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Gaudeamus igitur
Gaudeamus igitur,

iuvenes dum sumus!
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et qui illam regunt!
Vivat nostra civitas,

Maecenatum caritas,
qui nos hic protegunt!
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4SVEIKINIMO ŽODIS

Gerbiami akademinės bendruomenės nariai, 

Lietuvos studentų sąjungoje praėjo dar vieni 
metai atstovaujant. Visi kartu šiemet nuveikėme 
daugybę reikšmingų darbų dėl svarbiausio mūsų 
tikslo – studentijos gerovės.

Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad metai 
Sąjungai buvo išties sėkmingi. Kartu su 
savivaldomis mokėmės ir tobulėjome, kartu 
sprendėme studentams iškilusius klausimus 
ir problemas, kartu džiaugėmės sėkme. 
Atstovaudami studentams tiek nacionaliniu, tiek 
tarptautiniu lygmeniu, nešėme Lietuvos studentų 
balsą su didžiule atsakomybe. 

Šiemet daug dėmesio skyrėme studentų 
socialinės bei finansinės padėties gerinimui, 
o atlikto tyrimo dėl psichologinės studentų 
būklės rezultatai buvo eskaluojami nacionaliniu 
mastu bei padėjo inicijuoti daugybę reikšmingų  

pokyčių aukštosiose mokyklose. Dalyvavome 
posėdžiuose, diskusijose, akcijose bei piketuose 
ir stengėmės pasinaudoti kiekviena proga 
išreikšti studentų poziciją. 

Nors metai buvo vaisingi, laukia dar daug didelių 
darbų. Linkiu ir toliau taip pat aktyviai prisidėti 
prie jų įgyvendinimo, drąsiai reikšti naujas idėjas 
ir nebijoti diskutuoti. Tikiuosi, jog ir toliau drauge 
stengsimės dėl studentų ir visos Sąjungos 
gerovės. 

Kartu pirmyn!

Eigirdas Sarkanas,
LSS prezidentas

Sveikinimo žodis



Mieli studentai,

bendruomenė gyvenime visada svarbi. Kaip 
niekada ji svarbi studijuojant, kai pagaliau 
imi žengti pirmuosius savarankiško gyvenimo 
žingsnius. Lietuvos studentų sąjunga – tai 
bendruomenė, kuri rūpinasi savo narių gerove, 
palaiko juos ir sprendžia iškilusias problemas.

Lietuvos studentų sąjunga jau daugybę metų 
yra ypač vertinga Vyriausybės partnerė, visada 
laukiame jos kritikos ir pasiūlymų aukštojo 
mokslo ir kitais klausimais. Tai ypač svarbu 
aukštųjų mokyklų reformos laikotarpiu.

Ne vienas valstybės ateitį lemiantis sprendimas 
buvo patobulintas dėl Jūsų atsidavimo atstovauti 
studentams. Todėl linkiu, kad tai niekada 
nepasikeistų, o Jūs ir toliau su tokia pat energija 
prisidėtumėte kuriant geresnį aukštąjį mokslą 
Lietuvoje.

Saulius Skvernelis,
Ministras Pirmininkas
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Mieli studentai,

tikiu, kad esame kolegos ir partneriai bendrame 
darbe – siekiame, kad Lietuva taptų klestinčia 
šalimi, o tai reiškia, kad tiek aukštasis mokslas, 
tiek švietimas apskritai turi sudaryti sąlygas 
kiekvienam asmeniui atskleisti jame slypinčias 
galimybes, augti ir tobulėti. Gebantis save 
realizuoti žmogus yra sėkmingas žmogus, o iš 
sėkmingų žmonių susidaro klestinti visuomenė.

Jau ne vienerius metus akademinė bendruomenė 
ir suinteresuotos šalys pabrėžia studijų ir mokslo 
kokybę. Tai iš tiesų yra labai svarbu. Siekiant šio 
esminio tikslo itin svarbu yra suvokti, kad kokybę 
kuria žmonės, jų partneriškas susitarimas siekti 
bendrų, visiems rūpimų tikslų.

Partnerystė – tai kelias, kuriuo kviečiu kartu eiti 
ir jus, savo jaunuosius kolegas. Ne tik dėl to, kad 
jūs kursite mūsų šalies ateitį. Jūs jau dabar esate 
bendro mūsų gyvenimo kūrėjai. Veržlus studentų 
– kaip akademinės bendruomenės ir visuomenės 
narių – balsas gali stipriai suskambėti bendrame 
chore, būti svarus akstinas judėti į priekį. 

Tad kviečiu būti aktyviais procesų dalyviais ir 
partneriais tiek savo aukštosiose mokyklose, tiek 
bendroje mokslo ir studijų kaitoje. Jūsų idėjoms 
ir pasiūlymams mano durys visada plačiai 
atidarytos.  

Algirdas Monkevičius,
Švietimo, mokslo ir sporto ministras



Mieli Lietuvos studentų sąjungos nariai,

sveikinu aktyvų, sąmoningą ir atsakingą Lietuvos 
studentų sąjungos jaunimą, kuris savo kryptinga 
veikla reikšmingai prisideda prie teigiamų 
pokyčių Lietuvos švietimo srityje. 

Per pastaruosius metus nuveikėte tikrai 
daug: skatinote aukštojo mokslo pažangą, 
kūrėte geresnę akademinę ir socialinę aplinką 
studentams, palaikėte akademinio sąžiningumo, 
pagarbos ir kitų principinių vertybių įgyvendinimą 
Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dėkodamas jums už aktyvumą ir nuveiktus darbus, 
džiaugiuosi, kad esame idėjiniai partneriai, atviri 
naujovėms ir ypač gausiai pastaraisiais metais 
vykusioms kokybinėms švietimo permainoms. 

Būtent tokie kritiškai mąstantys, pilietiški, 
protingi jauni žmonės kaip jūs yra svarbių 
pokyčių valstybėje sėkmės garantas. Esate 
neatsiejama aukštųjų mokyklų reformos dalis, 
nes dėl jūsų kokybės siekio ir reiklumo Lietuvos 
universitetai žengia studijų kokybės gerinimo ir 
studijų proceso tobulinimo linkme.  

Linkiu nesustoti ir toliau užtikrintai bei vieningai 
siekti savo tikslų, nepailstamai stengtis dėl 
Lietuvos studentų gerovės ir aukščiausios studijų 
kokybės užtikrinimo Lietuvos universitetuose.

Sėkmės jums!

