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2GAUDEAMUS IGITUR

Gaudeamus igitur
Gaudeamus igitur,

iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem

nos habebit humus.

Vivat academia!
Vivant professores!

Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!

Semper sint in flore!

Vivat et res publica
et qui illam regunt!
Vivat nostra civitas,

Maecenatum caritas,
qui nos hic protegunt!
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4SVEIKINIMO ŽODIS

Gerbiami Studentai, 

Prabėgo dar vieni Lietuvos studentų sąjungos 
veiklos metai. Šie metai sąjungai buvo kupini 
permainų bei iššūkių. Vykę pokyčiai organizacijos 
viduje vienu metu iš tiesų pristabdė organizacijos 
judėjimą į priekį.

Vis dėlto, noriu labai nuoširdžiai pasidžiaugti, kad 
pastūmę asmenines ambicijas į šalį sugebėjome 
visi drauge susitelkti siekiant vieno bendro 
tikslo – studentijos gerovės. Šio susitelkimo 
bei, svarbiausia, vienybės, šiuo metu reikia kaip 
niekada anksčiau. Lietuvoje vyksta aukštojo 
mokslo pertvarka, kuri keičia ne tik mūsų, tačiau 
ir ateities kartų ateitį. Džiugu, kad šių pokyčių 
kontekste nelikome nuošalyje – atstovavome 
studentams tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu 
lygmeniu. Siekiant būti išgirstiems imdavomės ir 
netradicinių priemonių ir tik Jūsų visų dėka mes 
galiausiai būdavome išgirsti.

Natūralu, kad ir ateinantys metai toliau suksis 
aplink aukštojo mokslo pertvarką. Dabar bus 
laikas padėti pagrindą siekiant gerinti socialinę 
bei finansinę studentų padėtį. Būtent čia yra 
mūsų visų laikas bei vieta siūlyti bei daryti 
pokyčius. 

Tikiuosi bei linkiu, kad ateinančiais metais 
būtume dar labiau susitelkę bei dar vieningesni. 
Tik visi kartu žengdami į priekį bei dirbdami 
išvien turime galimybę pasiekti pačių geriausių 
rezultatų.

Ačiū, kad esate!

Eigirdas Sarkanas,
LSS prezidentas

Sveikinimo žodis
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Šiemet Lietuvos studentų sąjungai sukako 
26-eri metai. Tai nuostabus laikas, kai 
vėjavaikiškas jaunystės įkarštis ima pereiti į 
brandos pradžią. Kai jautiesi sklidinas jėgų, o 
išgrynintos galimybės – jau įmanomos išpildyti. 
Tai laikas, kai išsisklaido netikrų norų ir siekių 
žaltvykslės. Tai intensyviausio ir produktyviausio 
laikotarpio pradžia.

Lietuvos studentų sąjunga jau yra nuėjusi savo 
26-erių metų patirties kelią. Ir šiandien ji yra 
labai stipri mūsų partnerė, kritikė, geranoriška 
bendradarbė. 

Linkiu ir neabejoju, kad taip bus ir toliau – kad 
ir kokią ilgą kelionę per gyvenimą Lietuvos 
studentų sąjunga bus nukeliavusi, visada išliks 
jaunatviška, veržli, be kompromisų atsidavusi 
studentų reikalams. 

Iš visos širdies sveikinu Lietuvos studentus ir 
linkiu sėkmingų metų, pirmiausia – moksluose. 
Krimskit juos pasigardžiuodami kaip obuoliukus. 
Ir gyvenime niekada neteks dėl to gailėtis.      

Jurgita Petrauskienė,
Švietimo ir mokslo ministrė        



Mieli studentai,

Bendraudamas su jumis visada žaviuosi jūsų 
drąsa, pasitikėjimu ir entuziazmu. Būdami 
jauni, mes iš tiesų nebijome rizikuoti. Esame 
atviri gyvenimo nuotykiams, kupini jaunatviško 
idealizmo ir noro pakeisti pasaulį.

Ši jaunystės energija ir drąsa universitetuose 
virsta neįkainojama branda ir labai stipria jėga, 
keičiančia žmonių gyvenimus, valstybių ateitį ir 
net pasaulio įvykius.  Tad esminis jauno žmogaus 
asmenybės lūžis įvyksta būtent aukštojo mokslo 
studijų etape, kurio kokybė – valstybės prioritetas.

Tradicija apibendrinti metų įvykius ir nuveiktus 
darbus yra svarbus atspirties taškas, brėžiant 
naujas veiklos gaires. Todėl dėkodamas Jums 
už Jūsų aktyvumą, energiją ir nuveiktus darbus, 
linkiu nesustoti ir toliau tęsti įdomiausius moks-
lo projektus, siūlyti ir įgyventi naujas idėjas bei 
įsitraukti į mūsų šalies ateitį lemiančius įvykius.

Išlaikykite turimą entuziazmą ir drąsą, mėgaukitės 
studentiška jaunyste ir kurkite Lietuvai. 

Saulius Skvernelis,
Ministras Pirmininkas
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Mieli Lietuvos Studentų Sąjungos nariai,

Šįmet Jums, kaip ir visai Lietuvai ypatingi metai 
– valstybingumo atkūrimo šimtmetis.

Praėjęs šimtmetis tai praradimų ir atgimimo 
amžius. Tačiau mūsų istorija liudija, kad esame 
Laiminti Tauta. Nepaisant trėmimų, įkalinimų, 
okupacijų – mūsų tauta sugebėjo išgyventi ir net 
du kartus atkurti valstybingumą.

Tik dėka mūsų tėvų, senelių ir šimtmečių 
palikimo šiandien švenčiame. Dėka tremtinių 
ir politinių kalinių, dėka partizanų aukų, dėka 
knygnešių, Tautinio atgimimo dainių. Dėka 
Katalikų Bažnyčios tarnystės Dievui ir Lietuvos 
laisvei. Dėka Lietuvos laisvės kelio, kurį tiesiant, 
stiprinant bei ginant aktyviai prisidėjo Lietuvos 
studentų sąjunga.

Šiandien kiekvienas iš mūsų ir ypač jaunoji kar-
ta – studentija esame atsakingi už savo Tėvynę, 
už kiekvieno iš mūsų ateitį. Už Lietuvą, kurioje 
būtų saugu ir laiminga. Iš kurios niekas nenorėtų 
išvykti. Kurioje būtų gera gyventi.

Už teisingą ir laiminčią Lietuvą.  

Vygaudas Ušackas,
Ambasadorius,

Lietuvos studentų sąjungos Garbės narys



Mieli Lietuvos studentų sąjungos nariai,

Sveikindamas su dar vienais sėkmingos veiklos 
metais, noriu visų pirma pasakyti „ačiū“.

Esu dėkingas jums, kad nuolat ir nepavargdami 
tikslingai dirbate: prisidedate prie užsienyje 
studijuojančių gabiausių šalies piliečių grąžinimo 
į Lietuvą, aktyviai dalyvaujate priimant 
nacionalinės reikšmės sprendimus, rūpinatės 
studentų finansine ir socialine gerove.

Ypač svarbi jūsų veikla aukštųjų mokyklų 
reformos kontekste. Atstovaujant studentų 
poreikiams nuveikti itin svarbūs darbai – Lietuvos 
studentų sąjunga svariai prisidėjo prie reformos 
pristatymo  šalies studentijai, kovodama už 
jų teisę į kokybišką išsilavinimą ir finansinę 
paramą. Jūsų pastangos nenueina veltui ir ryškiai 
atsispindi kuriant kokybišką aukštojo mokslo 
tinklą Lietuvoje.

Pastarųjų įvykių šviesoje itin svarbi Lietuvos 
studentų sąjungos veiklos kryptis – kova su 
akademiniu nesąžiningumu. Tarpusavio pagarba 
ir akademine etika paremtos vertybės turėtų 
tapti Lietuvos aukštojo mokslo pagrindu, todėl 
džiaugiuosi matydamas, kad jūs palaikote ir 
prisidedate prie šių idėjų.

Linkiu ryžto tolimesnėms veikloms rūpinantis 
studentų akademine ir socialine aplinka, kartu 
siekti užsibrėžtų tikslų ir toliau kurti pasaulinio 
lygio studijas Lietuvoje. 

Sėkmės!

Prof. Artūras Žukauskas,
Lietuvos universitetų rektorių 

konferencijos prezidentas
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Mieli studentai! 

Akademinis jaunimas visada buvo, yra ir bus pati 
ambicingiausia, siekianti geriausio, pasižyminti 
kritišku mąstymu, drąsa ir veržlumu visuomenės 
dalis.

Didžiuojuosi Jumis visais – aktyviais  ir visaverčiais 
partneriais, kurie savo energija ir naujomis 
idėjomis prisideda prie savo aukštosios mokyklos 
ir miesto, kuriame studijuojate, bendruomenės 
gyvenimo. 

