

efektyvesnį, tikslingesnį studentų atstovavimą bei įprasmina narystę organizacijoje. 

REKOMENDUOJAMA: persvarstyti akreditavimo sistemos modelį. Testavimą 

atlikti interaktyviau ir įdomiau, sukeliant mažiau streso nariams. Sušvelninti 

pasekmes neišlaikius testo, išvengiant galimo motyvuotų narių nubyrėjimo. Sukurti 

sistemos stebėjimo ir vertinimo sistemą – sekant statistinius duomenis ir 

atsiliepimus bus užtikrintas nuolatinis akreditavimo sistemos tobulinimas.  



 

 

TOBULINTINOS VEIKLOS 

● Bendrų VDU SA renginių organizavimas ir tradicijų puoselėjimas: 

○ Vidinių VDU SA renginių metu užduotys galėtų būti turiningesnės, taip pat 

ataskaitoje nepateikiami konkretūs dalyvių rodikliai, nors nuotoliu vykstančių 

renginių metu dalyvių skaičių fiksuoti yra ypač lengva. REKOMENDUOJAMA: 

ateityje akyliau žymėti vykdomų veiklų rezultatus, o organizuojant veiklas 

bendradarbiauti kultūros ir žmogiškųjų išteklių komitetams, užtikrinant vidinių 

renginių efektyvumą; 

● Sėkmingas naujų narių priėmimas ir integracija. Senųjų narių išlaikymas ir 

skatinimas 

○ Pandemijos laikotarpiu pilnavertiškai neįgyvendintos veiklos dėl senųjų narių 

išlaikymo ir naujų narių integracijos. Nors ir iššūkingomis sąlygomis, buvo galima 

atrasti tradicinių gyvų renginių alternatyvas užtikrinant nuolatinį dėmesį 

organizacijos nariams. REKOMENDUOJAMA: ateityje rimčiau žiūrėti į esamų 

narių išlaikymą ir naujų narių įtraukimą, ypač esant sudėtingoms sąlygoms; 

○ Gaila, kad alumni integracijai nėra skirta daug veiklų ir jos nebuvo aktyviai 

įgyvendinamos. REKOMENDUOJAMA: ateityje įvertinti alumni naudą 

organizacijai ir atrasti reguliarių, efektyvių būdų ryšiams palaikyti. 

● VDU SA mikroklimato kūrimas ir palaikymas 

○ Vykdant narių pasitenkinimo organizacija tyrimą pastebėtas vangus narių 

įsitraukimas – sulaukta mažiau respondentų, nei tikėtasi. REKOMENDUOJAMA: 

ateityje optimizuoti tyrimo metodiką – vietoje individualių interviu ir anketos 

vykdyti detalesnį interviu, o anonimines anketas palikti kaip šalutinį įrankį ypač 

jautrioms situacijoms spręsti. Taip būtų sutaupomas laikas, žmogiškieji ištekliai bei 

būtų sulaukiamas didesnis narių įsitraukimas į tyrimą.  

 

3. FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ STIPRINIMAS 

PAGIRTINOS VEIKLOS 

● Projektinės veiklos tęstinumas, užtikrinantis vykdomų veiklų finansinį pajėgumą: 



 

○ Revizijos komisija teigiamai vertina gautų lėšų kiekį iš projektų. Džiugu, kad 

pateiktos paraiškos į LSS ir ŠMSM fondus. REKOMENDUOJAMA: toliau siekti 

stabilaus finansinių lėšų iš projektų gavimo,  atrasti dar daugiau naujų fondų į 

kuriuos atstovybė galėtų teikti projektus, taip užtikrindama stabilesnę organizacijos 

finansinę padėtį rengiant ne tik senus, tačiau ir naujus projektus.  

● Nauja iniciatyva – internetinė parduotuvė: 

○ Pagirtina, jog pandemijos laikotarpiu buvo atrastas naujas kanalas, iš kurio būtų 

galima užsidirbti papildomų lėšų – internetinė parduotuvė, prekiaujanti universiteto 

atributika. REKOMENDUOJAMA: parduotuvėje prekiauti ne tik VDU, bet ir 

VDU SA atributika, taip kuriant patrauklesnį organizacijos įvaizdį. 