Prof. Artūras Žukauskas,
Lietuvos universitetų rektorių 

konferencijos prezidentas
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Akademinis jaunime,

apibendrinate dar vienerius Lietuvos studentų 
sąjungos veiklos metus, kurie buvo kupini iššūkių, 
patirčių ir pokyčių šalies aukštajame moksle. 
Šiame kontekste Jūsų veikla svari ir matoma. 
Nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu atstovaudami 
studijuojančiųjų interesus, Jūs aktyviai dirbate 
su visomis suinteresuotomis šalimis, nuomonių 
įvairovėje randate sutarimus, siekiate geriausių 
sprendimų studentų bendruomenei, ypač kai 
tai liečia socialinės ar finansinės padėties 
pagerinimą.

Linkiu ir toliau išlikti racionaliais, nebijančiais 
diskutuoti ir išsakyti savo nuomonę, į ateitį 
pozityviai žvelgiančiais šalies patriotais. 
Gyvuodami jau trečiąjį dešimtmetį, Jūs auginate 
tikrus lyderius – visuomenininkus, politikus, 
savo veiklą išmanančius ir jai atsidavusius 
verslo ir viešojo sektoriaus profesionalus. 
Kuo nuoširdžiausiai linkiu sėkmės visuose 
sumanymuose – vienykite, kurkite ir puoselėkite 
studentišką judėjimą Lietuvoje!
 

Nerijus Varnas, 
Lietuvos kolegijų direktorių 

konferencijos prezidentas
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Mielas Lietuvos studentų sąjungos nary, 

sveikinu Tave – drąsų, smalsų, atkaklų ir  
ryžtingą – reikšmingai prisidėjusį prie studentijos 
interesams atstovaujančios organizacijos 
veiklos plėtojimo, ypač užtikrinant studentų 
akademinio sąžiningumo tyrimo tęstinumą ir 
aktyviai prisijungiant prie Lietuvos universitetų 
rektorių konferencijos Laikinosios akademinio 
sąžiningumo ir etikos darbo grupės veiklos.

Valstybei rūpi visi piliečiai, tačiau į Tave, jaunas 
žmogau, žvilgsnis krypsta labiausiai. Todėl 
noriu padrąsinti ir patikinti, kad Tavo darbas, 
telkiant sąmoningą jaunuomenę, yra matomas 
ir vertinamas. Įsitraukdamas į sąjungos veiklą, 
tampi atsakingas už visos studentijos interesus 
ir kryptį, kuria ir kaip renkatės eiti. Esu įsitikinusi, 
kad esi išties kūrybinga ir inovatyvi asmenybė.

Kasmet, trumpam stabtelėdamas pažvelgti į tai, 
kas nuveikta, gali pasidžiaugti, kad reikšmingų 
rezultatų tik daugėja. Todėl linkiu, kad ir toliau 
siekdamas užsibrėžtų tikslų būtum pavyzdžiu visai 
akademinei bendruomenei ir kaip aukščiausią 
kokybės standartą sau ir kitiems nepaliautum 
taikyti pamatinių akademinės etikos vertybių. 
Visa tai lems tolesnį asmenybės formavimąsi, 
nuo kurio priklausys Tavo kaip darbdavio ar 
darbuotojo bendradarbiavimas su kolegomis, 
požiūris į darbą ir etiką jame. 

Kasdienių atradimų!

Dr. Loreta Tauginienė,
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė



Įvadas
2018 metais Lietuvos aukštojo mokslo 
sistemoje įvyko nemažai pokyčių. Atstovaudama 
studentams ir gindama jų interesus, ataskaitiniu 
laikotarpiu Lietuvos studentų sąjunga stiprino 
ryšius su švietimo politiką formuojančiomis 
institucijomis, dalyvavo viešosiose diskusijose, 
kūrė bendradarbiavimo ir besimokančios 
organizacijos kultūrą. 

Taip pat Lietuvos studentų sąjunga aktyviai 
dalyvavo tarptautinės akademinės bendruomenės 
veikloje, Europos studentų sąjungos mokymuose, 
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 savivaldoms. 

Šiemet įvyko tradiciniai Sąjungos renginiai – 
LSS vasaros sąskrydis, Asamblėja, Alma Mater 
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 27-erių metų patirtį, 
Lietuvos studentų sąjunga ir toliau sieks 
užsibrėžtų tikslų ir drąsiai imsis naujų darbų bei 
iššūkių.

10ĮVADAS
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Apžvalga
Studentų atstovai valstybės 
institucijose ir organizacijose

Lietuvos studentų sąjungos nariai 
studentų nuomonei atstovavo valstybės 
institucijose, organizacijose, darbo grupėse 
ir kitose struktūrose. Nuolat dalyvaudama ir  

atstovaudama studentų interesams aukštojo 
mokslo politiką formuojančių institucijų veikloje, 
Lietuvos studentų sąjunga stengėsi kurti aplinką, 
užtikrinančią kokybiškas ir prieinamas studijas. 

Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai darbo 
grupėse, komitetuose, komisijose ir kt.:

Bolonijos proceso stebėsenos Lietuvoje darbo 
grupė. Sukurta 2015 m. ministrės įsakymu

Eigirdas Sarkanas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir 
procedūrų kontrolieriaus patariamasis komitetas

Kasparas Nacius

SKVC Studijų programų apeliacinė komisija

Sandra Matoškaitė

Seimo Švietimo ir mokslo komitetas

Eigirdas Sarkanas, Viktorija Žilinskaitė

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

Kasparas Nacius, Eigirdas Sarkanas

Lietuvos universitetų rektorių konferencija

Viktorija Žilinskaitė, Eigirdas Sarkanas

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko pasiruošimas 
susitikimui dėl Paryžiaus komunikato.

Ataskaitiniu laikotarpiu teikti pasiūlymai 
dėl etikos klausimų sprendimo aukštosiose 
mokyklose bei akademinio sąžiningumo.

Lietuvos studentų sąjunga prisidėjo prie 
apeliacijų dėl studijų programų nagrinėjimo ir 
probleminių klausimų sprendimo.

Bendradarbiauta dėl Mokslo ir studijų įstatymo, 
psichologinės studentų būklės, aukštųjų mokyklų 
finansavimo bei norminės studijų kainos klausimų.

Bendradarbiauta dėl Mokslo ir studijų įstatymo, 
psichologinės studentų būklės, aukštųjų mokyklų 
finansavimo bei norminės studijų kainos klausimų.

Lietuvos Švietimo taryba

Eigirdas Sarkanas

Studijų kokybės vertinimo centro taryba

Eigirdas Sarkanas

Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos studentų 
sąjunga prisidėjo prie projektų rengimo.

Ataskaitiniu laikotarpiu nagrinėti veiklų ir studijų 
kokybės gerinimo klausimai. 

