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KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ SĄJUNGA

KUSS Revizijos komisijos darbas
•

Dokumentų tikrinimas:
✓ Pirmasis vyko 2016 m. rugpjūčio 8-9 d.
✓ Antrasis vyko 2017 m. sausio 30 d.
✓ Trečiasis vyko 2017 m. kovo 3 d.

•

Vyko nuolatinis revizijos komisijos narių bendravimas nuotoliniu būdu. Esant galimybėms
revizijos komisijos nariai lankėsi KUSS Tarybos posėdžiuose, biure.

•

KUSS Revizijos komisija teikė pasiūlymus dėl KUSS FSA Nuostatų keitimo. Vyko diskusijos
su KUSS nariais. KUSS FSA/FSS Nuostatai teikiami Konferencijai KUSS Tarybos nutarimu.

•

Revizijos komisijos nariai paruošė dokumentų šablonus, kuriuos pristatė pirmininkams ir
vicepirmininkams, suorganizavo dokumentacijos vedimo mokymus.

•

Sudarytas ilgalaikio turto, kuriuo naudojasi KUSS sąrašas. Sudarytas ilgalaikio turto nurašymo
aktas.
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KUSS Taryba
Numeris
3
4
5
6
7
8
9
10
10 (1)
11
12
1
2
3

Data
2016-04-05
2016-04-19
2016-05-03
2016-05-17
2016-09-14
2016-10-05
2016-10-19
2016-11-09
2016-11-16
2016-11-30
2016-12-14
2017-01-16
2017-02-08
2017-02-22

Pastabos
Priedai nesunumeruoti
Priedai nesunumeruoti
Priedai nesunumeruoti
Priedai nesunumeruoti

Svarbiausi klausimai:
• Viceprezidento tvirtinimas;
• Senatorių – studentų atstovų ataskaitų tvirtinimas ir rinkimai;
• KUSS Strategija 2017-2020 m.;
• Užsienio studentų integracija;
• KUSS komitetų įsteigimas;
• BRIAI studentų atstovavimo klausimas;
• Delegatų į LSS neeilinę ir eilinę konferencijas tvirtinimai;
• UBSS steigimas;
• KUSS Revizijos komisijos partikrinimo pusmetinė ataskaita;
• Akademinės etikos komiteto sudėties keitimas (nauja magistrantė-atstovė);
• Narystės KLAS veikloje stabdymas;
• KUSS Žurnalistų klubo uždarymas;
Pastabos:
• Pradžioje buvo netiksliai formuluojami darbotvarkės klausimai; pirmieji tarybos posėdžiai
buvo informaciniai, nes jokių sprendimų nepriėmė; negali būti „rytojus“, turi būti konkreti
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data; nutarimo negali būti be siūlymo; viceprezidentės, kaip tarybos nario,

tvirtinime,

negalėjo pati balsuoti, nes neturėjo dar balso teisės.

KUSS HUMF
SA
KUSS HUMF
SA
KUSS
JTGMF SA
KUSS
JTGMF SA
KUSS MA
SA
KUSS MA
SA
KUSS SMF
SA
KUSS SMF
SA
KUSS SvMF
SA
KUSS SvMF
SA
KUSS MBSS
KUSS SBSS
KUSS KBSS
KUSS
Prezidiumas
KUSS
Prezidiumas
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Dokumentų patikrinimas:
KUSS HUMF SA
Seniūnių rinkimai:
Numeris/grupės
pavadinimas, kursas