 

TOBULINTINOS VEIKLOS 

● Reklamos plotų VDU fakultetuose administravimas: 

○ karantino laikotarpiu iš reklamos plotų pavyko surinkti 230 eurų, kai buvo 

numatyta 800 eurų. REKOMENDUOJAMA: paieškoti alternatyvų fiziniams 

reklamos plotams (online „Studis“, internetiniai puslapiai ir panašiai). 

● Barterinė parama ir trumpalaikiai partneriai: 

○ suprantama, jog pandemija sukliudė įgyvendinti daugelį numatytų renginių, todėl 

neprireikė barterinės paramos. Vis dėl to, ši sritis nėra iki galo išpildyta (tikslas – 

1000 eurų, pasiekta 900 eurų). Taip pat, vietoj numatytų 20 trumpalaikių partnerių, 

bendradarbiauta su 12 įmonių.  

 
4. KOMUNIKACIJA 

PAGIRTINOS VEIKLOS 

● Tarptautinių naujų ir esamų ryšių puoselėjimas, palaikant nuolatinį kontaktą su 

užsienio aukštųjų mokyklų savivaldomis: 

○ galima pasidžiaugti, kad buvo užmegztas bendradarbiavimas su keturiomis 

naujomis užsienio studentų organizacijomis. REKOMENDUOJAMA: išlaikyti 

užmegztus ryšius, išsigryninti partnerystės tikslus ir atrasti kaip juos įgyvendinti, 

toliau ieškoti naujų partnerysčių.  

● Socialinių tinklų administravimas: 



 

○ pagirtina, jog socialiniuose tinkluose dėsningai talpinama tikslinga informacija, 

didėja puslapių auditorijos bei kuriami nauji turinio formatai (pokalbių ciklas 

„Dinamiški dialogai“, interviu ciklas neįgaliųjų dienai paminėti). 

REKOMENDUOJAMA: tęsti minėtus turinio formatus bei kurti naujus, išlaikyti 

kokybiškos komunikacijos tęstinumą socialiniuose tinkluose. 

● Patrauklaus ir atpažįstamo VDU SA stiliaus kūrimas: 

○ džiaugiamės, jog atnaujintas VDU SA logotipas bei sukurta viešai prieinama 

stiliaus knyga. REKOMENDUOJAMA: viešinti naują organizacijos logotipą, kad 

jis būtų atpažįstamas ir pripažintas studentų tarpe bei visuomenėje.  

● VDU SA įvaizdžio tyrimas: 

○ sveikintina, jog šiemet įvykdytas dar vienas organizacijos įvaizdžio tyrimas. 

REKOMENDUOJAMA: ir toliau reguliariai vykdyti įvaizdžio tyrimus, palyginti 

rezultatus su anksčiau vykdytais įvaizdžio tyrimais. 

● Asmens duomenų apsaugos politikos kūrimas: 

○ Džiugu, jog yra sudarytas asmens duomenų apsaugą organizacijoje 

reglamentuojantis dokumentas. REKOMENDUOJAMA: ateityje užtikrinti 

virtualiai laikomų asmens duomenų saugumą, apsvarstyti galimybę šiuo klausimu 

bendradarbiauti su universiteto/išorės specialistais. 

 

TOBULINTINOS VEIKLOS 

● Socialinių tinklų administravimas: 

○ nors socialinių tinklų administravimas ir yra pagirtinas, tačiau „Humans of VMU“ 

bei „VDU – nuolaidą imu“ puslapiai jau kurį laiką nebeįtraukia savo tikslinės 

auditorijos, dažnai publikacijos studentui nesukuria jokios pridėtinės vertės. 

REKOMENDUOJAMA: pergalvoti minėtų puslapių turinį bei konceptą arba 

apgalvoti šių projektų nutraukimo galimybę. 

 

5. BENDRUOMENĖS TELKIMAS 

PAGIRTINOS VEIKLOS 

● VDU studentiškų organizacijų telkimas: 



 

○ džiaugiamės, jog studentiškos organizacijos nėra paliktos nuošalyje, joms 

organizuojami mokymai bei rengiami informaciniai dokumentai. 

REKOMENDUOJAMA: ieškoti naujų būdų, kaip palaikyti gerus santykius su 

studentiškomis VDU organizacijomis. 