Džiaugiuosi, kad pasirinkote studijas savo 
tėvynėje. Nuoširdžiai tikiu, kad Jūsų žinios, 
darbštumas, kūrybiškumas ir nepakantumas 
negerovėms padės bendromis jėgomis sukurti 
modernią, europietiškai mąstančią ir gyvenančią 
Lietuvą. Studijuodami savo šalyje Jūs turite 
didžiules galimybes įgyti tarptautinės bei 
 tarpkultūrinės patirties dalyvaudami Erasmus+ ir  
 

 
 
kitose programose – pasinaudokite jomis. Būkite 
atviri pasauliui, bet išsaugokite savo tautinę 
tapatybę ir dvasines šaknis. 

Amerikiečių pramonininkas Henris Fordas (Henry 
Ford) yra pasakęs, jog ,,kiekvienas, kuris mokosi, 
išlieka jaunas“.  Vertinkite mokslą,  gyvenimą ir 
jaunystę, būkite reiklūs sau ir kitiems, nebijantys 
pokyčių, pilietiški, dori ir sąžiningi, kasdien 
semkitės žinių, aukite ir tobulėkite.

Tegul Jus lydi jaunatviškas maksimalizmas ir 
didelė sėkmė studijose, tegul išsipildo visi Jūsų 
profesiniai siekiai ir drąsios svajonės! 

Prof. dr. Gintautas Bužinskas,
Lietuvos kolegijų direktorių

konferencijos prezidentas



Įvadas
Jau praėję 2017 metai Lietuvos studentų 
sąjungai buvo kupini iššūkių, reikšmingų darbų 
bei naujų patirčių. Atstovaudama ir gindama 
studentus, ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos 
studentų sąjunga stiprino ryšius su švietimo 
politiką formuojančiomis institucijomis, 
stiprino savo balsą viešosiose diskusijose, 
kūrė bendradarbiavimo ir besimokančios 
organizacijos kultūrą.

Taip pat Lietuvos studentų sąjunga 
aktyviai dalyvavo tarptautinės akademinės 
bendruomenės veikloje, dalinosi gerąja patirtimi 
užsienio valstybėse ir Lietuvoje.

Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos studentų 
sąjunga teikė ir vykdė projektus, skirtus 
gerinti studentų socialinę ir akademinę padėtį, 
organizavo mokymus, seminarus, diskusijas, 
teikė konsultacijas Studentų savivaldų narėms. 

Šiemet įvyko ir tradiciniai renginiai – LSS 
vasaros sąskrydis, Asamblėja bei Kalėdinis 
Padėkos vakaras.

Lietuvos studentų sąjunga, įsiklausydama 
į studentų nuomonę ir didžiausią dėmesį 
skirdama kiekvieno studento balsui, aktyviai 
atstovavo ministerijose, komitetuose, darbo 
grupėse, posėdžiuose, konferencijose, televizijos 
ir radijo laidose, bendravo su verslo, politikos, 
akademinės bendruomenės atstovais. 

Lietuvos studentų sąjunga yra kompetentinga, 
iniciatyvi ir aktyvi organizacija, vienijanti 
studentus ir jų atstovus nacionaliniu lygmeniu. 
Turėdama jau daugiau nei 26-erių metų patirties 
bagažą, Lietuvos studentų sąjunga ir toliau sieks 
užsibrėžtų tikslų ir drąsiai imsis naujų darbų bei 
iššūkių. 

10ĮVADAS
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Eil. 
nr.

Darbo grupė / komitetas / komisija / kita

1.
Bolonijos proceso stebėsenos Lietuvoje darbo grupė. Sukurta 2015 m. ministrės įsakymu. 
Validi iki 2018 m. (Eigirdas Sarkanas)

2. Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (Kasparas Nacius, Eigirdas Sarkanas)

3.
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus patariamasis komitetas 
(Kasparas Nacius)

4. Lietuvos švietimo taryba (Eigirdas Sarkanas)

5. Seimo Švietimo ir mokslo komitetas (Eigirdas Sarkanas)

6. Lietuvos universitetų rektorių konferencija (Viktorija Žilinskaitė, Eigirdas Sarkanas)

7. Studijų kokybės vertinimo centro taryba (Eigirdas Sarkanas)

8. Studijų programų apeliacinė komisija (Sandra Matoškaitė)

9. Studijų vertinimo komisija (Kasparas Nacius)

10. Valstybinio studijų fondo paskolų komisija (Eigirdas Sarkanas)

11. Valstybinio studijų fondo valdyba (Eigirdas Sarkanas)

12. Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinė studijų komisija (Viktorija Žilinskaitė)

13.
LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų 
programos investicinių prioritetų uždavinių skirtų investicijoms į mokslinius tyrimus ir 
studijas valdymo komitetas (Eigirdas Sarkanas)

14.
ŠMM išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio 
valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programos, pripažinimo apeliacinė komisiją 
(Eigirdas Sarkanas)

Apžvalga
Studentų atstovai valstybės 
institucijose ir organizacijose
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Lietuvos studentų sąjungos Taryba Lietuvos studentų sąjungos Taryba
Ingrida Aleksavičiūtė AKSA (nuo 2016 m. spalio 10 d. iki 2017 m. birželio 9 d.)
Andrius Dubikovas AKSA
Milgintė Bereikaitė ASU SA (nuo 2016 m. lapkričio 10 d. iki 2017 m. lapkričio 15 d.)
Liveta Budreckytė ASU SA 
Anna Filistovich EHU SA (nuo 2016 m. iki 2017 m. spalio)
Tsimafei Malakhousky EHU SC
Uršulė Sadauskaitė ISM SA (nuo 2016 m. gruodžio 21 d. iki 2017 m. balandžio 20 d.)
Kotryna Kanclerytė ISM SA 
Izabelė Rainytė KK SA
Laura Petrauskaitė KOK SA (nuo 2017 m. vasario 15 d. iki 2018 m. vasario 15 d.)
Vilma Blaževičiūtė KOK SA
Tautvydas Šimanauskas KTU SA (nuo 2016 m. kovo 25 d. iki 2017 m. balandžio 1 d.)
Lukas Kijauskas KTU SA
Indrė Čedavičiūtė KUSS (nuo 2016 m. kovo 10 d. iki 2017 m. kovo 24 d.)
Aistė Stalmokaitė KUSS (nuo 2017 m. kovo 24 d. iki 2018 m. kovo 9 d.)
Vaiva Makarauskaitė KUSS
Kasparas Nacius KVK SA (nuo 2016 m. kovo 7 d. iki 2017 m. kovo 31 d.)
Neringa Skirkytė KVK SA
Deimantė Paberžaitė LAJM SA (nuo 2015 m. kovo 26 d. iki 2016 m. balandžio 14 d.)
Jogailė Žiliūtė LAJM SA
Greta Mažul LEUSA (nuo 2016 m. lapkričio 10 d. iki 2017 m. lapkričio 16 d.)
Agnė Vabalaitė LEU SA
Erika Segalytė LSMUSA (nuo 2016 m. gruodžio 14 d. iki 2017 m. gruodžio 14 d.)
Danielė Bučinskaitė LSMU SA
Akvilė Katkovaitė LSU SA
Kamilė Salickaitė MRUSA
Roberta Stonkutė ŠUSA (nuo 2016 m. birželio 2 d. iki 2017 m. gegužės 2 d.)
Rūta Irkinaitė ŠUSA (nuo 2017 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. lapkričio 13 d.)
Gabrielė Pociūtė ŠUSA
L.e.p. Aistė Žilevičiūtė ŠUSA 
Eigirdas Sarkanas VDU SA (nuo 2016 m. kovo 17 d. iki 2017 m. kovo 16 d.)
Greta Šmaižytė VDU SA
Reda Rutkūnaitė VIKO SA
Deimantė Frolovaitė VTDK SA (nuo 2017 m. vasario 12 d. iki 2018 m. vasario 12 d.)
Evaldas Striaukas VTDK SA
Domantas Ambrizas ILK SA
Roberta Mažeikaitė KMAIK SA

Lietuvos studentų sąjungos 
Valdyba
Mantas Simanavičius (Kauno regionas)
Dovydas Kinderys (Kauno regionas)
Uršulė Sadauskaitė (Vilniaus regionas)
Vladas Pūtys (Vilniaus regionas)
Akvilė Stonkuvienė (Klaipėdos regionas)
Tomas Urniežius (Klaipėdos regionas)