Svarstyti klausimai dėl naujojo studijų krypčių 
vertinimo, aukštųjų mokyklų finansavimo modelio 
bei norminės studijų kainos pokyčių. Taip pat 
kalbėta apie psichologinę studentų būklę ir kiti 
einamieji klausimai.
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Studijų vertinimo komisija

Kasparas Nacius, Lukas Kijauskas

Švietimo mainų paramos fondo Tarptautinė 
studijų komisija

Viktorija Žilinskaitė 

LURK Laikinosios akademinio sąžiningumo ir 
etikos darbo grupė

Kasparas Nacius, Viktorija Žilinskaitė

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

Valstybinio studijų fondo paskolų komisija

Eigirdas Sarkanas

Projektų „Studijas reglamentuojančių aprašų 
sistemos plėtra (SKAR-3)“ ir „Lietuvos kvalifikacijų 

sistemos plėtra (1 etapas)“ dermės komisija

Viktorija Žilinskaitė

Šios komisijos veikla yra nuolatinė. Funkcija – 
įvertinti visų studijų programų vertinimų išvadas, 
jas priimti arba atmesti. Atmetimas reiškia, kad 
išvados grąžinamos ekspertų grupei su komisijos 
pastabomis. Komisija siekia, kad visi įvertinimai 
būtų pagrįsti, tinkamai aprašyti ir susieti su 
faktiniais įrodymais. 

Paruošta nauja, nuo 2019 metų įsigaliosianti, 
valstybinių stipendijų administravimo koncepcija, 
nustatytos valstybinių stipendijų konkursų 
sąlygos 2019 metams.

Patvirtintos ir paskelbtos LURK Publikavimo etikos 
gairės. Parengtas seksualinio priekabiavimo 
gairių projektas.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nagrinėjami 
studentų prašymai dėl valstybės remiamų 
paskolų termino atidėjimo, atleidimo nuo paskolų 
ar maksimalios paskolų sumos padidinimo. 
Kiekvienu atveju vertinama, ar studentų prašymai 
yra pagrįsti. 

Rengiami profesiniai standartai (projekto 
„Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra“ kontekste) 
bei studijų krypčių aprašai, atspindintys tuos 
standartus („Studijas reglamentuojančių aprašų 
sistemos plėtra“ kontekste).

Valstybinio studijų fondo Valdyba

Eigirdas Sarkanas

Aukštųjų mokyklų pedagoginių darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo gairių rengimo komisija

Viktorija Žilinskaitė

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirstomos 
socialinės stipendijos, kompensacijos už studijas. 

Parengtas aukštųjų mokyklų pedagoginių 
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo gairių 
projektas, kuriame aiškiai apibrėžti dėstytojų 
kompetencijų blokai (Sąjunga dirbo su mokymo(-
si) kompetencijos turinio apibūdinimu), apibrėžti 
trys sistemos lygmenys (valstybės – aukštosios 
mokyklos – asmeninis) ir vykstantys procesai 
juose, aiškiai įvardijant įsipareigojimus ir 
atsakomybes.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo svarstomi bei 
tvirtinami aukštųjų mokyklų bei kitų institucijų 
teikti investiciniai projektai, skirti studijų kokybės 
gerinimui.
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Valstybinio studijų fondo prašymų skirti paramą 
studijoms ne Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo 
komisija

Viktorija Žilinskaitė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo 
grupė norminių studijų kainų sandarai

Eigirdas Sarkanas

Programos „Kurk Lietuvai“ projektas „Išvykstančių 
studijuoti į užsienį finansavimo modelio rengimas“, 
kurio įgyvendinimo prisidėjo ir Lietuvos studentų 
sąjunga (teiktos rekomendacijos, susitikimas su 
projekto rengėjų grupe. Projekto įgyvendinimas 
ir administravimas buvo perleistas Valstybiniam 
studijų fondui suteikiant jam pavadinimą 
konkursas „Kitas šimtas“. „Kitas šimtas“ sudarė 
galimybę aplikuoti besirengiantiems studijuoti 
ar jau studijuojantiems geriausiose pasaulio 
aukštosiose mokyklose ir norintiems gauti 
valstybės paramą studijų kainos ar pragyvenimo 
išlaidų padengimui. 2018 metų konkurso 
dalyviams skirta 250 tūkst. eurų parama.

Pradėta svarstyti, kaip turėtų keisti norminių 
studijų kainų sandara. Pasiektas susitarimas, kad 
studentų skatinimui skirta dalis kiltų nuo 3,1 BSI 
iki 3,5 BSI. Taip pat svarstoma galimybė nesieti 
studentų skatinimui skirtos dalies su studento 
krepšeliu.

Valstybinių aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo 
įstaigų bendrabučių valdymo ir administravimo 

informacinės sistemos kūrimo darbo grupė

Eigirdas Sarkanas, Gailė Žebrytė

Lietuvos pramonininkų konfederacijos Petro 
Vileišio nominacijų komitetas

Eigirdas Sarkanas 

Svarstomas aukštųjų mokyklų bendrabučių tinklo 
optimizavimas ir prieinamumas, nepriklausomai 
nuo aukštosios mokyklos, kurioje studijuoja 
studentai. Taip pat svarstytos galimybės gerinti 
bendrabučių būklę.

Atrinkti ir deleguoti nominantai Petro Vileišio 
stipendijai gauti. 

Žinių ekonomikos forumas

Eigirdas Sarkanas

Ataskaitiniu laikotarpiu vyko susitikimai su 
Švietimo, mokslo ir sporto ministrais ir miestų 
merais dėl švietimo, inovacijų skatinimo 
mokyklose.
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Lietuvos studentų sąjungos Taryba Lietuvos studentų sąjungos Taryba
Andrius Dubikovas AKSA (iki 2018 m. birželio 12 d.)
Laikinai einantis prezidento pareigas Lukas Maksvytis AKSA (iki 2018 m. spalio 31 d.)
Klaudijus Buivydas AKSA
Liveta Budreckytė ASU SA (iki 2019 m. sausio 1 d.)
Tsimafei Malakhouski EHU SC
Kotryna Kanclerytė ISM SA (iki 2018 m. balandžio 26 d.)
Indrė Ubartaitė ISM SA
Izabelė Rainytė KK SA (iki 2018 m. gegužės 24 d.)
Mantas Gedrimas KK SA
Vilma Blaževičiūtė KOK SA
Lukas Kijauskas KTU SA
Vaiva Makarauskaitė KUSS
Akvilė Sudarytė KVK SA (iki 2018 m. liepos 24 d.)
Girmantė Zavadzkytė KVK SA
Jogailė Žiliūtė LAJM SA
Agnė Vabalaitė LEU SA (iki 2018 m. liepos 1 d.)
Danielė Bučinskaitė LSMU SA
Akvilė Katkovaitė LSU SA (iki 2018 m. gegužės 19 d.)
Aurelijus Gutas LSU SA
Kamilė Salickaitė MRUSA
Gabrielė Pociūtė ŠUSA (iki 2018 m. spalio 11 d.)
Aistė Žilevičiūtė ŠUSA
Greta Šmaižytė VDU SA
Matas Povilauskas VGTU SA (iki 2018 m. spalio 27 d.)
Dominykas Tvaska VGTU SA
Reda Rutkūnaitė VIKO SA (iki 2018 m. balandžio 12 d.)
Kotryna Naglinskaitė
Evaldas Striaukas VTDK SA

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

Lietuvos studentų sąjungos Priežiūros komitetas
Monika Simaškaitė (pirmininkė)
Vytenis Simenas
Aurelija Okunytė
Vytautas Kučinskas
Aurelijus Gutas (iki 2018 m. gegužės mėn.)
Džiugas Dangovas (nuo 2018 m. rugpjūčio mėn.)