● Akademinio sąžiningumo ir domėjimosi akademiniais procesais skatinimas: 

○ pagirtina, jog rasta alternatyva ir naujas „Apšvietimo“ konceptas.   

 

TOBULINTINOS VEIKLOS 

● VDU ir VDU SA vyraujančių tradicijų puoselėjimas, bendruomeniškumo skatinimas, 

studentų supažindinimas su VDU SA veikla: 

○ Gaila, kad pandemijos laikotarpiu nebuvo rasta alternatyva „Pavasario festivaliui“, 

tokios įprastos festivaliui veiklos, kaip seminarai/ pokalbiai su įžymiais žmonėmis, 

konkursai, e-sportas tikrai galėjo vykti ir nuotoliniu būdu. REKOMENDUOJAMA: 

ateityje esant panašiai situacijai į ją žiūrėti kūrybiškiau ir kaip įmanoma labiau 

užtikrinti tradicinių (ypač projektų remiamų) veiklų įgyvendinimą; 

○ Alternatyva naudota pakeisti „Bendruomenės Kalėdų“ renginiui neatitiko renginio 

tikslų ir neišpildė idėjos. REKOMENDUOJAMA: neturint galimybių įgyvendinti 

renginius įprastu būdu, ieškoti alternatyvų, atsižvelgiant ar tai sukuria pridėtinę 

vertę dalyviams ir išpildo pagrindinę renginio idėją. 

○ Renginys „X“ negalėjo vykti dėl pandemijos, tačiau buvo galima susidėlioti 

renginio konceptą ateinantiems metams ir išgryninti idėją, kad liktų tik 

įgyvendinimas. REKOMENDUOJAMA: produktyviau išnaudoti laiką 

organizacijoje, įdėti visas įmanomas pastangas idėjų generavimui, įgyvendinimui 

bei tęstinumui. Atsakingiau žiūrėti į tikslus įvardintus veiklos plane.  

● Tarptautiškumo skatinimas 

○ Nors studentai aktyviau informuojami apie įvairias tarptautines galimybes 

(konferencijos, jaunimo mainai ir panašiai), pasigendama informacijos aktualios 

studentų moksliškumo skatinimui. REKOMENDUOJAMA: ateityje tokią veiklą 

išnaudoti studentų moksliškumo skatinimui, taip pat dalintis mokslinių tyrimų 

finansavimo  ar straipsnių publikavimo galimybėmis. Tai potencialiai prisidėtų prie 

aukštesnių pakopų studentų atstovavimo ir jų paramos. 



 

 

6. KITA: 

● Bendrai veiklos plano ir ataskaitos struktūra chaotiška, kai kurios veiklos kartojasi per 

keletą sričių, kai kurios liko nepaminėtos. Taip pat šis formatas (MS Excel tipo lentelė), 

komisijos nuomone, nėra patogus naudojimui. Planas nėra pakankamai lankstus, nebuvo 

palikta vietos, kur būtų galima įrašyti naujas veiklas, kurios buvo sugalvotos metų eigoje. 

REKOMENDUOJAMA: paieškoti naujų formatų veiklos planui bei ataskaitai. 

● Apmaudu, kad ne visuomet buvo laikomasi susitarimų su revizija, sutarti terminai buvo 

dažnai ignoruojami. REKOMENDUOJAME: gerbti Revizijos komisijos darbą ir 

atsakingiau žiūrėti į susitarimus. 

● Ataskaitoje sunku įžvelgti prezidento vykdytas veiklas. REKOMENDUOJAMA: ateityje 

prezidentui aiškiau išsigryninti veiklos sritis ir tikslus kadencijos pradžioje, kad būtų 

galima lengviau įvertinti jų įgyvendinimą kadencijos pabaigoje. 

● Veiklos ataskaitoje nerasta jokių iniciatyvų užtikrinti konsoliduotų universiteto padalinių 

studentų atstovavimą (ŠA, ŽŪA, studentai Vilniuje). Yra unikali galimybė sukurti teigiamą 

konsolidacijos pavyzdį studentų savivaldų kontekste, tačiau tai nevyksta. 