Lietuvos studentų sąjungos 
Priežiūros komitetas
Monika Simaškaitė (pirmininkė)
Vytenis Simenas
Aurelija Okunytė 
Vytautas Kučinskas
Aurelijus Gutas
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Lietuvos studentų sąjungos Taryba Gabrielė Špejeraitė KSU SA (nuo 2014 m. lapkričio 27 d. iki 2017 m. kovo 9 d.)
Zbignevas Seniut KSU SA
Simona Budreckaitė KTK SA
Olexandr Zozulia LCC SC
Augustas Ališauskas LKA SA
Deimantė Jankūnaitė LMTA SA
Algirdė Adomaitytė MK SA (nuo 2016 m. balandžio 4 d. iki 2017 m. balandžio 5 d.)
Rasa Kaškonaitė MK SA
Amanda Jasotytė ŠVK SA
Mintautas Vilkelis TTVAM SA
Grėta Vitkelyte UK SA
Matas Povilauskas VGTU SA
Raimondas Sadkevičius VVK SA

Lietuvos studentų sąjungos Valdyba
Justinas Petkus (Kauno regionas) iki 2017 m. lapkričio mėn.
Dovydas Kinderys (Kauno regionas) iki 2017 m. lapkričio mėn.
Dionis Martsinkevichus (Vilniaus regionas) iki 2017 m. lapkričio mėn.
Lukas Borusevičius (Vilniaus regionas) iki 2017 m. lapkričio mėn.
Diana Mickutė (Klaipėdos regionas) iki 2017 m. lapkričio mėn.
Gintarė Kareivaitė (Klaipėdos regionas) iki 2017 m. lapkričio mėn.
Mantas Simanavičius (Kauno regionas) nuo 2017 m. lapkričio mėn.
Dovydas Kinderys (Kauno regionas) nuo 2017 m. lapkričio mėn.
Uršulė Sadauskaitė (Vilniaus regionas) nuo 2017 m. lapkričio mėn.
Vladas Pūtys (Vilniaus regionas) nuo 2017 m. lapkričio mėn.
Akvilė Stonkuvienė (Klaipėdos regionas) nuo 2017 m. lapkričio mėn.
Tomas Urniežius (Klaipėdos regionas) nuo 2017 m. lapkričio mėn.

Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas
Monika Simaškaitė (pirmininkė)
Vytenis Simenas
Aurelija Okunytė 
Vytautas Kučinskas
Aurelijus Gutas

Lietuvos studentų sąjungos 
Valdyba
Mantas Simanavičius (Kauno regionas)
Dovydas Kinderys (Kauno regionas)
Uršulė Sadauskaitė (Vilniaus regionas)
Vladas Pūtys (Vilniaus regionas)
Akvilė Stonkuvienė (Klaipėdos regionas)
Tomas Urniežius (Klaipėdos regionas)

Lietuvos studentų sąjungos 
Priežiūros komitetas
Monika Simaškaitė (pirmininkė)
Vytenis Simenas
Aurelija Okunytė 
Vytautas Kučinskas
Aurelijus Gutas
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Eil. 
nr.

Studentų savivalda Statusas

1. Aleksandro Stulginskio universiteto Studentų atstovybė (ASU SA) Tikrasis narys

2. Alytaus kolegijos Studentų atstovybė (AKSA) Tikrasis narys

3. Europos humanitarinio univesiteto Studentų atstovybė (EHU SA) Tikrasis narys

4. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Studentų atstovybė (ISM SA) Tikrasis narys

5. Kauno kolegijos Studentų atstovybė (KK SA) Tikrasis narys

6. Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė (KTU SA) Tikrasis narys

7. Klaipėdos universiteto studentų sąjunga (KUSS) Tikrasis narys

8. Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (KVK SA) Tikrasis narys

9. Kolpingo kolegijos Studentų atstovybė (KOK SA) Tikrasis narys

10. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Studentų atstovybė (LAJM SA) Tikrasis narys

11. Lietuvos edukologijos universiteto Studentų atstovybė (LEU SA) Tikrasis narys

12. Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybė (LSU SA) Tikrasis narys

13. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybė (LSMU SA) Tikrasis narys

14. Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė (MRUSA) Tikrasis narys

15. Šiaulių universiteto Studentų atstovybė (ŠUSA) Tikrasis narys

16. Vilniaus kolegijos Studentų atstovybė (VIKO SA) Tikrasis narys

17. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Studentų atstovybė (VTDK SA) Tikrasis narys

18. Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (VDU SA) Tikrasis narys

Lietuvos studentų sąjungos nariai
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Eil. 
nr.

Studentų savivalda Statusas

19. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kariūnų taryba  
(LKA TR) Narys stebėtojas

20. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Studentų atstovybė  
(KMAIK SA) Narys stebėtojas

21. Kauno technikos kolegijos Studentų atstovybė (KTK SA) Narys stebėtojas

22. Kazimiero Simonavičiaus universiteto Studentų atstovybė (KSU SA) Narys stebėtojas

23. LCC Tarptautinio Universiteto Studentų atstovybė (LCC SC) Narys stebėtojas

24. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Studentų atstovybė (LMTA SA) Narys stebėtojas

25. Marijampolės kolegijos Studentų atstovybė (MK SA) Narys stebėtojas

26. Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybė (ŠVK SA) Narys stebėtojas

27. Šv. Ignaco Lojolos kolegijos Studentų atstovybė (ILK SA) Narys stebėtojas

28. Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos Studentų atstovybė 
(TTVAM SA) Narys stebėtojas

29. Utenos kolegijos Studentų atstovybė (UK SA) Narys stebėtojas

30. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė (VGTU SA) Narys stebėtojas

31. Vilniaus verslo kolegijos Studentų atstovybė (VVK SA) Narys stebėtojas

Lietuvos studentų sąjungos biuras
Ataskaitiniu laikotarpiu keitėsi visa biuro komanda.

Prezidentas Mažvydas Savickas
Viceprezidentas Vladas Pūtys
Komunikacijos vadovė Neringa Sukauskaitė
Administratorė Dineta Bielevičiūtė
Organizacijos stiprinimo vadovė Indrė Šareikaitė
Akademinių reikalų vadovė Živilė Krikštaponytė
LSP administratorius Paulius Puzanovas

Nuo 2017 m. lapkričio mėnesio:

Prezidentas Eigirdas Sarkanas
Viceprezidentė (universitetams) Viktorija Žilinskaitė
Viceprezidentas (kolegijoms) Kasparas Nacius
Komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė
Organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė
Projektų vadovė Sandra Matoškaitė
LSP administratorius Paulius Puzanovas
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Tarybos posėdžių apžvalga
Taryba – antras pagrindinis organizacijos 
valdymo organas. Ji vykdo visas valdymo 
funkcijas tarp Konferencijų ir formuoja Lietuvos 
studentų sąjungos veiklos kryptis. Tarybą sudaro 
Prezidentas ir po vieną atstovą iš kiekvienos 
organizacijos narės. 

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko 7 Lietuvos studentų 
sąjungos Tarybos posėdžiai. Vieno posėdžių 
metu buvo pakeista delegatų į tarptautines 
konferencijas rinkimų tvarka. Taip pat šiais 
metais buvo pakeisti Studentų savivaldos 
vykdomos veiklos ir išteklių vertinimo nuostatai. 
Gruodžio mėnesį Taryba išrinko naują LSS 
Valdybą. Svarbu tai, kad šiais metais kartu su 
Taryba buvo parengta ir patvirtinta pozicija dėl 
studentų garantijų konsolidacijos kontekste.

Valdybos posėdžių apžvalga
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 8 LSS Valdybos 
posėdžiai. Ataskaitinių metų pradžioje Valdyba 
padėjo rengti ir patvirtino veiklos planą. 
Nuspręsta kurti LSS Alumnų duombazę.

Liepos mėnesį vykusio Valdybos posėdžio metu 
buvo pristatytos aukštųjų mokyklų studentų 
savivaldų teiktų trumpalaikių projektų vertintojų 
išvados.

Šiais metais itin aktualis buvo LSP klausimas. 
Valdyba nusprendė sudaryti darbo grupę, kiri 
dirbtų dėl LSP atnaujinimo klausimų. 

Vasario mėnesį savivaldoms darkart buvo 
skirstomos lėšos iš LSP Paramos fondo, skirtos 
jų projektų vykdymui. 
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Socialinės dimensijos 
tyrimas
Lietuvos studentų sąjunga 2017 m. gruodžio –  
sausio mėnesiais vykdė tyrimą „Socialinė 
dimensija“. Apklausa vyko internetu. Šioje 
duomenų bazėje sukaupti absoliučios daugumos 
studentų duomenys. Viso apklausta 2800 
studentų.

Tyrime nagrinėjamos trys esminės temos – 
finansinė studentų padėtis, būstas ir psichinė 
sveikata.

2 iš 5 studentų susiduria 
su rimtais finansiniais 
sunkumais
Tyrimas atskleidė, jog 57 proc. studentų 
pragyvena iš tėvų / artimųjų paramos, 33 proc. iš 
darbo užmokesčio. Vos 4 proc. gyvena iš santaupų.  