Pastabos

protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
rinkimų
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
Anglų-vokiečių kalba, I
rinkimų, priedai nesunumeruoti, atsistatydinimo raštas su klaidomis,
kursas
grupėje tik 4 studentai, todėl nebuvo galima rinkti seniūno
Vaikystės pedagogika, I
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
kursas
rinkimų, priedai nesunumeruoti
Lietuvių filologija ir
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
režisūra, I kursas
rinkimų, priedai nesunumeruoti
Kūno kultūra ir sporto
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
pedagogika, I kursas
rinkimų, priedai nesunumeruoti
Kūno kultūra ir sporto
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
pedagogika, I kursas
rinkimų, balsų skaičiavimo komisijos protokolas neatitinka reikalavimų
Socialinė pedagogika, I
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
kursas
rinkimų
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
Kūno kultūra ir sporto
rinkimų, priedai nesunumeruoti, balsų skaičiavimo komisijos protokolas
pedagogika, II kursas
neatitinka reikalavimų
Lietuvių filologija ir
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
švedai, II kursas
rinkimų
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
Anglų filologija, II
rinkimų, balsų skaičiavimo komisijos protokolas neatitinka reikalavimų,
kursas
dalyvavo 15 studentų, balsavo 22
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
Anglų-vokiečių kalba, II
rinkimų, balsų skaičiavimo komisijos protokolas neatitinka reikalavimų,
kursas
dalyvavo 6 studentų, balsavo 7
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
Psichologija, II kursas
rinkimų, prašymas be datos,
Vaikystės pedagogika, II protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
kursas
rinkimų
Anglų filologija, III
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
kursas
rinkimų, priedai nesunumeruoti, atsistatydinimo raštas su klaidomis
Vaikystės pedagogika,
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
III kursas
rinkimų
Anglų-vokiečių kalba, III protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
kursas
rinkimų
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
Psichologija, III kursas
rinkimų
Anglų filologija, I kursas
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Lietuvių filologija ir
švedai, III kursas
Pradinio ugdymo
pedagogika, III kursas
HU16-SR20
HU16-SR21
HU16-SR22
HU16-SR23
HU16-SR24
HU16-SR25
HU16-SR26
HU16-SR27
HU16-SR28
HU16-SR29
HU16-SR30
HU16-SR31
HU16-SR32
HU16-SR33
HU16-SR34
HU16-SR35
HU16-SR36
HU16-SR37
HU16-SR38

HU16-SR39
HU16-SR40
HU16-SR41
HU16-SR42

Asociacija
Herkaus Manto g. 84,
LT-92294, Klaipėda

protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
rinkimų
protokolas neatitinka reikalavimų, nėra balsų skaičiavimo komisijos
rinkimų, balsų skaičiavimo komisijos protokole nesutampa skaičiai,
taisyta su korektoriumi
protokole nėra pažymėta kiek priedų yra
protokole nėra pažymėta kiek priedų yra. Nėra nurodyta kiek grupėje
yra studentų, todėl negalime patikrinti ar rinkimai įvyko teisėtai
protokole nėra pažymėta kiek priedų yra, prašymas atstatydinti nėra
įformintas kaip priedas
protokole nėra pažymėta kiek priedų
protokole nėra pažymėta kiek priedų
protokole nėra pažymėta kiek priedų
protokole nėra pažymėta kiek priedų
protokole nėra pažymėta kiek priedų
protokole nėra pažymėta kiek priedų, prašymas atstatydinti nėra
įformintas kaip priedas
protokole nėra pažymėta kiek priedų
protokole nėra pažymėta kiek priedų, protokole nėra dalyvių skaičiaus,
prašymas atstatydinti nėra įformintas kaip priedas ir užpildytas ne viena
ranka
protokole nėra pažymėta kiek priedų
protokole nėra pažymėta kiek priedų
protokole nėra pažymėta kiek priedų, pagal balsų sk. komisijos
protokolą dalyvavo 18, balsavo 17
protokole nėra pažymėta kiek priedų, nėra nurodyta kiek grupėje yra
studentų, todėl negalime patikrinti ar rinkimai įvyko teisėtai
protokole nėra pažymėta kiek priedų, du priedai tais pačiais numeriais
protokole nėra pažymėta kiek priedų
protokole nėra pažymėta kiek priedų
protokole nėra pažymėta kiek priedų, balsų skaičiavimo komisijos
protokolas: dalyviai 3, už balsavo 3, 1 susilaikė. Grupės sk. 6, nėra
kvorumo.
nėra pažymėta kiek priedų yra, balsų skaičiavimo komisijos protokolas:
grupės sk. 4, dalyvavo rinkimuose 1, už balsavo 4, protokolo
pataisymas be parašo
protokole nėra pažymėta kiek priedų, prašymas atstatydinti nėra
įformintas kaip priedas
protokole nėra pažymėta kiek priedų
du 3 priedai
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Seniūnų susirinkimai
Numeris
H16-S01
H16-S02
H16-S03
H16-S04
H16-S05
H17-SV01

Data
2016-04-26
2016-09-29
2016-10-26
2016-11-29
2016-12-21
2017-02-23

Pastabos
protokolas netvarkingas
įgaliojimas nėra pažymėtas kaip priedas
priedo numeris nesutampa su protokolo
įgaliojimas nėra pažymėtas kaip priedas

Neįvyko: kovo, gegužės mėn.