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 
(iki 2019 m. 
sausio 1 d.)

2. Alytaus kolegijos Studentų atstovybė (AKSA) Tikrasis narys

3. Europos humanitarinio universiteto 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 
(iki 2018 m. 
liepos 1 d.)

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 Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė (VGTU SA) Tikrasis narys

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

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

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

Lietuvos studentų sąjungos nariai
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Eil. 
nr.

Studentų savivalda Statusas

20. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Studentų atstovybė 
(LKA SA) Narys stebėtojas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lietuvos studentų sąjungos biuras
Prezidentas Eigirdas Sarkanas
Viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė
Viceprezidentas Kasparas Nacius (iki 2018 m. rugsėjo mėn.)
Komunikacijos vadovė Vaiva Kasiulynaitė
Organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė (iki 2019 m. sausio mėn.)
Projektų vadovė Sandra Matoškaitė
LSP administratorius Paulius Puzanovas (iki 2018 m. gruodžio mėn.)
LSP administratorius Deividas Gudiškis
Biuro vadovė Gailė Žebrytė

Ataskaitinio laikotarpio metu biuro komanda teikė konsultacijas savivaldoms ir studentams visais su 
studijų procesu bei Lietuvos studento pažymėjimu susijusiais klausimais.

Siekiant tinkamai atstovauti studentams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu vyko studentų savivaldų 
kompetencijų kėlimas bei nuolatinė tarpusavio komunikacija. Biuro komandos nariai dalyvavo 
ataskaitiniuose, rinkiminiuose, kultūriniuose bei pramoginiuose narių renginiuose.

Organizuojant įvairius mokymus bei seminarus bendrauta ir bendradarbiauta su organizacijos 
alumnais ir partneriais. Buvę Studentų sąjungos nariai buvo nuolat kviečiami dalyvauti organizacijos 
renginiuose ir dalintis patirtimi su esamais studentų lyderiais.
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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 5 Tarybos 
posėdžiai. 

Birželio 17 d.  buvo svarstomas LSP Paramos fondo 
struktūros keitimas, komunikacijos vadovė Vaiva 
Kasiulynaitė pristatė studentų savivaldų socialinio 
tinklo Facebook analizę, o organizacijos stiprinimo 
vadovė Justina Štrimaitytė kompetencijų kėlimo 
planą. Taip pat buvo aptariamas klausimas dėl LSS 
pozicijos užsienio studentų sąjungų kontekste.

Rugpjūčio 12 d. Tarybos nariai aptarė narystės 
mokesčio didinimą Tikriesiems LSS nariams, 
kuriam nebuvo pritarta, Taip pat pristatyti tyrimo 
„Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo 
studijomis“ rezultatai. 

Spalio 28 d. LSS Alumni Andrius Zalitis pristatė 
Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją apie 
„Bologna Follow-up“ grupę, kurioje dalyvavo. 
Posėdžio metu buvo aptariamas aukštųjų mokyklų 
finansavimo modelis pristatyta informacija dėl 
dėstytojų kompetencijų tobulinimo plano.

Gruodžio 15 d. tarybos nariai svarstė ir patvirtino 
ilgalaikę LSS poziciją dėl socialinės dimensijos, 
taip pat nuspręsta naikinti LSP Paramos fondą. J. 
Štrimaitytė pristatė savivaldų kokybės standarto 
rezultatus. 

Sausio 19 d. LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas 
pristatė LSS finansinės veiklos ataskaitą bei 
situaciją dėl norminių studijų kainų pokyčių. 
Posėdyje patvirtintas LSS biudžetas 2019 m. ir 
pristatyti darbo grupės rezultatai dėl psichologinės 
pagalbos teikimo ir konsultavimo aukštosiose 
mokyklose. 

Valdybos posėdžių apžvalga
LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, 
Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai, 
sprendžiantis strateginius Sąjungos klausimus. 
Ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 4 LSS Valdybos 
susitikimai ir 2 elektroniniai posėdžiai. 

Balandžio 6 d. LSS Valdybos nariai svarstė ir 
patvirtino Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Studentų atstovybės prašymą tapti tikraisiais 
Sąjungos nariais. 

Gegužės 10 d. Valdybos posėdyje buvo pristatyti ir 
svarstomi LSS biudžetas, metų veiklos planas bei 
aptariami galimi Sąjungos struktūros pasikeitimai. 

Liepos 3 d. LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas 
pristatė finansinės veiklos ataskaitą. Posėdžio metu 
vyko LSP Paramos fondo lėšų skirstymas savivaldų 
projektams bei lėšų skyrimas savivaldoms už 
vertinimą. 

Rugsėjo 7 d. Valdybos sprendimu įdarbintas LSP 
administratorius Deividas Gudiškis.

Rugsėjo 19 d. Valdybos sprendimu įdarbinta LSS 
biuro vadovė Gailė Žebrytė. Taip pat svarstytas 
LSP projektas, o įvertinus LSS biudžetą nuspręsta 
kelti atlyginimus LSS biuro darbuotojams. 

Sausio 17 d. svarstytas 2019 m. biudžetas 
bei tikslinės išmokos studentų savivaldoms už 
tarpininkavimą dėl LSP. 
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Abiturientams svarbu atsakingai pasirinkti 
aukštąją mokyklą ir studijų programą. Studijų 
vietos pasirinkimą gali lemti daugybė įvairių 
veiksnių – draugų patarimai, aukštosios 
mokyklos įvaizdis žiniasklaidoje, siūlomų studijų 
programų populiarumas ar kt. Lietuvos studentų 
sąjunga siekia, kad pagrindiniu kriterijumi 
renkantis studijas bei garantuojančiu kokybišką 
išsilavinimą, taptų studijų kokybė.

Keičiama stojamųjų balų 
skalė
2019 m. skaičiuojant konkursinį balą pereinama 
prie suvienodintos 10-balės skaičiavimo skalės 
– jis galės būti nuo 4 iki 10 balo.  Naujasis 
konvertavimas geriau atspindės abituriento 
pasiekimus, nei ligi šiol naudotas skaičiavimas. 