 
 

Tik 3 proc. apklaustųjų nurodė, kad jų pagrindinis 
pragyvenimo šaltinis yra studijų paskola arba 
stipendija. Taigi, studijų metu gyvenama iš 
tėvų ar artimųjų paramos arba iš savo darbo 
užmokesčio. Pragyvenančių iš paskolų, stipendijų 
ar kitų pajamų šaltinių praktiškai nėra.

Remiantis tyrimo duomenimis, reguliariai dirba 
34 proc. bakalauro ir 73 proc. magistro studentų. 
Dauguma dirbančių studentų teigia, kad dirba 
tam, kad pragyventų. Darbe save realizuoja 
trečdalis bakalauro ir pusė magistro studentų.

Net 55 proc. dirbančių studentų mano, kad 
darbas kenkia jų studijoms. Taip pat tyrimas 
parodė, jog per paskutinį semestrą du iš penkių 
studentų patyrė rimtų finansinių sunkumų! Šis 
skaičius nesiskiria tarp dirbančių ir nedirbančių 
studentų.

Studijomis
besidžiaugiantis
studentas
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Bendrabutį renkasi dėl 
patrauklesnės kainos
Pasak tyrimo rezultatų, trečdalis bakalauro 
studentų gyvena su tėvais / artimaisiais, o dar 
trečdalis studentų bendrabutyje. Dauguma 
studentų iš esmės yra patenkinti savo dabartiniu 
būstu.

Magistro metais 36 proc. apklaustųjų gyvena 
su partneriu / sutuoktiniu, ketvirtis – su tėvais 
ar artimaisiais. Bendrabutyje gyvena 11 proc. 
magistrantūros studentų.

Mažiausiai savo gyvenamąja vieta yra patenkinti 
studentai, gyvenantys bendrabutyje. 51 proc. 
studentų teigia esantys patenkinti savo būstu. 
Net 93 proc. studentų, gyvenančių bendrabutyje, 
sutinka ar greičiau sutinka su teiginiu, kad 
bendrabutyje gyvena tik dėl to, kad čia gyventi 
pigiau.

Tyrimas atskleidė, jog pagrindinis kriterijus, 
skatinantis studentus rinktis bendrabutį, būtų 
galimybė gyventi vieniems.

Psichologinė studentų 
būsena
Socialinės dimensijos tyrimas atskleidė, kad 4 
iš 5 studentų per paskutinius metus jautė didelį 
nerimą, 3 iš 4 – stiprų stresą, 63 proc. – ilgai 
besitęsiančią blogą nuotaiką, 59 proc. jautė 
nemigą, o beveik pusė (46 proc.) – valgymo 
sutrikimus. Kad per paskutinius metus patyrė 
depresiją teigė 30 proc. respondentų.

Susidūrę su psichologiniais sunkumais 
apklaustieji studentai teigė, jog ieškotų 
informacijos internete, kalbėtų su draugais, 
mėgintų keisti gyvenimo būdą ar tiesiog nieko 
nedarytų. Į specialistus pagalbos kreiptųsi tik  
25 proc., o aukštojoje mokykloje jos ieškotų tik 
8 proc.

Tik ketvirtadalis studentų žino apie aukštųjų 
mokyklų teikiamas psichologines konsultacijas,  
o 15 proc. teigia, jog jų aukštojoje mokykloje 
tokios paslaugos neteikiamos. Tuo tarpu net du 
trečdaliai teigė apskritai nežinantys, ar tokios 
psichologinės paslaugos yra teikiamos.

Tik penktadalis apklaustųjų studentų atsakė, kad 
jų aukštojoje mokykloje teikiamos konsultacijos, 
kaip suvaldyti stresą, o maždaug trečdalis (29 
proc.), kad neteikiamos. 53 proc. vėlgi teigė 
tokios informacijos nežinantys.

Mažiau nei trečdalis (23 proc.) teigė žinantys apie 
nemokamas psichologo konsultacijas aukštojoje 
mokykloje.
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Tyrimas „Akademinio 
sąžiningumo indeksas 2017“
Sausio mėnesį Lietuvos studentų sąjunga (LSS) 
rengė spaudos konferenciją, skirtą pristatyti 
tyrimo „Akademinio sąžiningumo indeksas 2017“ 
rezultatus. Tyrimas atskleidė, kad atsiskaitymai 
tampa sąžiningesni, tačiau kitų akademinio 
nesąžiningumo formų paplitimas beveik nekinta, 
lyginant su 2013 – 2015 m. rezultatais.

Tyrimu „Akademinio sąžiningumo indeksas” 
siekiama įvertinti akademinio nesąžiningumo 
paplitimą Lietuvos aukštosiose mokyklose bei 
įvertinti sąžiningumo pokytį. Taip pat sužinoti, 
kas, tyrime dalyvavusių studentų nuomone, 
lemia nesąžiningą elgesį bei kokios priemonės 
jam efektyviausiai užkirstų kelią. Lietuvos 
studentų sąjunga tyrimą inicijavo jau trečiąjį 
kartą (pirmasis – 2013 m. antrasis – 2015 m., 
trečiasis – 2017 m.).

Pristatymo metu sociologas Martynas  

Kriaučiūnas teigė, jog tarp 2013 ir 2015 
metų buvo matyti teigiami pokyčiai, tačiau per 
2015 – 2017 metus pokyčiai sulėtėjo, dažnu 
atveju neperlipa paklaidos ribos. Tyrimas 
atskleidė, jog tarp kolegijų studentų akademinis 
nesąžiningumas paplitęs labiau nei tarp 
universitetų studentų.

Ryškiausi ir ženkliai apčiuopiami pokyčiai matomi 
vertinant sąžiningumą atsiskaitymų metu. 2013 
m. daugiau nei pusė (54 proc.) studentų buvo 
įsitikinę, kad jų fakultete paplitęs ar greičiau 
paplitęs paruoštukių naudojimas. 2015 m. tokių 
buvo 44 proc., o 2017 – 39 proc.

Taigi, atsiskaitymai tampa sąžiningesni. 
Tačiau kitų akademinio nesąžiningumo formų 
paplitimas beveik nekito. Teigiami pokyčiai 
matyti tose srityse, kuriuose paprasčiau užtikrinti 
sąžiningumą išorinėmis priemonėmis.

Akademiškai 
sąžiningas 
studentas



STUDIJOMIS BESIDŽIAUGIANTIS STUDENTAS

Nesąžiningų veikų paplitimas priklauso ir nuo 
studijų srities (vertinti tik universitetai). Taigi, 
studijų specifika lemia, kokiais būdais studentai 
gali sukčiauti. Tyrimas atskleidė, jog dažniausiai 
plagijuoja technologijos mokslų studentai. 
Net 24 proc. studentų teigia, kad paplitęs kitų 
asmenų darbo ar jo ištraukos panaudojimas 
nenurodant autoriaus (2013 m. šis skaičius 
buvo net 31 proc.). Tarp likusių studijų sričių šis 
skaičius svyruoja tarp 12-14 proc.

Studentai, labiau patenkinti 
studijomis, sukčiauja mažiau
Tyrimas atskleidė, kad akademinio nesąžiningumo 
paplitimas priklauso ir nuo studentų motyvacijos. 
Studentai, kurių aplinkoje rečiau sukčiaujama, 
yra labiau patenkinti savo studijomis. Tai 
parodo, kad akademinis sąžiningumas yra 
glaudžiai susijęs su studijų kokybe. Nerimą kelia, 
kad tyrimas rodo, jog studentų pasitenkinimas 
studijomis mažėja.

Paklaustas apie šiuo metu aukštosiose 
mokyklose galiojančias nuobaudas už akademinį 
nesąžiningumą, LSS prezidentas Eigirdas 
paminėjo, kad jo nuomone, Lietuvoje per 
daug dėmesio yra skiriama bausmėms, o ne 
prevencijai.
„Problema susijusi su akademiniu sąžiningumu 
yra ta, jog aukštosios mokyklos pirmiausia yra 
linkusios studentus gąsdinti gresiančiomis 
nuobaudomis už akademinį nesąžiningumą, kai 
tuo tarpu, pirminis tikslas turėtų būti skatinti 
puoselėti akademinio sąžiningumo vertybę. Tik 
akademiškai sąžininga bendruomenė gali atnešti 
pačius geriausius studijų bei mokslo rezultatus“ –  
apie sąžiningumą kalbėjo LSS prezidentas 
Eigirdas.
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#SumesimCentus
Vieną gruodžio ruodžio rytą studentai pradėjo 
rašydami laiškui Lietuvos Respublikos Seimui 
bei Vyriausybei. Taip visos Lietuvos studentai 
stengėsi atkreipti valdžios dėmesį į mažas 
stipendijas, kurias kasmet žadama pakelti, 
tačiau atėjus laikui skirstyti biudžetą, tam lėšos 
nėra skiriamos.