KUSS JTGMF SA
Seniūnių rinkimai
Numeris/grupės pavadinimas, kursas
JG16-SR01
JG16-SR02
JG16-SR03
JG16-SR04
JG16-SR05
JG16-SR06
JG16-SR07
JG16-SR08
JG16-SR09
JG16-SR10
JG16-SR11
JG16-SR12
JG16-SR13
JG16-SR14
JG16-SR15

Pastabos

ant prašymo pakeisti seniūną nėra grupės narių parašų
ant prašymo pakeisti seniūną nėra grupės narių parašų
dalyvių 9, balsavo 10, dėl atviro balsavimo pasirašė 10

ant prašymo pakeisti seniūną nėra grupės narių parašų
prašyme nenurodyta data kada vyks rinkimai

Seniūnų susirinkimai
Numeris
J16-S02
J16-S3
J16-S4
J16-S5
J16-S6
J17-SV01

Data
2016-05-03
2016-09-16
2016-10-14
2016-11-11
2016-12-07
2017-02-14

Pastabos
protokole yra netikslumų, parašyta, kad 2 priedai, o yra pateiktas 1

įgaliojimai nėra pažymėti kaip priedai, ataskaita nėra pažymėta
kaip priedas

Neįvyko: kovo, balandžio mėn.
Asociacija
Herkaus Manto g. 84,
LT-92294, Klaipėda
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KUSS MA SA
Seniūnių rinkimai
Numeris/grupės pavadinimas, kursas
M16-SR09
M16-SR10
M16-SR11
M16-SR12
M16-SR13

Pastabos
protokole nurodyta 4 priedai, pateikti 2
protokole nurodyta 4 priedai, pateikti 3
protokole nurodyta 4 priedai, pateikti 4
protokole nurodyta 4 priedai, pateikti 5
protokole nurodyta 4 priedai, pateikti 6

Seniūnų susirinkimai
Numeris
M16-S01
M16-S02
M17-SV01

Data
Pastabos
2016-11-08
atsistatydinimo raštas nenumeruotas kaip priedas, raštas skirtas
neeiliniam visuotiniam susirinkimui, nors vyko paprastas susirinkimas.
2016-12-01
Vicepirmininkas nėra patvirtintas oficialiai, dėl visuotinio susirinkimo
nebuvimo
2017-02-22 įgaliojimai nėra pažymėti kaip priedai (ant įgaliojimų)

Neįvyko: kovo, balandis, gegužė, rugsėjo, spalio mėn.

KUSS SMF SA
Seniūnių rinkimai
Numeris/grupės
pavadinimas,
kursas
S16-SR03

S16-SR04

S16-SR05

S16-SR06

S16-SR07
S16-SR08
Asociacija
Herkaus Manto g. 84,
LT-92294, Klaipėda

Pastabos
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
Tel. (8 46) 398 623
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S16-SR09

S16-SR10

S16-SR11

S16-SR12

S16-SR13

S16-SR14

S16-SR15

S16-SR16

S16-SR17

S16-SR18

S16-SR19

S16-SR20

S16-SR21

S16-SR22

S16-SR23
Asociacija
Herkaus Manto g. 84,
LT-92294, Klaipėda

„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“; prašyme dėl atsistatydinimo: nereikia rašyti "Prašau leisti"
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“; prašyme dėl atsistatydinimo: nereikia rašyti "Prašau leisti"
protokolas nėra tvarkingas dėl: 1. Nepažymėta kas išrinktas balsų skaičiavimo
komisijos pirmininku; 2. balsavimo rezultatų paskelbime negali būti
„siūloma“; prašyme dėl atsistatydinimo: nereikia rašyti "Prašau leisti"
Tel. (8 46) 398 623
Faks. (8 46) 398 999
el. p. kuss@kuss.lt
www.kuss.lt
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Seniūnų susirinkimai
Numeris
S16-S04
S16-S05
S16-S06
S16-S07
S16-S08
S16-S09
S16-S10
S16-S11
S16-S12

Data
2016-03-16
2016-04-06
2016-04-20
2016-05-04
2016-05-18
2016-09-08
2016-09-22
2016-10-20
2016-11-10