Skaičiuojant konkursinį balą valstybiniai brandos 
egzaminai iš 16–100 balų vertinimo skalės bus 
perskaičiuojami į 4–10 skalę, dėl to keičiasi ir 

mažiausio konkursinio balo skaitinė išraiška, 
tačiau jo vertė išlieka tokia pat kaip pernai. 2018 
m. galiojęs minimalus konkursinis balas stojant į 
universitetus 3,6 šiemet perskaičiuojamas į 5,4,  
o stojant į kolegijas – 2 į 4,3 balo.

Priėmimas į aukštąsias 
mokyklas 2019 m.
Nuo 2019-ųjų priėmimas į aukštąsias mokyklas 
bus vykdomas ne tik pagal egzaminų rezultatus, 
bet ir pagal metinių pažymių vidurkius. 

2017-ųjų rugpjūtį švietimo ir mokslo ministrė 
pasirašė įsakymą, pagal kurį stojantieji į 
universitetus turės būti išlaikę lietuvių kalbos 
ir literatūros, užsienio kalbos bei matematikos 
brandos egzaminus taip, kad jų įvertinimų 
aritmetinis vidurkis būtų ne mažesnis negu 40. 
Stojant į kolegijas, minėtų brandos egzaminų 
įvertinimų vidurkis turės būti ne mažesnis negu 
25. Išimtis – menų studijos. Į jas stojantiems 

Patrauklios 
studijos būsimiems 
studentams



PATRAUKLIOS STUDIJOS BŪSIMIEMS STUDENTAMS

vidurkis bus skaičiuojamas iš dviejų brandos 
egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros bei 
užsienio kalbos. 

Taip pat į universitetus galės patekti tik tie 
stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis 
dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 
7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6. Vidurkis 
bus skaičiuojamas pagal penkis geriausius 
įvertinimus iš brandos atestato:

• lietuvių kalbos ir literatūros; 

• gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų arba 
vokiečių); 

• užsienio kalbos; 

• matematikos; 

• istorijos arba geografijos, arba integruoto 
istorijos ir geografijos kurso; 

• biologijos arba fizikos, arba chemijos, arba 
integruoto gamtos mokslų kurso; 

• meninio ugdymo srities dalyko arba 
technologijų programos krypties dalyko, 
arba integruoto menų ir technologijų kurso, 
arba specializuoto ugdymo krypties (dailės 
arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) 
programos dalyko; 

• bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos 
sporto šakos, arba specializuoto ugdymo 
krypties (sporto) programos dalyko. 

Į naują tvarką bus atsižvelgiama tiek stojant 
į valstybės finansuojamas, tiek ir į mokamas 
studijų vietas, valstybinius bei nevalstybinius 
universitetus, kolegijas.

Stojantiesiems: privalomas 
istorijos egzaminas
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 
įstatymo projektą, kuriuo vadovaujantis 
abiturientai turėtų laikyti ne 3, o 4 privalomus 

egzaminus, tačiau jo neskuba teikti Vyriausybei. 
Pagal projektą, stojantieji į universitetus ir 
kolegijas be privalomų valstybinių lietuvių kalbos 
ir literatūros, užsienio kalbos, matematikos 
turėtų laikyti ir istorijos egzaminą.

Nauja tvarka, jei ir įsigaliotų, anksčiausia būtų 
taikoma po 2 metų – dabartiniams dešimtokams.

Studijų krypčių vertinimas 
Konstitucinis teismas (KT) šiemet paskelbė, 
jog nauji studijų krypčių vertinimo terminai 
prieštaravo Konstitucijai. Iš viso šiemet pačios 
aukštosios mokyklos atsisakė 267 studijų 
programų, o neleista vykdyti priėmimo į 64 
studijų programas.

Tiek pats krypčių vertinimas, tiek KT nutarimas 
įnešė daug nežinios ir abejonių studentų tarpe 
– vykstant priėmimui į aukštąsias mokyklas, 
stojantiesiems nebuvo aišku, kurios vykdomos 
studijų programos vis dėlto yra kokybiškos, o 
kurios ne.

Dėl šio antikonstituciškai įvertinto studijų 
krypčių akreditavimo, žalos patyrė ir aukštosios 
mokyklos, ir studentai. Šioje situacijoje buvo 
pažeistas studentų interesas ir teisėtas jų 
lūkestis įstoti, mokytis bei baigti kokybišką 
studijų programą. Dalis studijų programų buvo 
diskredituotos, o susiklosčiusioje situacijoje 
niekas nebandė įvertinti pasekmių ir prisiimti 
atsakomybę.

19
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Lietuvos studentų sąjunga ir kiekviena atskira 
studentų savivalda siekia kokybiškai atstovauti 
studentams, kad jų kasdienybė būtų geresnė, 
studijų kokybė atitiktų lūkesčius, o kiekvienas 
studentas be jokių kliūčių galėtų siekti žinių 
ir įgūdžių, būtų patenkintas savo socialine ir 
finansine padėtimi, turėtų galimybę naudotis 
studentiškomis lengvatomis, plėsti akiratį ir be 
kliūčių integruotis į darbo rinką.

Užsienio studentų teisinės 
padėties gerinimas 
Ataskaitiniu laikotarpiu LSS atliko užsienio 
studentų teisinės padėties ir biurokratinio 
aparato, kurį turi praeiti užsienio studentai 
Lietuvoje, analizę. Siekta išanalizuoti, kaip 
yra reglamentuojamas dokumentų teikimas 
užsieniečiams ir kokiomis perteklinėmis 
procedūromis jei yra apkraunami migracijos 
departamente. Seimas patvirtino projektą 
dėl užsieniečių teisinės padėties gerinimo, o 
perteklinės biurokratinės procedūros aukštosiose 
mokyklose buvo panaikintos.

Psichologinė studentų būklė 
Sąjunga atliko tyrimą dėl psichologinės studentų 
būklės, kurio rezultatai atskleidė opias problemas 
aukštosiose mokyklose. LSS iniciavo daugybę 
teigiamų pokyčių, pavyzdžiui, Sąjungos iniciatyva 
buvo sukurta darbo grupė dėl seksualinio 
priekabiavimo prevencijos, apklaustos aukštosios 
mokyklos dėl psichologinės pagalbos studentams 
poreikio bei užtikrinimo ir kt. Taip pat sukurtos 
rekomendacijos aukštosioms mokykloms. 