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) inicijuota 
akcija #SumesimCentus buvo priminimas, kad 
akademinė bendruomenė nenori ir neketina 
būti paskutinis šios valdžios prioritetas. LR 
Vyriausybę bei Seimą pasiekė apie 4000 
studentų laiškų, kuriuose rašoma: „Nepaisant 
to, kad studentai valstybei nėra prioritetas, 
studentams priešingai – valstybė yra prioritetas, 
todėl siunčiam Jums paskutinius savo centus 
iš varganų savo stipendijų. Tikimės, kad ateis 
laikas, kai mes tapsime Jums prioritetu. Jei 
tam laikas jau yra atėjęs, prašome, kad bent 
jau ateinančiais metais į mūsų prašymus būtų 
atsižvelgta ir skatinamosioms stipendijoms  

 
 
iš vidinių ministerijos asignavimų būtų skirti 5 
milijonai eurų“. Į vokus studentai taip pat sudėjo 
1, 2 bei 5 centų monetas. 

Socialinės stipendijos
Naujas socialinių stipendijų teikimo ir skyrimo 
tvarkos aprašas reglamentuoja stipendijos 
kilimą nuo 3,25 iki 3,5 BSI. Lietuvos studentų 
sąjungos ir Vilniaus unniversiteto Studentų 
atstovybės veiningas siekis yra atskirti socialinę 
paramą nuo akademinių rezultatų. Šiuo metu 
įrašyta galiojanti nuostata tvarkos apraše 
reglamentoja, kad turintys daugiau nei 1 
akademinę skolą nebegali pretenduoti į socialinę 
stipendiją. Lietuvos studentų sąjungos ir Vilniaus 
universiteto Studentų atstovybės inicijuos šios 
nuostatos išbraukimą iš tvarkos aprašo, kad 
stipendija atlieptų savo tikrąją paskirtį, t.y. 
didinti studijų prieinamumą, o ne akademinių 
pasiekimų skatinimą.

Finansiškai 
aprūpintas 
studentas
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Studentų garantijos 
konsolidacijos kontekste
Konsoliduojant aukštųjų mokyklų tinklą Lietuvoje 
ir siekiant pagerinti aukštojo mokslo kokybę ir 
įgyvendinant teisėtų studentų lūkesčių principą 
mūsų valstybės teisinis reguliavimas susiduria 
su spraga. Studentų teisės pateikiamos tik 
aukštosios mokyklos likvidavimo atveju, kai 
tuo tarpu, kas turi būti pasiūlyta studentui 
aukštosios mokyklos reorganizavimo atveju – 
įstatymas nenumato. Siekiant užtikrinti visų 
reorganizuojamų aukštųjų mokyklų studentų 
interesus, Lietuvos studentų sąjunga teikė 
valstybei pastabas, kurių įgyvendinimas svarbus 
sklandžiam tinklo optimizavimo proceso 
užtikrinimui. 

Lietuvos studentų sąjunga visas studentams 
būtinas siūlyti teises pateikė iš studento 
perspektyvos:
• Studentui priėmus sprendimą nebetęsti 

studijų:  VNF turi būti kompensuota visa jų 
sumokėta studijų kainos suma, nepriklausomai  

 
 

 nuo praėjusių studijų trukmės. Visiems 
studentams turi būti suteikta kompensacija 
už su studijomis patirtas išlaidas. Sunkiai 
pagrindžiamų išlaidų kompensacija galėtų 
būti suteikta studentui skiriant valstybės 
nustatytą ir fiksuotą sumą už vienerius 
metus ir sudaryta galimybė stoti į tos pačios 
pakopos studijas VF vietoje bet kurioje 
Lietuvos aukštojoje mokykloje. 

• Studentui priėmus sprendimą tęsti 
studijas: reorganizuotoje aukštojoje 
mokykloje nebevykdant studento studijų 
programos – studentui turi būti sudaryta 
galimybė tęsti studijas kitoje aukštojoje 
mokykloje, kurioje vykdoma panaši studijų 
programa, kompensuojant išlaidas, jeigu 
aukštoji mokykla perkeliama į kitą regioną 
ir padengiant ne dėl studento kaltės 
atsiradusius kaštus (atsiradusių akademinių 
skirtumų likvidavimas). 

Įstatymine baze 
patenkintas 
studentas
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Studento krepšelis
Dar vasarą Sąjungai pavyko įgyvendinti dar 
vieną tikslą – ūkio ir administravimo išlaidos 
buvo atskirtos nuo studentų krepšelių. Jei šios 
išlaidos būtų skaičiuojamos į krepšelio sudėtį – 
kiltų norminė studijų kaina.

Rotacija
Sausio mėnesio pabaigoje Lietuvos studentų 
sąjunga išsiuntė oficialių raštą visoms Lietuvos 
aukštosioms mokyklos su prašymu informuoti 
LSS apie tai, kokiais principais vadovaujantis 
aukštosiose mokyklose vyko rotacija pagal 
naują Mokslo ir studijų įstatyme nurodytą gerai 
besimokančio studento sampratą.

Tokiu būdu norėjome įvertinti, ar aukštosios 
mokyklos apskritai vadovaujasi Mokslo ir 
studijų įstatymu ir rotuoja savo studentus 
bei koks realus rotacijos mastas aukštosiose 
mokyklose. Iš tiesų, rezultatai įdomūs. Dalyje 
aukštųjų mokyklų rotacija vyks tik po šių mokslo 
metų, kitose, nepaisant to, kad rotacija įvyko, 
rotavusių studentų skaičius labai mažas. Vis 
dėlto, kai kuriose aukštosiose mokyklose atrodo, 
kad iš tiesų rotacija vyksta tvarkingai ir mastas, 
įvertinus studentų skaičius, yra racionalus.

Akademiniai pusryčiai
Vasarį LSS atstovai dalyvavo susitikime su 
LR Vyriausybės Ministru Pirmininku Sauliumi 
Skverneliu – „Akademiniuose pusryčiuose“.

Aptartos kelios studentijai svarbios temos – 
skatinamosios stipendijos, studentų garantijos 
konsolidacijos kontekste, studijų kokybė, 
bendrabučių situacija, viešojo transporto 
lengvatos ištęstinių studijų studentams bei 
finansinė parama neįgaliems studentams.

Dėl skatinamųjų stipendijų – 
susitarimas tarp LSS ir 
Vyriausybės
LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas trumpai 
pristatė neseniai atlikto tyrimo „Socialinė 
dimensija“ rezultatus, kurie atskleidė, kad 
trečdalis studentų dirba, o tai, anot LSS 
prezidento ir pačių dirbančiųjų studentų, kenkia 
studijų rezultatams. Išeitis, kuri padėtų gerinti 
situaciją – didesnės skatinamosios stipendijos. 
Ministras Pirmininkas neprieštaravo, jog 
mažos stipendijos yra problema ir sakė, jog šis 
klausimas gali būti svarstomas ruošiant 2019 m. 
biudžeto projektą.

Premjeras sutiko su LSS pasiūlymu atlikus 
paruošiamuosius darbus artimiausiu metu 
pasirašyti susitarimą tarp Vyriausybės ir Lietuvos 
studentų sąjungos, kuris įpareigotų Vyriausybę 
pakelti skatinamąsias stipendijas.
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Studentų garantijos ir 
pasitenkinimas studijomis
LSS nuomone, konsolidacijos kontekste, 
studentams turi būti sudarytos galimybės tęsti 
studijas, padengiant bet kokius papildomus, ne 
dėl studentų kaltės atsiradusius, kaštus. Taip pat 
jei po reorganizavimo studentas nusprendžia 
nebetęsti studijų, jam turi būti atlyginti patirti 
nuostoliai, patirti studijuojant uždarytoje 
aukštojoje mokykloje. Studentui nusprendus 
nebetęsti studijų, turi būti sudarytos galimybės 
stoti pakartotinai į tos pačios pakopos studijas, 
su galimybe gauti vasltybės finansavimą bet 
kurioje kitoje aukštojoje mokykloje.

Kalbant apie studentų garantijas konsolidacijos 
kontekste, Ministras Pirmininkas savo ruožtu 
teigė, kad Švietimo ir mokslo minoisterija 
turi parengti dokumentą, kuriame būtų aiškiai 
išdėstyti pagrindiniai teisėtų studentų lūkesčių 
principai, užtikrinantys studentų garantijas 
aukštųjų mokyklų jungimosi kontekste.

LSS teigė, jog geresnei studijų kokybei pasiekti 
būtina įdiegti sistemą, kuomet studijų kokybė yra 
matuojama pagal studentų studijų rezultatus, o 
ne  tik pagal jų pasirengimą studijoms. Šiuo metu 
studentų pasitenkinimą studijomis vertina pačios 
aukštosios mokyklos, o rezultatai dažniausiai 
nėra viešinami. Premjeras pritarė, jog padedant 
Lietuvos studentų sąjungai, tokia sistema, 
padėsianti vertinti studentų pasitenkinimą 
studijomis, turi atsirasti.