S16-S13

2016-11-24

S16-SV02

2016-10-03

S17-SV01

2017-02-13

Pastabos
protokolas netvarkingas, protokole nėra priedų skaičiaus
protokolas netvarkingas, protokole nėra priedų skaičiaus
protokolas netvarkingas, protokole nėra priedų skaičiaus
protokolas netvarkingas, protokole nėra priedų skaičiaus

protokolas: pirmas ir antras klausimai nėra užprotokoluoti, dalyvių
sąraše pažymėtos dvi datos, sąrašas perbrauktas ir po kita data surašyti
dalyviai
nėra dalyvio sąrašo. Į vieną klausimą surašyta ir prisistatymas ir
tvirtinimas. Nėra parašyta kas uždavė klausimus. Kitų klausimų blogos
formuluotės: „Priminta“, „Reikia“
įgaliojimai nėra pažymėti kaip priedai (ant įgaliojimų), kandidato
dokumentai nėra pažymėti kaip priedai, du 1 priedai, netvarkingas
balsų skaičiavimo komisijos protokolas

KUSS SvMF SA
Seniūnių rinkimai
Numeris/grupės
pavadinimas, kursas
Sv16-SR9
Sv16-SR2
Sv16-SR3
Sv16-SR4
Sv16-SR7
Sv16-SR5
Sv16-SR10
Sv16-SR1
Sv16-SR8
Sv16-SR6
Asociacija
Herkaus Manto g. 84,
LT-92294, Klaipėda

Pastabos
neaišku ar vyko atviras ar uždaras balsavimas; balsų sk. komisijos
protokole balsavo 42 už, bet dalyvių sąraše pasirašę tik 38; 2 priedas
priklauso kitam protokolui (Nr. Sv16-SR1), pagal tai sprendžiama, kad
prašymas yra pridėtas ne prie to protokolo.
nėra biuletenių, blogai taisoma protokole
nurodyti 3 priedai, yra pateikti 2
nurodyti 3 priedai, yra pateikti 3
nurodyti 4 priedai, pateikti 2; prašymas pataisytas į (Sv16-SR5) ne prie
to protokolo
darbotvarkė sudaryta iš 4 klausimų, užprotokoluotas tik vienas;
prašymas pataisytas į (Sv16-SR6) ne prie to protokolo
parašyti 3 priedai pateikti 2, prašymas pataisytas į (Nr. Sv16-SR7) ne
prie to protokolo
prašymas pataisytas į (Nr. Sv16-SR8) ne prie to protokolo
priedai 3 pateikti 2, prašymas pataisytas į (Nr. Sv16-SR9) ne prie to
protokolo
priedai parašyti 4, pateikti 2, prašymas atsistatydinti nėra pažymėtas
Tel. (8 46) 398 623
Faks. (8 46) 398 999
el. p. kuss@kuss.lt
www.kuss.lt
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kaip priedas
Sv17-SR2
Sv17-SR1
Seniūnų susirinkimai
Numeris
Sv16-S1
Sv16-S2
Sv16-S3
Sv16-S4
Sv17-S1

Data
2016-05-05
2016-09-13
2016-11-10
2016-12-01
2017-02-09

Sv17-SV01

2017-02-23

Pastabos
protokolas nėra tvarkingas, protokole nėra priedų skaičiaus
įgaliojimai nėra pažymėti kaip priedai
įgaliojimai nėra pažymėti kaip priedai
nėra priedų numerių; klausimų numeriai blogai sunumeruoti; Ievos
Serapinaitės prašymas taisytas klaidingai

Neįvyko: kovo, balandžio, spalio mėn.

KUSS KBSS
Data

Įvyko/
neįvyko
Neįvyko
Įvyko

Pastabos
Nesusirinko kvorumas
Nepateikta metinė pirmininko ataskaita; priedai nesunumeruoti; prašymas
pateiktas ne tam adresatui; gavau biuletenį sąrašas netvarkingas

KUSS MBSS
Data
2016-05-04
2016-05-18

Įvyko/
Pastabos
neįvyko
Neįvyko Nesusirinko kvorumas
Nepateikta metinė pirmininko ataskaita; prašymas pateiktas ne tam
Įvyko
adresatui; gavau biuletenį sąrašas netvarkingas

