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I. BENDRA INFORMACIJA
I. I. Informacija apie organizaciją
Organizacijos pavadinimas
Lietuvos edukologijos universiteto studentų atstovybė
Juridinio asmens kodas:
193522794
Adresas:
Studentų g. 41, Vilnius
Faksas:
+3706 0539303
Telefonas:
+370 60539303
El. paštas:
studentai@leu.lt
Banko duomenys (pavadinimas, kodas, Pavadinimas: ,,Swedbank‘‘
sąskaitos numeris)
Banko kodas: 73000
Sąskaitos numeris: LT827300010130900080
I.II. Informacija apie organizacijos vadovą (finansinė atsakomybė)
Pareigos
Prezidentė
Vardas, pavardė

Greta Maţul

Mobilus telefonas

+3706 4375568

Elektroninis paštas

greta.mazul@stud.leu.lt

I.III. Informacija apie revizijos komisijos narius
Eglė Ţilinskaitė
Pareigos
Pirmininkė
Mobilus telefonas
+370 60621009
Elektroninis paštas
greta.alisauskaite@gmail.com
Ksenija Katiševa
Pareigos
Mobilus telefonas
Elektroninis paštas

Narė
+370 69590819
katiseva@gmail.com

Simona Dambkauskaitė
Pareigos
Mobilus telefonas
Elektroninis paštas

Narė
+370 63511297
simona.dambkauskaite@stud.leu.lt

Rūta Stankutė
Pareigos
Mobilus telefonas
Elektroninis paštas

Narė
+370 65073731
stankute.ruta@gmail.com

Andrius Toločka
Pareigos
Mobilus telefonas
Elektroninis paštas

Narys
+370 63088048
andriustolo@gmail.com
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II. ORGANIZACIJOS VEIKLOS VERTINIMAS
Vertinamasis Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – LEU SA) veiklos laikotarpis: 2016-12-01 – 2017-11-01
Veiklos gairės
Administracinė veikla
 Savanoriško darbo sutarčių
rengimas
 Dokumentų valdymas
 Konferencijų, susitikimų
organizavimas
 El. pašto dėţučių prieţiūra
 LEU dţemperių koordinavimas

Atstovavimas
 Universiteto Taryboje, Senate,
Rektorate
 Fakultetų Tarybose
 LSS Taryboje
 VJOSAS

Vidinis organizacijos stiprinimas
 Parlamento (akademiniai ir
komandiniai) mokymai
 FSA (akademiniai, vadovų, kiti
pagal poreikį) mokymai
 Komitetų mokymai
 Visuotiniai mokymai
 SSGG analizės vykdymas
 FSA ataskaitų analizė
 Bendradarbiavimas su FSA
vadovais
 LEU SA strategija
 Veiklos planai (Biuro; FSA)

Įvykdytos veiklos

Pastabos, išvados,
rekomendacijos

Vidinės organizacijos dokumentacijos
administravimas (Parlamento, o toliau
Valdybos posėdţių įgaliojimų rinkimas,
administravimas archyvavimas), posėdţių
protokolavimas, sąskaitų – faktūrų
išrašymas ir gaunamųjų dokumentų
archyvavimas, elektroninio pašto prieţiūra,
LEU dţemperių uţsakymo, platinimo ir
administracinių reikalų tvarkymas. LEU SA
konferencijų organizavimas

Gairės įvykdytos.
Rekomenduojame persvarstyti LEU
džemperių platinimo planą ir jo
efektyvumą (platesnė informacija
organizacijos finansinės veiklos
vertinime).

 Universiteto Taryba: S. BatakytėLevinienė (iki geguţės 1 d.); G. Maţul
(nuo spalio 26 d.); Rektoratas: G. Maţul
 Senatas: T. Zalatoris, A. Vabalaitė, K.
Bakanauskaitė, J. Monkevičius, Ţ.
Dovydėnas, I. Januševskaja, G. Mikėnaitė,
G. Kestenytė.
 LSS Taryboje, Valdybos posėdţiuose; G.
Maţul
 Kitose LSS veiklose;
 Susitikimuose su Švietimo ministre, LR
Seimo nariais
 Atstovavimas sprendţiant Universitetų
susijungimo klausimus
 Organizuotas susitikimas su LEU ir VDU
rektoriais bei LEU studentų bendruomenės
balsavimas „Dėl LEU tapimo VDU
Švietimo akademija Vilniuje“.
 Organizuotas mitingas

Gairės įvykdytos.
Pastabų nėra. Itin pagirtina
tiesioginis studentų atstovavimas
skirtinguose Universiteto organuose
bei susitikimuose su Švietimo
politiką formuojančiais asmenimis.
Pagirtina LEU SA iniciatyva
organizuoti susitikimą su LEU ir
VDU rektoriais, studentų apklausą
– balsavimą.