Bendrabučių būklė studentų 
netenkina
Dar vienas studentijai itin opus klausimas – 
bendrabučių būklė. LSS atliktas tyrimas atskleidė, 
jog trečdalis studentų gyvena bendrabutyje, o 
pusė jų nurodė, kad šį būstą renkasi dėl mažesnės 
kainos. LSS atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, 

kad tik pusė studentų, gyvenančių bendrabutyje, 
yra patenkinti jo būkle.

LSS atstovai išreiškė poziciją, kad bendrabučiai 
palaipsniui turi būti renovuojami arba statomi 
nauji, kurie atitiktų adekvačias gyvenimo sąlygas.

Viešojo transporto lengvatos 
ir finansinė parama 
neįgaliesiems
Šiuo metu transporto lengvatų įstatyme 
numatyta, kad nuolaidas viešajam transportui 
gauna tik nuolatinių studijų studentai, o 
ištęstinių studijų studentai, nors mokosi panašiu 
grafiku kaip ir nuolatinių studijų studentai, tokių 
lengvatų gauti negali. LSS teigė, kad tokia 
nelygybė tarp studentų turi būti panaikinta. 
Ministras Pirmininkas sakė dėl to esąs skeptiškos 
nuomonės, taip pat jis minėjo, kad už kiekvieną 
lengvatą kažkas turi sumokėti, todėl papildyti 
transporto lengvatų įstatymą nėra taip paprasta, 
tačiau paliko šį klausimą atvirą tolimesnei 
diskusijai su LSS.

Dabar viena iš sąlygų, nurodytų tvarkos apraše, 
norint gauti finansinę pagalbą neįgaliesiems, 
studijuojantiems aukštosiose mokyklose, yra ta, 
jog studentas neturi turėti akademinių skolų. 
LSS nuomone, ši sąlyga iš tvarkos aprašo turi 
būti išbraukta, kadangi finansinė pagalba neturi 
būti siejama su akademiniais rezultatais. Tokiu 
būdu būtų didinamas studijų prieinamumas 
studentams su specialiais poreikiais. S. Skvernelis 
sutiko su studentijos atstovų nuomone ir teigė, 
kad Vyriausybės nutarimu, šis klausimas gali būti 
greitai išspręstas.

LR Vyriausybės Ministras Pirmininkas Saulius 
Skvernelis savo ruožtu teigė, kad dar šiais 
metais turėtų įvykti dar vienas tokio formato 
susitikimas su studentijos atstovais tam, kad 
būtų aptarti nuveikti darbai.
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PATRAUKLIOS STUDIJOS

Minimali stojamojo balo 
kartelė
Siekiant išpildyti principą „studijoms pasirengę 
stojantieji – būtina studijų kokybės sąlyga“ 
2018 metais vykdant priėmimus į aukštąsias 
mokyklas, tarp LUKR, LKDK ir ŠMM susitarta, 
kad minimalus konkursinis stojamasis balas į 
universitetus bus 3,6, o į kolegijas – 2 tiek VF, 
tiek VNF studentams. Minimali stojimo kartelė 
nuosekliai kyla jau keletą metų: lyginant su 
2017 metų priėmimu į aukštasias mokyklas 
stojantiems į universitetus: nuo 3 iki 3,6, o į 
kolegijas: nuo 1,6 iki 2. 

Lietuvos studentų sąjunga nelinkusi spręsti 
visapusiškai principą išpildančią minimalaus 
konkursinio stojamojo balo vertę, bet 
vienareikšmiškai palaiko valstybės siekį priimti į 
aukštasias mokyklas tik pasirengusius jaunuolius. 
Nemažiau svarbus pasiruošimo studijoms 
rodiklis yra būsimo studento motyvacija, kuriai 
įvertinti reikalinga nacionalinė ir visuotinai 
aukštųjų mokyklų taikoma tvarka.

Patrauklios studijos
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Lietuvos studentų sąjungos 
sąskrydis
Jau ketvirtus metus iš eilės LSS organizuojam 
Lietuvos studentų sąjungos sąskrydį. 
Šiemet Lietuvos studentų sąjungos Tarybos 
sprendimu renginio planavimas buvo perleistas 
Klaipėdos aukštosioms mokykloms. Pagrindinė 
organizatorė buvo Klaipėdos valstybinės 
kolegijos studentų atstovybė. Renginį planuoti 
padėjo Klaipėdos universiteto studentų sąjunga 
bei Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos 
studentų atstovybė. 

Tris dienas studentai iš visos Lietuvos šoko, 
dainavo, žaidė komandinius žaidimus, maudėsi 
Minijos upėje, plėtė pažinčių ratą. „Jaunimas 
darosi vis sąmoningesnis. Patys tai matome. 
Nebereikėtų žmonėms bijoti pasitikėti mumis kaip 
studentais“, – mintimis dalijosi A. Stalmokaitė.

Renginyje kasmet dalyvauja studentų atstovybių 
nariai iš 21 Lietuvos aukštosios mokyklos. Pernai 
sąskrydis vyko Rumšiškėse. Jį organizavo Kauno 
kolegija.

Asamblėja
Jau 26-ąjį kartą rengiamoje Asamblėjoje buvo 
diskutuojama apie vieną svarbiausių šių metų 
aukštojo mokslo reformos sudedamųjų dalių –  
konsolidacijos procesą, kai universitetai 
pertvarkomi prisijungiant arba susijungiant 
vieniems su kitais.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 
(MOSTA) ekspertas Gintautas Jakštas teigė, 
jog konsolidacijos esmė – giluminio proceso 
vykdymas, kai atsiranda geresnės kokybės arba 
visiškai naujos studijų programos, pritraukiami 
studentai iš užsienio, efektyviau paskirstomos 
lėšos bei vykdomas intensyvus mokslinis 
bendradarbiavimas.

„Pagrindinis siekis – sutelkti kritinę masę bei 
vystyti nišines specializacijas, kuriose galėtume 
konkuruoti su geriausias pasaulio universitetais. 
Pati didžiausia grėsmė, jog taip lėtapėdiškai 
vykdant pertvarką, ši išvis gali neįvykti“, – 
nuogąstavo G. Jakštas.

Vieninga Lietuvos 
studentų sąjunga



Jam antrino ir LSS Garbės narys Mindaugas 
Reinikis, dar prieš 15 metų vadovavęs studentų 
sąjungai: „Svarbiausia atrasti savyje drąsos 
nesąmoningų valdžios sprendimų priešakyje 
veikti taip, jog pokyčiai būtų įmanomi ir, 
svarbiausia, vykdomi.“

Studentai už pertvarką nuo 
žemesnių mokslo grandžių
Švietimo reforma, viešojoje erdvėje sukėlusi 
bangą nuomonių ir pasisakymų, studentams 
nekelia abejonių dėl savo svarbos. LSS Alumni 
Artūrui Šalčiui studentams uždavus klausimą, ar 
yra manančių, jog reforma nėra būtina, salėje 
nepakilo nė viena ranka. Antrą kartą pasiteiravus, 
ar studentai žino, koks tikslus pertvarkos modelis 
bus pritaikytas jų universitetui, rezultatas buvo 
bauginančiai panašus – salėje pakilo tik kelių 
jaunuolių rankos.

Apie piramidės principą, kai mokslo reforma 
vykdoma nuo žemesnių ugdymo pakopų, kalbėjo 
ir LSS alumni A. Šaltis: „Ne nuo aukštojo mokslo 
reformuoti visą sistemą, o remtis piramidės 
principu – gimnazija, profesinės mokyklos bei 
aukštasis. Kai susitelkiame tik į vieną grandį, 
nebegauname kokybės bendrame rezultate.“

Anot studentų sąjungos senbuvio, šių dienų 
universitetai patiria krizę, kai „prisirinkinėja“, 
o ne atsirenka studentus. Taip yra dėl to, jog 
per pastaruosius metus stojančiųjų į Lietuvos 
universitetus sumažėjo 9 proc., o per septynerių 
metų laikotarpį studentaujančių Lietuvoje 
sumažėjo trečdaliu. Nepaisant to, pokyčių 
finansų srityje nematyti.

„Keisčiausia tai, jog net drastiškai mažėjant 
studentų skaičiui, universitetų išlaidos išlieka tos 
pačios“, – pastebi MOSTA analitikas G. Jakštas.