KUSS SBSS
Data
2016-04-06
2016-04-20

Įvyko/
Pastabos
neįvyko
Neįvyko Nesusirinko kvorumas
Nepateikta metinė pirmininko ataskaita; prašymas pateiktas ne tam
Įvyko
adresatui; dalyvių sąrašas netvarkingas; gavau biuletenį sąrašas
netvarkingas

Asociacija
Herkaus Manto g. 84,
LT-92294, Klaipėda

Tel. (8 46) 398 623
Faks. (8 46) 398 999
el. p. kuss@kuss.lt
www.kuss.lt
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KUSS Revizijos komisijos rekomendacijos
• Sutvarkyti KUSS Įstatus ir Darbo reglamentą dėl FSS įteisinimo.
• Prižiūrėti KUSS Strategijos įgyvendinimą.
• KUSS Tarybos posėdžiai turėtų būti ne informacinio pobūdžio, o sprendžiamieji svarbiais
organizacijos klausimais.
• Bandyti prisitraukti daugiau ilgalaikių partnerių, rėmėjų.
• Didinti bendravimą su KUSS Alumniais, sutvarkyti KUSS Alumni klubo nuostatus.
• Prižiūrėti studentų atstovų kasmetinį atsiskaitymą už jų veiklą.
• Į Lietuvos studentų sąjungos Konferencijas ir Asamblėją deleguoti ne tik Prezidiumo žmones,
bet ir Tarybos narius, nes jie priklauso KUSS kolegialiam valdymo organui.
• Pradėti ankstesnę komunikaciją dėl 2 procentų skyrimo KUSS.

Siūlymas naujai revizijai: pabaigti daryti KUSS veiklos vertinimo aprašą.

Asociacija
Herkaus Manto g. 84,
LT-92294, Klaipėda

Tel. (8 46) 398 623
Faks. (8 46) 398 999
el. p. kuss@kuss.lt
www.kuss.lt
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KUSS išlaidų tikslingumas:
Išlaidos naudotos tikslingai veikloms įgyvendinti. Nebuvo nusižengta KUSS
Įstatams, darbo reglamentui, strategijai.

"Swedbank"
LT847300010095341687
LT907300010108598084

KUSS banko sąskaita:
Likutis pradžioje, €
1355,80
0

Likutis pabaigoje, €
753,96
0

PAJAMOS
Paskirtis
Asociacija "Pilietiško jaunimo sąjunga", paskolos
grąžinimas
Privačių asmenų parama
UAB "Mantijų karalius"
Lietuvos studentų sąjunga:
1) Už LSP partnerystės programą
2) Už patirtus nuostolius LSS savivaldų išteklių ir veiklos
vertinime
Valstybinė mokesčių inspekcija - 2% parama
Klaipėdos universitetas "Fuksų stovyklai"
Reklamos paslaugų teikimas:
1) UAB "ACVK"
2) AB "Klaipėdos mediena"
3) UAB "Lyderio grupė"
4) UAB "Eurospektras"
5) UAB "Kopijavimo centras"
6) UAB "Komunikaciniai projektai"
Iš viso, €:

Asociacija
Herkaus Manto g. 84,
LT-92294, Klaipėda

Tel. (8 46) 398 623
Faks. (8 46) 398 999
el. p. kuss@kuss.lt
www.kuss.lt

Suma, €
867,87
850,00
610,00
307,20
100,00
296,44
100,00
84,00
80,00
72,00
50,00
32,00
8,00
3457,51
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IŠLAIDOS
Paskirtis
Kelionių išlaidos
Tele2 sąskaitos
Maitinimas
Paslaugos (patalpų nuoma, lektoriai, transportas)
Kopijavimas ir spausdinimas
Kasdieniai reikmenys
Narystės mokesčiai
Teisinės paslaugos
Registrų centras
Atributika
kuss.lt domenas
Inventorius
Dovanos
Gėlės
Banko mokesčiai
Iš viso, €:

Asociacija
Herkaus Manto g. 84,
LT-92294, Klaipėda

Tel. (8 46) 398 623
Faks. (8 46) 398 999
el. p. kuss@kuss.lt
www.kuss.lt

Suma, €
717,35
397,90
335,47
1181,00
99,50
199,15
37,65
115,00
23,18
168,40
32,25
386,57
168,29
120,43
77,21
4059,35
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