Į studentą orientuoto 
mokymosi, mokymo ir 
pasiekimų vertinimo dermė  
Birželio 1 d. vyko Švietimo mainų ir paramos 
fondo ERASMUS+ programos projekto „Į 
studentą orientuoto mokymosi, mokymo ir 
pasiekimų vertinimo dermė“ konferencija. 
Projekto tikslas – peržiūrėti šią temą iš 
institucijos, dėstytojo ir studento perspektyvų 
bei parengti rekomendacijas, kuriomis 

Studijomis 
besidžiaugiantis 
studentas
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galėtų vadovautis aukštųjų mokyklų (AM) 
bendruomenės, inicijuodamos pokyčius. Projekto 
rekomendacijos pateiktos taip pat trimis 
lygmenimis – instituciniu, dėstytojo ir studento.

Institucinis lygmuo – vertinimo kultūros 
formavimo perspektyva

AM svarbu sukurti kultūrą, kuri būtų pagrįsta 
kertiniais principais – tinkamumu (tikslingumo 
principas), patikimumu (objektyvumo principas)  
ir teisingumu (lygių teisių principas).

Visuotinis principų įdiegimas AM, kartu 
inicijuojant dėstytojo ir studento dialogą studijų 
proceso metu, kai jis yra vertinamas, padės 
aukštosioms mokykloms sukurti pagrindą į 
studentą orientuoto mokymo ir mokymosi 
atsiradimui.

AM turi susikurti pasiekimų ir studijų rezultatų 
vertinimo kultūrą ir aiškią jos komunikacijos 
strategiją, kad studentai nuo pažinties su 
dėstytoju dienos žinotų, kokia kultūra ir vertybės 
vyrauja AM ir koks yra dėstytojo vaidmuo 
studento ugdymo kelyje. Vertinimo kultūra 
vienareikšmiškai turi atsispindėti programos 
tinklelyje formuojant numatomus studijų 
rezultatus, o vertinimo kultūros kūrime turi 
dalyvauti AM darbuotojai, dėstytojai ir studentai.

Dėstytojo lygmuo – dėstytojo vaidmens 
perspektyva

Dėstytojas turi pažinti savo studentą ir 
identifikuoti kiekvieno individualius mokymosi 
poreikius – priimtiniausią mokymosi formą ir 
stilių. Labai svarbu, kad dėstytojas paaiškintų 
studentui ir padėtų suvokti pasiekimų vertinimo 
sistemą.  Taip pat būtina, kad dėstytojas turėtų 
asmeninę vertinimo sistemą ir semestro eigoje 
galėtų atlikti patikrą, skirtą identifikuoti, ar 
studentai įsisavino dalyko turinį tinkamai. 
Vertinimo sistema turi būti sukurta taip, kad ji 
skatintų studentą mokytis ir įgyti daugiau žinių.

Svarbu, kad dėstytojas suteiktų tinkamą 
grįžtamąjį ryšį studentui apie vertinimo metodiką 

ir spragas, kurias reikėtų užpildyti. Tokio dialogo 
iniciavimas taptų nauja studento mokymosi 
patirtimi.

Studento lygmuo – studento  perspektyva

Studentas turi būti vertinamas ne už  gebėjimą 
atsiminti informaciją, bet už gebėjimą ją 
suvokti ir pritaikant spręsti įvairias užduotis. 
Būtina, kad studento teisėtas lūkestis gauti 
reikiamas kompetencijas įstojus į atitinkamą 
studijų programą būtų išpildytas, o per studijų 
programos dalykus suteiktos visos reikalingos 
kompetencijos.

Aukštosiose mokyklose turėtų būti puoselėjama 
ir diegiama akademinio sąžiningumo vertybė. 
Taip pat įvardijamos aiškios sankcijos, susijusios 
su akademiškai nesąžiningu elgesiu. Ypatingas 
dėmesys turi būti skirtas studento integracijai, 
pavyzdžiui, įvadinėms savaitėms, kuriose 
studentai yra supažindinami su aukštosios 
mokyklos tvarka ir puoselėjamomis vertybėmis.

Lietuvos studentų sąjunga pasisako už gerosios 
Vakarų Europos universitetų praktikos pritaikymą 
Lietuvoje, įvedant studijų proceso monitoringą ir 
nuolatinį studentų psichologinės būsenos sekimą. 
Siūloma įdiegti sistemą, kuri identifikuotų 
net menkiausią nerimą keliantį faktorių apie 
studento pasiekimus bei psichologinę būklę, 
o susistemintą informaciją periodiškai teiktų 
aukštosios mokyklos padaliniui, kuriame 
studijuoja sunkumus patiriantis studentas, tam, 
kad AM galėtų padėti.

Taigi, aukštosioms mokykloms atėjo laikas labiau 
atkreipti dėmesį į studentą ir savo vertinimo 
sistema bei grįžtamojo ryšio suteikimu skatinti į 
studentą orientuotą mokymą bei mokymąsi.
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Studentai nepritarė siūlymui 
atidirbti Lietuvoje
Lietuvos studentų sąjunga (LSS) nepritarė 
„tvarkiečių“ siūlymui versti studentus, 
studijavusius už valstybės lėšas, atidirbti 
Lietuvoje, o atsisakantiems grąžinti už studijas 
sumokėtas lėšas.

Sąjungos nuomone, tai yra žmogaus laisvių 
ribojimas, kuris nepadėtų spręsti protų 
nutekėjimo problemos ilgalaikėje perspektyvoje. 
Geriausiu atveju, ši priemonė padėtų ją spręsti 
laikinam, prievolės trukmę atitinkančiam, 
trijų ar keturių metų laikotarpiui, o vertinant 
ilgalaikėje perspektyvoje, tai sąlygotų nuolatinį 
nepastovumą bei lėšų, skirtų specialistų 
apmokymui darbo vietoje, švaistymą. Taip pat 
atsiradus tokiai prievolei, studentai galimai 
mieliau rinktųsi studijas užsienyje, kur tokių 
prievolių nėra.

LSS pastebėjo, kad pats įstatymo pakeitimo 
aiškinamasis raštas, kuriame rašoma: „Pasitaiko 
atvejų, kai studentas, kurio studijas finansavo 
valstybė, baigęs studijas išvyksta į užsienį 
ir nelieka dirbti Lietuvoje, nes neturi tam 
motyvacijos, taip sukuriama situacija, kai už 
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšas ruošiami 
specialistai kitoms valstybėms“, kelia daug 
neaiškumų.

Sutartimis ir ribojimais verčiant jaunus 
specialistus likti Lietuvoje, sunku kalbėti 
apie aukštojo mokslo tarptautiškumą ir 
konkurencingumą tarptautinėje erdvėje. Europos 
Sąjungos Bendrijos sutartis užtikrina darbuotojų 
judėjimo laisvę, o priverstinį darbą draudžia tiek 
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, kurioje 
nurodoma, kad kiekvienas žmogus turi teisę 
laisvai rinktis darbą, tiek Europos žmogaus teisių 
konvencija.