REKOMENDUOJAMA: užtikrinti, visų universiteto studentų studijuojančių bet kuriame 

padalinyje ar mieste atstovavimą ir bendruomeniškumo pojūtį.  

● VDU Studentų parlamentas yra aukščiausiasis organizacijos valdymo organas, kuris yra 

renkamas universiteto studentų tiesioginiu balsavimu. Smagu, kad pastarojoje kadencijoje 

galima matyti parlamento narių aktyvumą, padidėjusį darbo grupių skaičių. 

●  Šiuo metu parlamento nariai už savo vykdomą veiklą parlamente nėra atskaitingi savo 

rinkėjams. REKOMENDUOJAMA: ateityje apsvarstyti parlamento narių atskaitingumo 

studentams formatą. 

● Siūlytume atkreipti dėmesį į VDU Studentų parlamento narių kompetencijų kėlimo 

galimybę. REKOMENDUOJAMA: naujai išrinkto parlamento kadencijos pradžioje 

surengti dokumentų rengimo, atstovavimo srities mokymus jo nariams.  

● Džiaugiamės organizacijos lankstumu ir gebėjimu karantino laikotarpiu greitai 

perorientuoti veiklą ir užtikrinti jos efektyvumą, tačiau kai kuriose veiklose trūko ambicijos 

ir motyvacijos alternatyvų paieškose. 

 



 

VDU SA FINANSINĖS ATASKAITOS VERTINIMAS 

 

Išnagrinėjus VDU SA finansinę ataskaitą laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2021 m. kovo 1 

d. rasta: 

IŠLAIDOS: 12284.45 Eur 

PAJAMOS: 20076.69 Eur 

BALANSAS : +21361.68 Eur  (su pernai metų likučiu); (+7792.24 Eur prieaugis per pastarąją 

kadenciją) 

 

SĄSKAITŲ LIKUTIS: 21361.68 Eur. (2020-03-01 buvo 13 569.44 Eur.) 

Kasa - 0 Eur. 

 

Vertinimas ir komentarai: 

● Bendrai finansinė atstovybės situacija vertinama puikiai. Pagirtina, kad balansas teigiamas 

ir yra didesnis negu prezidento tikėtasi. Tokia finansinė padėtis suteikia organizacijai 

savarankiškumo ir laisvės idėjų įgyvendinimui;  

● Prezidentas dalinai atsižvelgė į praėjusios revizijos komisijos komentarus dėl finansinio 

raštingumo ir tvarkingiau laikomi pirkimų/pardavimų dokumentai. Tačiau ateities 

prezidentui ĮPAREIGOJAMA vesti finansinę apskaitą atsižvelgiant į reikalavimus – ant 

sąskaitų faktūrų nurodyti jų apmokėjimo datą, išsiaiškinti kuro išlaidų kompensavimui 

reikiamus dokumentus ir juos pildyti; 

● Pagirtina, kad reguliariai yra pateikiami organizacijos finansinės atskaitomybės 

dokumentai Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Juridinių asmenų registrui; 

● Ataskaitiniu laikotarpiu studentų atstovybė turėjo sąskaitas banke „Swedbank“ ir 

„Akademinėje kredito unijoje“, taip pat kadencijos eigoje buvo atidaryta sąskaita 

„Paysera“ pirmakursių stovyklos bilietams parduoti. REKOMENDUOJAMA: kadangi yra 

nuspręsta uždaryti sąskaitą „Akademinėje kredito unijoje“, būsimoje kadencijoje tai ir 

padaryti; 

● Stabiliai gaunamos ir įsisavinamos projektinės lėšos išlieka pagrindiniu organizacijos 

finansų šaltiniu. Pagirtina, jog ieškoma naujų projektų, pateiktos paraiškos į du naujus 

fondus – LSS ir ŠMSM. 



 

● Sukauptos nemenkos santaupos įpareigoja ateities prezidentą ir biurą atsakingai ir 
efektyviai išnaudoti finansus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VDU SA Revizijos komisijos nariai:  
 
Solveiga Skaisgirytė (pirmininkė) 

 

Rūta Šerpytytė 

 

Lukas Gedvila 

 

Rokas Rudys 

 

Žygimantas Foktas (iki 2020 gruodžio mėn) 

 

Vytautas Valaitis (nuo 2020 gruodžio mėn) 