Dalyvauta išoriniuose komitetų
mokymuose, organizuoti vidiniai komitetų
mokymai, suorganizuoti 2 visuotiniais LEU
SA narių susirinkimai. Parengtas LEU SA
įstatų projektas. Naujų narių pritraukimas į
komitetus, pirmų kursų studentams skirtas
Universiteto pristatymas. Inicijuota LEU
SA restrūktūrializacija, siekiant optimizuoti
išteklius (panaikintos fakultetinės studentų
atstovybės)

Gairės iš dalies įvykdytos.
Atsižvelgiant į įvykusią
restrūktūralizaciją dalis numatytų
veiklos gairių negalėjo būti
įvykdytos.
Rekomendacija. Fiksuoti LEU SA
narių augimo/kritimo skaičių,
siekiant įvertinti organizacijos
narių pokytį. Taip pat, atsižvelgiant
į susiklosčiusią situaciją dėl LEU
SA įstatų įregistravimo (pristatyta
Revizijos komisijos ir LEU SA
Biuro susitikimo metu),
rekomenduojame LEU SA įstatus
teikti registravimui kartu su naujo
Prezidento kontaktais.
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Veiklos gairės

Ryšiai su visuomene
Sklandi vidinė ir išorinė
komunikacija
Tęstinės veiklos (rubrikos, ţinios)
Bendradarbiavimas LEU Ryšių su
visuomene skyriumi
Studentų informavimas
Paskyrų prieţiūra

Socialiniai ir akademiniai reikalai
 Tęstinės programos („Įsijunk
mąstymą“, „MISIJA: Kuratorius“)
 LEU SA narių akreditavimas
Seniūnų modelio įgyvendinimas
SPK koordinavimas
 FSA SARK atstovų
koordinavimas
Bendradarbiavimas su
bendrabučių Tarybomis
Studentų socialinės aplinkos
gerinimas

Projektinė veikla
Keisti komiteto darbo specifiką
siekiant sėkmingesnio projektų
įgyvendinimo
Projektų teikimas į LSS projektų
fondus
Naujų fondų paieška
Bendradarbiavimas su kitomis
savivaldomis su perspektyva teikti
bendrus projektus
Kultūrinė veikla
Tradicijų, kurios skatina
bendruomeniškumą, puoselėjimas
Tradicinių renginių, skirtų
studentams organizavimas
Vidinių renginių, skirtų
organizacijos vidiniam stiprinimui
organizavimas
Socialinės akcijos
Naujų idėjų įgyvendinimas

Įvykdytos veiklos

Pastabos, rekomendacijos

Reguliarios rubrikos į leusa.lt bei Facebook
paskyrą. Video naujienų viešinimas,
studentų informavimas aktualiomis temomis
(studijos, stipendijos, akreditavimas,
Universitetų jungimas ir etc.) Paskyros
bendras like‘ų skaičius – 2928 ţmonės,
sekėjų skaičius – 2869 ţmonės. Nuo
birţelio 1 dienos iki lapkričio 1 dienos - 47
nauji like, nemėgsta (unlike) – 34.
Pranešimų pasiekiamumas – 13.560
ţmonių; leusa.lt puslapio lankomumo
statistika, kitų soc. Medijų prieţiūra ir
aktyvinimas

Gairės įvykdytos. Pagirtina išorinė
komunikacija viešoje internetinėje
erdvėje.
Rekomendacijos. Didinti
facebook.com paskyros
populiarumą, siekiant pritraukti
didesnį skaičių naujų sekėjų.

„Įsijunk mąstymą“. Pavasario sesijos metu
stebėti 23 egzaminai, iš jų 4 egzaminuose
pastebėti paţeidimai. Rudens sesijos metu
stebėti 7 egzaminai, iš numatytų 25, (5
egzaminų laikas buvo perkeltas ar
egzaminas neįvyko iš viso) paţeidimų
neuţfiksuota.
„Misija: Kuratorius“ projektas įvykdytas.
Kuratoriai vis dar dirba su jam priskirtu
kursu.
Administruojama ir kontaktuojama su
Bendrabučių tarybomis, kiti su studentų
gerove susiję klausimai. LEU SA narių
Akreditavimo organizavimas ir
koordinavimas

Gairės įvykdytos. Pagirtinas
programų tęstinumas bei LEU SA
narių akreditavimo įdiegimas.
Rekomendacijos. Ir toliau vykdyti
tęstines programas užtikrinant jų
kokybiškumą (tinkamas egzaminų
stebėjimas).Taip pat siūlymas
teikti suvestines visuomenei apie
aptiktus pažeidimus bei laukiamas
pasekmes. Ateityje siūloma
ataskaitoje nurodyti LEU SA narių
akreditacijos suvestines bei
rezultatus.

Įgyvendinti 2 projektai „Būk savo likimo
kalvis“ ir „Atrask ir realizuok save versle“.
LSS pateikti 3 projektai iš kurių 2 patvirtinti
ir bus gautas finansavimas (projektams
gautas finansavimas apie 400 Eur).