Gyvenimas ir studijos 
saugioje aplinkoje
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko susitikimas su 
Vilniaus miesto savivaldybės atstovais, kuriame 
buvo pasiektas susitarimas rengti projektą dėl 
trijų aukštųjų mokyklų teritorijoje esančios 
Baltupių rajono pamiškės apšvietimo ir pėsčiųjų 
takų.

Savivaldybės atstovai nedelsiant reagavo į LSS 
kreipimąsi dėl neapšviestos pamiškės, esančios 
visai šalia bendrabučių, o darbai dėl studentų 
saugumo užtikrinimo turėtų prasidėti jau 
netrukus.

EHEA ministrų Paryžiaus 
konferencija 
Gegužės 24 – 25 dienomis Prancūzijoje, 
Paryžiuje vyko Bolonijos proceso šalių ministrų 
konferencija. Konferencijoje 48 šalių atstovai 
pasirašė Paryžiaus komunikatą, apibrėšiantį 
dviejų artimiausių metų šalių partnerystės 
siekius. Vienas iš Europos aukštojo mokslo 
erdvės valstybių (EHEA) tikslų – sukurti bendrą 
sistemą „Peer suppport“, kuri leistų mokytis iš 
kitų valstybių patirčių specifinėse temose ar 
užimti mokančiojo vaidmenį.

Kas 2-3 metus vykstančioje EHEA konferencijoje 
šiemet buvo apžvelgiami tarptautinės 
partnerystės platformos dviejų paskutinių metų 
pasiekimai, diskutuojama apie socialinę aukštojo 
mokslo dimensiją, studijų kokybės užtikrinimą, 
mokymo ir mokymosi inovacijas bei studentų ir 
dėstytojų mobilumą.

EHEA ministrų patvirtintas Bolonijos komunikatas 
į Bolonijos procesą žiūri per pozityvią prizmę, 
mato jo progresą, ypatingai aukštojo mokslo 
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kokybės užtikrinime. Nepaisant to, Europos 
studentų sąjungos, tuo pačiu ir Lietuvos 
studentų sąjungos nuomone, pastaraisiais 
metais Bolonijos procesas stagnavo. Tai reiškia, 
jog ateinantys dveji metai privalo būti kur kas 
ambicingesni, ypatingai, siekiant proveržio 
socialinės dimensijos srityje bei studentų 
mobilumo skatinime.

Dalyvavimas ESU veikloje 
Balandžio 22 – 28 d. Lietuvos studentų sąjungos 
atstovai dalyvavo Europos studentų sąjungos 
(ESU) Valdybos susitikime Slovėnijoje, Bled 
mieste. Susitikimo metu suderinta ESU pozicija 
Bolonijos proceso komunikatui. Lapkričio 25 
– gruodžio 1 dienomis Juodkalnijoje vyko dar 
vienas ESU Valdybos susitikimas.

Lietuvos studentų sąjunga teikė siūlymą Europos 
studentų sąjungai apsvarstyti galimybes prailginti 
tiek ESU vykdomojo komiteto, tiek prezidento 
bei viceprezidentų kadencijas nuo vienerių metų, 
kaip yra dabar, iki dvejų. Esminiai šio siūlymo 
argumentai buvo tie, jog esant vienerių metų 
kadencijai iš tiesų siekti visų ESU užsibrėžtų tikslų 
labai nuosekliai yra labai sudėtinga, kadangi 
natūralu, jog naujai išrinktiems atstovams reikia 
tam tikro adaptacinio laikotarpio, kuris gali trukti 
ir kelis mėnesius. Šio adaptacijos laikotarpio 
metu sunku tikėtis efektyvaus ir nuoseklaus 
darbo, o tai reiškia, kad studentams reikšmingų 
sprendimų priėmimas gali nusikelti į tolimesnę 
ateitį. Dėl šių priežasčių dvejų metų kadencija 
užtikrintų tam tikrą įdirbį, kuris galėtų atnešti 
pozityvių rezultatų per kur kas trumpesnį laiką. 
Siūlymui buvo pritarta.

Rugsėjo 23-26 dienomis Austrijos sostinėje 
Vienoje vyko 36-asis Europos studentų sąjungos 
konventas (ESC), kuris sukvietė daugiau nei 
100 delegatų – studentų atstovų iš visos 
Europos aptarti svarbiausius šiandienos įvykius, 

švietimo problemas ir gerąsias praktikas. 
Susitikime dalyvavo Lietuvos studentų sąjungos 
viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė. 

Rugsėjo 24 d. Vienos pažangiųjų studijų instituto 
tyrimų grupės vadovas Martinas Ungeris 
pristatė tyrimą „Socialinė dimensija Bolonijos 
proceso kontekste: kokioje situacijoje mes 
esame?“ Jis teigė, kad pastaraisiais metais 
(2015-2018) Europos aukštojo mokslo erdvėje 
sukosi skambios frazės apie tai, kaip aukštasis 
mokslas, o kartu ir Vyriausybės politika, turi 
orientuotis į socialinę dimensiją ir aukštojo 
mokslo prieinamumo didinimą, tam, kad 
aukštosiose mokyklose esanti studentų įvairovė 
atspindėtų kiekvienos visuomenės sandarą. Deja, 
anot pranešėjo, jokiu realiu pasiekimu nei viena 
valstybė negali pasigirti. Kodėl? Nes valstybėse 
visada buvo ir vis dar yra svarbesnių prioritetų 
pinigų investavimui. Be to, švietimo sistema ne 
tik kad neteikia politikai greitos naudos, tačiau 
pokyčių diegimas sistemoje reikalauja didelių 
investicijų, yra sunkus ir varginantis procesas.