Kauno technologijų universiteto prorektorės doc. 
Jurgita Šiugždinienės nuomone, Lietuvoje užtektų 
kelių gerų universitetų, o likusiems konsolidacijos 
procesas turėtų pagelbėti pažvelgti realybei į akis: 
„Reikia nebijoti vertinti pragmatiškai – negailėti, 
negloboti visų iš eilės. Jeigu konsolidacija 
neįvyks, tai visa švietimo sistema patirs didžiulį 
fiasko. Vilniaus universitetas, norėdamas patekti 
į geriausių pasaulio 200-tuką, turėtų turėti 540 
mln. biudžetą, kai tuo tarpu šiuo metu jis siekia 
140 mln. Geras universitetas – kita ekonomika, 
pridėtinės vertės kūrimas.“

A.Šaltis pridėjo, jog sujungus vidutinišką 
universitetą su dar vienu vidutinišku, tik 
geriausiu atveju gautųsi „gerai vidutiniška“ 
mokslo institucija, tačiau aukštesnės kokybės 
tikėtis nevertėtų.

Padėkos vakaras
Gruodžio 9 d. vyko tradicinis Lietuvos studentų 
sąjungos Kalėdinis padėkos vakaras. Pasveikinti 
akademinę bendruomenę atvyko švietimo ir 
mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, Švietimo ir 
mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša 
bei Švietimo ir mokslo komiteto narys Gintaras 
Steponavičius. Padėkos vakaro metu savivaldos 
buvo apdovanotos už nuopelnus simbolinėmis 
statulėlėmis, taip pat vyko loterija, kurios metu 
studentų lyderiai laimėjo šaunius LSS prizus.
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Mokymai
Vasario 28 d. vesti mokymai Vilniaus 
technologijų ir dizaino kolegijos studentų 
atstovybei. Mokymai vesti atstovybės stiprinimo 
tema, kalbėta apie atstovybės struktūrą ir ką 
kiekvienas koordinatorius turėtų daryti. Dalintasi 
kitų aukštųjų mokyklų studentų savivaldų 
vykdomomis veiklomis ir gerąja patirtimi. 

Kovo 3 d. vesti mokymai Vilniaus kolegijos 
studentų atstovybei. Mokymų metu kalbėta apie 
studentų atstovo funkciją, tikslų išsikėlimą ir 
motyvaciją. 
Kovo 25 d. vesti mokymai Šiaulių universiteto 
studentų atstovybei. Mokymai vesti 
bendradarbiavimo tarp organizacijos vidinių 
organų tema. 

Balandžio 4 d. buvo vedami mokymai MRU 
SA projektų komitetui. Mokymų metu buvo 
pristatyta komiteto reikšmė ir nauda, gilintasi į 
projektų rašymo ypatumus, nagrinėti dažniausiai 
kylantys klausimas susiję su projektų rašymu. 

Balandžio 7 - 8 d. buvo vedami mokymai MRU SA 
prezidiumui, darbo komandoje įgūdžių lavinimo 
tema. Taip pat buvo peržiūrėti ir panagrinėjami 
svarbiausi aukštojo mokslo ir studentų 
atstovybių dokumentai, pasirašytos veiklos 
plano gaires, komitetų pirmininkų pareigybiniai 
aprašai, prezidiumo taisykles, iškelti ir nagrinėti 
šiai dienai aktualiausi aukštojo mokslo klausimai 
ir studentų atstovybės problemos. 

Balandžio 19 d. vyko ASU SA socialinių ir 
akademinių reikalų mokymai, tema - studentų 
atstovavimas visais lygmenimis, komiteto 
veiklos plano sudarymas. Mokymų metų 
pristatyta bendroji informaciją apie akademinį 
atstovavimą, apsibrėžti veiklos gaires. 

Balandžio 22 d. vesti mokymai KUSS, tema – 
komandos formavimas. Mokymų metu sukurti 
koordinatorių pareigybių aprašai, aptartas 
studentų savivaldos vykdomos veiklos ir išteklių 
vertinimas ir įsivertinimas, kompetencijų kėlimo 
planas. 

Stipri ir kompetentinga 
studentų savivalda



Gegužės 6-7 dienomis vyko Socialinių ir 
akademinių reikalų komitetų mokymai, tema – 
„Kompetentingas studentų atstovas“. Mokymų 
metu aiškintasi, kas yra kompetentingas 
studentų atstovas, kaip jis turėtų dirti, ką turėtų 
žinoti, kokius aukštojo mokslo procesus ir 
dokumentus turėtų išmanyti. Diskutuota kas yra 
studijų kokybė, bei kaip ją užtikrinti. 

Gegužės 11 dieną vyko ASU socialinių ir 
akademinių reikalų komiteto mokymų antroji 
dalis. Mokymų metu nagrinėti universiteto ir 
atstovybės vidiniai dokumentai bei sukurtos 
veiklos plano pagrindinės gairės. 

Gegužės 13-14 d. vyko Marketingo ir ryšių su 
visuomene komitetų mokymai. Gilintasi, kas 
yra marketingo – rinkodaros – verslo projektų 
komitetų veikla, kokią veiklą jie vykdo, kaip ji turi 
būti vykdoma, taip pat nagrinėtos savivaldose 
naudojamos priemonės. Nagrinėta, kaip 
dirbti su partneriais: naujų suradimas, esamų 
išlaikymas. Ryšių su visuomene komiteto nariai 
aiškinosi, gilinosi į komunikacijos subtilybes, 
nagrinėjo tinkamus ir netinkamus komunikacijos 

pavyzdžius, ko vengti, kaip kurti tinkamą ir 
teigiamą atstovybės įvaizdį. Išskyrė pagrindinius 
studentų atstovybės įvaizdžio elementus, buvo 
supažindinti su pagrindiniais LSS komunikacijos 
kanalais ir juose skleidžiama informacija, 
aptartas naujienlaiškio komunikacijos planas 
(išleistas birželio mėnesio naujienlaiškis), 
Akademinio sąžiningumo kampanijos idėja. 

Gegužės 20 d. Andrius Zalitis vedė mokymus 
KTU SA. Mokymų dalyviai buvo studijų programų 
komitetuose studentams atstovaujantys 
asmenys, diskutuota apie atstovavimo pagrindus, 
sampratas ir reikšmę. 

Gegužės 27 d. Andrius Zalitis vedė mokymus 
dviems KTU SA fakultetų savivaldoms: 
VivatChemija ir InfoSA. Pristatytos naujienos, 
susijusios su konsolidacija, diskutuota apie 
Lietuvos aukštojo mokslo politiką. 

Birželio 9 d. vyko Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos Kariūnų Tarybos 
mokymai. Mokymuose kalbėta apie komitetus, 
kaip paskirstyti darbus organizacijoje ir pritraukti 
narius. VIKO SA Alumni Simona Grigaliūnaitė 
pasakojo apie studentų atstovavimą nacionaliniu 
ir kariūnų tarybos lygmeniu, o LSS Alumni 
Ričardas Rimkus kėlė motyvaciją rinkodaros 
tema, kartu su mokymų dalyviais kalbėjo apie 
rėmimo pritraukimą ir kontaktavimą su įmonių 
atstovais. Artėjant rudens sezonui mokymus 
siūloma tęsti ir toliau.

Mokymai Tarybai
Vasario 10 d. vyko Tarybos narių mokymai 
Šiauliuose. LSS Alumnai Paulius Baltokas ir 
Andrius Zalitis mokė prezidentus ir jų akademus 
atstovavimo subtilybių. Mokymuose buvo 
pasidalinta gerąja patirtimi, pavyzdžiais apie 
atstovavimą.
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„VEIK“
Kovo 17-18 d. vyko koordinatorių mokymai 
„Veik“, kurių tikslas buvo išmokyti dalyvius dirbti 
su savo komandomis, taip pat Lietuvos studentų 
sąjunga siekė, kad koordinatoriai išmoktų mokyti 
naujus atstovybių narius atstovavimo, sugebėtų 
įkvėpti ir auginti savo komiteto narius.

Anksčiau „Veik“ mokymai buvo daromi kiekvienam 
komitetui atskirai, tačiau Lietuvos studentų 
sąjungai atlikus poreikių tyrimą paaiškėjo, jog 
daugelis žmonių, nesvarbu kuriame komitete 
dirbtų, susiduria su tomis pačiomis problemomis 
– įkvėpimo trūkumas, patirties perdavimo 
nebuvimas. Todėl šiais metais mokymai vyko 
kiek kitokiu formatu. Bendroji dalis buvo skirta 
visiems, o vėliau komitetų koordinatoriai gilino 
savo žinias konkrečiai sričiai skirtose grupėse.

Bendrosios paskaitos buvo apie komandos narių 
įkvėpimą ir išlaikymą, kurią vedė LSS Alumnas 
Mindaugas Grajauskas. LSS Alumnas Mantas 
Simanavičius pasakojo studentiško judėjimo 
istoriją, o KTU SA Alumni Laima Šlapkauskaitė 
aiškino, kaip būti užtikrintam, kad po tavęs 
darbus tęs tinkamas žmogus. LSS Alumni Monika 
Simaškaitė kalbėjo apie tai, kaip dirbti ne vienam 
ir būti užtikrintam kokybišku rezultatu, o kaip 
tapti puikiu aukštosios mokyklos / savivaldos 
atstovu pasakojo LSS Alumnas Artūras Šaltis, 
kuris taip pat ne kartą pabrėžė, kaip svarbu yra 
bendradarbiauti ir dirbti visiems kartu.