Gairės iš dalies įgyvendintos.
Rekomendacijos. Rasti naujus
fondus, kuriuose būtų galima teikti
projektus veiklos įgyvendinti.
Siekti efektyvesnio
bendradarbiavimo su kitomis
savivaldomis bendrų projektų
įgyvendinimui.

Organizuoti bendruomeniškumą skatinantys
renginiai „Išrinktųjų vakaras“, LEU SA 4
kurso studentų išleistuvės. Tradicinių
renginių skirtų studentams organizavimas
(surengti 2 renginiai). Pirmo kurso studentų
stovyklą (Pajamos: 900 Eur, išlaidos:
665,69 Eur) bei pirmo kurso studentų
krikštynos (pajamos: 467 Eur, išlaidos:
379,65 Eur). Organizuota socialinė akcija
„Prieš rūkymą“.

Gairės įvykdytos. Pagirtinas
bendruomeniškumą puoselėjančios
iniciatyvos skirtos vidiniam
organizacijos mikroklimatui
gerinti.
Rekomendacijos. Stebėti renginių
kokybę ir studentų susidomėjimą
renginiais. Ateityje atidžiau
išsinagrinėti studentų poreikius
renginiams ir socialinėms
akcijoms.
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Veiklos gairės
Marketingo veikla
Marketingo pagrindai
Tikslinga ir konkreti kontaktinė
duomenų bazė
Reklamos sklaida
Rėmėjų paieška

Įvykdytos veiklos

Pastabos, rekomendacijos

Reklaminių stendų prieţiūra ir tvarkymas;
Bendradarbiavimas su trumpalaikiais ir
ilgalaikiais rėmėjais;
Rėmėjų paieška;
Bendradarbiavimas su kitomis
aukštosiomis mokyklomis.
Sukurta terpė marketingo duomenų
talpinimui;
Sukurtas bendradarbiavimo sutarčių
šablonas;
Rezultatai:
x 8 kartodromo „Kartlandas“ kuponai.
(Bendra kuponų vertė 96 eurai); x 14
pakvietimų į muzikos renginį; (Bendra
bilietų vertė 84 eurai); x 8 „Impuls“
kuponai; (Bendra kuponų vertė 200 eurų) x
20 iliuzijų kambarių kuponų; (Bendra
kuponų vertė 160 eurų) x 10 kvietimų į
balandţio mėnesio „Mojo Lounge“
renginius; „Universiteto Pub“ baro sąskaita.
(Vertė 200 eurų) x 400 energinių gėrimų
skardinių; x 70 „Hobbyshop“
15proc.nuolaidų skrajučių; Hobbyshop“ 100
eurų vertės kuponas studentų atstovybei
įsigyti stalo ţaidimų; 16 proc. nuolaida su
LEU LSP apsilankymams illusions.lt. x 5
kuponai apsilankymams „Body Lounge“.
(Bendra kuponų vertė 210 eurų); x 7
abonementai mėnesiui apsilankymams
„Body Gym“ (Bendra abonementų vertė
175eurai); x 5 dvigubi bilietai į „Keistuolių
teatro“ pasirodymus (Bendra bilietų vertė
100 eurų); x 5 bilietai į „SOCIAL MEDIA
FEST“ (Bendra bilietų vertė 50 eurų); x 4
bilietai į „Grand HALLOWEEN“
karnavalą. (Bendra bilietų vertė 80 eurų); x
5 pakvietimai į „Comic Con Baltics“
renginį. (Bendra bilietų vertė 65 eurai); x 6
„Arnas Kaunas Golf Training Center“
kuponai. (Bendra kuponų vertė 90 eurų); x 4
kuponai apsilankymui „VR Café“. (Bendra
suma 40 eurų) Bendra finansinė vertė: 1850
eurų.

Gairės įvykdytos.
Rekomendacijos. Ilgalaikių rėmėjų
paieška, didinant grynąsias LEU
SA pajamas.
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IV. IŠVADOS
Atsiţvelgiant į šiuo metu esančią situaciją Lietuvos Aukštajame moksle, dţiugu, kad LEU SA geba ne tik
tinkamai ir operatyviai reaguoti į besikeičiančią situaciją, tačiau ir neapleidţia vidinės ir suplanuotos
organizacijos veiklos bei laikosi uţsibrėţtų gairių. Pagirtina, kad numatytos veiklos yra vykdomos gana
sklandţiai taip skatinant augti visus organizacijos bendruomenės narius ir jos sekėjus.
Todėl Revizijos komisija įvertinusi LEU SA veiklos ir finansinės veiklos ataskaitas pateiktas uţ ataskaitinį
laikotarpį nuo 2016-12-01 iki 2017-11-13 ir vildamasi, jog į Revizijos komisijos pastabas bus atsiţvelgta
ateityje, pritaria, kad Prezidento veiklos ataskaita Konferencijos sprendimu būtų patvirtinta.

Revizijos komisijos
pirmininkas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

LEU SA Konferencijos
pirmininkas
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