Vėliau dalyviai buvo suskirstyti į Ryšių su 
visuomene (RsV), Socialinių ir akademinių reikalų 
(SARK), Žmogiškųjų išteklių (ŽIK), Projektų, 
Marketingo bei Laisvalaikio komitetus.

Žiniomis su RsV komitetu dalinosi įmonės 
„Cocos“ analitikas Lukas Getautis, kuris pasakojo 
apie naujausias socialinių tinklų facebook bei 
instagram tendencijas. Apie RsV ir žiniasklaidos 
/ reklamos skirtumus bei partizaninį marketingą 

komiteto nariams pasakojo VDU SA Alumnas 
Karolis Klikna. Taip pat K. Klikna mokė dalyvius, 
kaip turėtų atrodyti geras logotipas ir kaip jis 
susijęs su bet kokios organizacijos įvaizdžiu.

Alumnai Paulius Simanavičius SARK komitetui 
kalbėjo apie vidinės studijų kokybės užtikrinimą, o 
Maksimas Milta pasakojo apie tai, kaip kokybiškai 
atstovauti tarptautiniams studentams.

Apie Alumnų įtraukimą į veiklą ŽIK komitetui 
pasakojo LSS organizacijos stiprinimo vadovė 
Justina Štrimaitytė, o VGTU SA Alumnas Saulius 
Lukošius kalbėjo apie narių pritraukimą ir 
pirmakursių integraciją.

KTU SA Alumni Vaida Spūdytė Projektų komitetui 
pasakojo, kaip taisyklingai pateikti projekto 
paraišką bei ataskaitą ir valdyti projekto 
finansus, o ISM SA Alumnas Niko Amirgulašvili su 
Marketingo komiteto atstovais dalijosi patirtimi 
ieškant ir pritraukiant ilgalaikius partnerius bei 
kalbėjo apie derybų meną ir įvaizdį prieš verslo 
atstovus.

Laisvalaikio komiteto nariai klausėsi apie 
didžiausias renginių nesėkmės ir mokėsi, kaip jų 
išvengti. Apie tai pasakojo viena „Lofto“ įkūrėjų 
Živilė Diawara, o VGTU SA Alumnas Gediminas 
Skruzdys kalbėjo apie kintančius studentų 
poreikius ir kas šiuo metu „užkabina“.

Leidiniai, padedantys 
tobulėti
Ataskaitiniu laikotarpiu sukurtas gidas „Mokymų 
organizavimo ABC“, kuriame savivaldos yra 
skatinamos pačios organizuoti mokymus. Šiame 
gide aprašomi svarbiausi punktai, įgyvendinat 
sėkmingus mokymus.
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31LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMAS

LSP
Didžiausia Lietuvos studentų sąjungos teikiama 
paslauga yra Lietuvos studento pažymėjimo 
gamyba. Ataskaitiniu laikotarpiu pagaminta 
26048 studento pažymėjimai. 

Pažymėjimas gaunamas prieš rugsėjo 1 d.

Vienas iš Studentų sąjungos tikslų buvo turėti 
galimybę išduoti studentams pažymėjimus prieš 
rugsėjo 1 d., kadangi techniškai organizacija 
pažymėjimus pagaminti galėjo dar prieš 
prasidedant mokslo metams, tačiau neturėjo 
teisės juos išduoti studentams. Rugsėjo 
mėnesio pradžioje visiems studentams išduoti 
pažymėjimų nėra įmanoma dėl nustatytų bankų 
srautų valdymo, tad susidarydavo situacija, 
jog studento pažymėjimas yra pagamintas ir 
perduotas bankui, tačiau dėl teisinio reguliavimo 
studentas jo iki rugsėjo 1 d. atsiimti negali, nes 
tik tuomet įgyjamas studento statusas.

Kadangi dar 2016 m. gegužės mėn. Švietimo 
ir mokslo ministerija patvirtino naują LSP 
platinimo tvarką, pagal kurią suteiktas leidimas 
pažymėjimus studentams išduoti dar prieš 
rugsėjo 1 d., ant jų nurodant pažymėjimo pradžios 
datą ir taip išvengiant sukčiavimo atvejų, šiemet 
daugelis studentų savo pažymėjimus galėjo 
atsiimti iki mokslo metų pradžios. 

Ataskaitiniu laikotarpiu LSS Valdyba inicijavo 
darbo grupės veiklą LSP klausimu. Susitikimų 
metu sprendžiami klausimai dėl LSP atnaujinimo 
ir naujų funkcijų įdiegimo.

Kitos su LSP susijusios 
veiklos
Visus metus veikia LSP skambučių linija bei yra 
nuolatos atsakinėjami laiškai. Kad ši veikla vyktų 
sklandžiau, 2017 m. vasarą LSS įdarbino LSP 
administratorių Paulių Puzanovą.

Lietuvos studento 
pažymėjimas



Elektroninis moksleivio 
pažymėjimas (EMP)
Ataskaitiniu laikotarpiu pradėti gaminti 
elektroniniai moksleivių pažymėjimai. EMP 
gamyba Lietuvos studentų sąjungos biure 
prasidėjo 2017 m. vasarą pasirašius sutartį 
su elektroninio dienyno atstovais. Ataskaitiniu 
laikotarpiu pagaminta 7078 moksleivio 
pažymėjimai.

Šis naujas projektas prisideda prie organizacijos 
finansinės padėties gerinimo. 
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LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS PROJEKTAI

2017 metais Lietuvos studentų sąjunga vykdė 
keturis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministerijos finansuotus projektus. 

Tradicinis, kasmetinis Lietuvos studentų 
sąjungos organizuojamas renginys „Asamblėja 
2017“ vienija aktyviausius studentiško judėjimo 
atstovus jau daugiau nei 10 metų.

Organizacija atliko du tyrimus „Akademinio 
sąžiningumo įvaizdžio formavimas visuomenėje“ 
ir  „Socialinės gyvenimo bei mokymosi sąlygos 
studijų metais. Mažiau galimybių turinčių 
studentų integracija“.

2017 metų rudenį Lietuvos studentų sąjungai 
teko proga vykdyti Šiaurės Europos šalių 
studentų sąjungų susitikimą ,,NOM: aukštųjų 
mokyklų tinklo konsolidacija 2017’’ 

2017 m. Švietimo ir mokslo ministerija Lietuvos 
studentų sąjungos projektinėms veikloms vykdyti 
skyrė 27 000 EUR.

Lietuvos studentų sąjunga 2018 metais ŠMM 
pateikė šiuos projektus: „Dėstytojų didaktinių ir 
pedagoginių kompetencijų vertinimo tyrimas“, 
„Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo 
studijomis tyrimas“, Mokymų ciklas „Startuok. 
Veik. Vadovauk.“ „Asamblėja 2018“.

2017 metais organizacijai skirtas finansavimas 
yra 39,314,00 EUR (JRD+ŠMM).

2018 metų veikloms vykdyti Jaunimo reikalų 
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos Sąjungai skyrė 11,898,00 EUR

Lietuvos studentų sąjunga ataskaitiniu 
laikotarpiu pateikė du projektus Jaunimo reikalų 
departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, skirtus plėtoti bendradarbiavimą 
su Ukrainos studentų asociacija ir Lenkijos 
Respublikos studentų parlamentu. Bendras 
projektas su partneriais iš Ukrainos – Akademinio 
sąžiningumo puoselėjimas. Projektas skirtas 
skatinti Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimą 
yra orientuotas į Akademinio sąžiningumo 
puoselėjimą abejose šalyse.

Lietuvos studentų 
sąjungos projektai
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Bendradarbiaujama teikiant paraišką strateginių 
partnerysčių projektams (KA2) Švietimo ir 
mokymo srityje pagal Erasmus+ programą. 
Projekto metu bendradarbiavimas vyksta tarp 
Europos studentų sąjungos, UK’S EAUC ir NUS- 
UK, keturios aukštosios mokyklos iš skirtingų 
programos šalių, trys nacionalinės studentų 
sąjungos/organizacijos ir partneris ne iš 
programos šalies t. y. Uzbekistano, Nacionalinis 
Uzbekistano Universitetas, Taškentas. Projekto 
pavadinimas – Enhancing SDG Engagement 
through Living Labs.

2018 metais Lietuvos studentų sąjungos 
ilgalaikių projektų vykdymui skirta suma – 
10212,36 EUR. Ilgalaikių projektų teikimo metu 
buvo gautos 24 projektų paraiškos iš studentų 
savivaldų, finansuota 17 projektų.

2017 metų trumpalaikiams projektams skirta 
suma 6679,46 EUR.

2017 metų ilgalaikiams projektams skirta suma 
9663, 76 EUR.
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