Pirmąją ESC dieną vyko darbo grupės 
skirtingomis temomis. Europos studentų 
sąjunga, bendradarbiaudama su Europos 
Komisija ir Europos Sąjungos Parlamentu, 
siekia, kad ERASMUS+ projektams ir studentų 
praktikoms skirta suma būtų 2 kartus didesnė 
nei yra dabar. Taip pat svarbu, kad studentų 
ERASMUS mobilumo stipendijos būtų mokamos 
pririšant jas ne tik prie valstybių ir jose 
numatomo pragyvenimo lygio, bet atsižvelgiant 
į valstybės regioną.  Svarbu didinti mobilumo 
programos dalyvių ratą ir sudaryti sąlygas 
socialinių grupių atstovams ja pasinaudoti. Tai 
reiškia, kad  2 kartus padidinus ERASMUS + 
projekto biudžetą, turėsime 3 kartus daugiau 
dalyvių ir papildomas galimybes tiems, kas iki 
tol negalėdavo pasinaudoti ERASMUS praktikos 
nauda. Kiekviena nacionalinė studentų sąjunga 
turėtų skatinti europarlamentarus balsuoti už 
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tokį pokytį. Vienos pažangiųjų studijų institutas 
dirba su „Eurostudent“ projektu, vienijančiu 
28 Europos šalis, kurios duomenų analitikams 
teikia surinktą informaciją apie savo studentus. 
Martinas Ungeris atkleidė problematišką 
tendenciją: šalys visiškai neturi informacijos 
apie tuos žmones, kurie norėjo patekti į aukštojo 
mokslo sistemą, bet dėl tam tikrų priežasčių 
nepateko į jį; apie tuos, kurie dėl tam tikrų 
priežasčių nenorėjo studijuoti, bet tikrai būtų 
įveikę keliamus valstybinius reikalavimus; ir apie 
tuos, kurie buvo aukštojo mokslo sistemoje, bet 
dėl tam tikrų priežasčių iškrito iš jos. O tai reiškia, 
kad neturint tokios informacijos, negalima daryti 
logiškų ir pagrįstų sprendimų siekiant aukštąjį 
mokslą padaryti visuotiną.

Antroji tema – Bolonijos procesas, veiklos 
planas 2018-2020 metams. Keičiantis Bolonijos 
procesų įgyvendinimo grupės darbo struktūrai, 
keičiasi ir iki tol suformuotos darbo grupės, 
delegatų skaičius jose, o tai reiškia, kad greitai 
pasiekti bendrus darbo grupių tikslus ir rasti 
kompromisus, kurie tenkins visas valstybes, bus 
sunkiau.

Valstybėms bus pasiūlyta dalyvauti dešimtyje 
darbo grupių, kuriose bus kuriami projektai, 
padedantys įgyvendinti numatytus tikslus. 
Nacionalinės studentų sąjungos gali tapti savo 
valstybių projektų partneriais ir Bolonijos proceso 
įgyvendinimo dalimi. Kaip tik šiuo metu Vienoje 
vykstantis Bolonijos proceso įgyvendinimo 
grupės susitikimas turėtų pasiekti susitarimą 
įkurti darbo grupę, kurios tikslas – išsiaiškinti 
priežastis, kodėl socialinės dimensijos strategija 
buvo neįgyvendinta (2015-2018 stagnacija), 
kokios to priežastys ir kas gali būti daroma 
dabar, siekiant, kad Europos aukštasis mokslas 
orientuotųsi į socialinę dimensiją ir valstybės 
įgyvendintų bendruosius reikalavimus.

Vienos pažangiųjų studijų instituto tyrimų grupės 
darbuotojos pristatė „Eurostudent“ duomenų 
bazę. Ji yra viešai prieinama ir joje kiekvienas 
interesantas gali matyti 28 projekto tyrime 
dalyvavusių valstybių informaciją, surinktą apie 
studentus. Čia sukelti visi duomenys, kurie buvo 
naudojami kuriant leidinį „Eurostudent VI: rodiklių 
apžvalga“ (ang. Eurostudent VI: Synopsis of 
Indicators). Duomenų bazė Eurostudent leidinys.

Taip pat LSS nariai ataskaitiniu laikotarpiu 
dalyvavo dviejuose ESU organizuotuose 
mokymuose – „Civic Participation to respond 
to Mental health across European student 
populations“ bei „Training on Democratisation 
and Youth Participation in Civic Life“.
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Lietuvos studentų sąjunga stengiasi, kad 
studentai būtų patenkinti ne tik savo socialine, bet 
ir finansine padėtimi, turėtų galimybę naudotis 
studentiškomis lengvatomis ir privilegijomis.

Socialinės stipendijos
Lietuvos studentų sąjunga nuolatos pabrėždavo 
būtinybę tobulinti socialinių stipendijų skyrimo 
reglamentavimą, atkreipdama dėmesį į 
reikalingus socialinių stipendijų skyrimo tvarkos 
reikalavimų pokyčius.  Tokiu atveju valstybės 
skiriama finansinė parama atlieptų savo 
tikrąją paskirtį – didintų studijų prieinamumą 
studentams. 

Šiuo metu Seimą yra pasiekęs įstatymo projektas, 
kurio pagalba bus praplėstas stipendijų gavėjų 
ratas, pakeičiant nuostatą dėl akademinių skolų 
skaičiaus nuo kurio studentas jau nebegali 
pretenduoti į socialinę stipendiją, t. y. šiuo metu 
reglamentuojamą vieną akademinę skolą keičia 3 
akademinės skolos. Kyla ir socialinės stipendijos 
dydis nuo dabartinio 3,25 BSI iki 3,5 BSI.

Finansinė parama 
neįgaliesiems
Šiuo metu vienas iš finansinės paramos 
neįgaliesiems studentams teikimo kriterijų 
reikalauja, kad siekiantys gauti finansinę 
paramą studentai neturėtų akademinių skolų 
pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) 
aukštosios mokyklos nustatyta tarka skirtų 
nuobaudų. 

Sąjunga siekia, kad „Finansinės pagalbos 
priemonių teikimo neįgaliesiems, 
studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos 
aprašas“ būtų pakeistas pakeičiant nuostatą 
dėl akademinių skolų ir finansinė parama 
neįgaliesiems atlieptų savo paskirtį. 

Finansiškai 
aprūpintas 
studentas
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Skatinamosios stipendijos
Šiuo metu studijų kainoje įskaičiuojamos lėšos 
studentams skatinti (t. y., 3,1 BSI arba 117,8 Eur) 
visiškai neatitinka studentų lūkesčių, o gaunamos 
skatinamosios stipendijos nepatenkina net 
minimalių jų poreikių. 

Dėl šios priežasties didelė dalis studentų priversti 
dirbti nekvalifikuotą darbą, o tai neabejotinai 
daro neigiamą įtaką jų studijų rezultatams. 
Siekiant užtikrinti geriausiai besimokančiųjų 
poreikius ir toliau skatinti juos siekti aukštų 
akademinių rezultatų, Vyriausybės nutarimo 
projekte dėl norminių studijų kainų siūloma bent 
13 proc. (iki 3,5 BSI arba 133 Eur) padidinti 
kainų dedamosios, susijusios su  išlaidomis 
studentams skatinti, dydį.

Doktorantų stipendijos
Nuspręsta doktorantūros stipendijas didinti 
83 proc., palyginti su 2018 m.: pirmųjų metų 
doktorantai kas mėnesį gaus 722 eurų stipendijas, 
o antrųjų – ketvirtųjų metų – 836 eurus. Tam 
papildomai iš valstybės biudžeto skiriama 8,2 
mln. eurų. 2018 m. šalies aukštosiose mokyklose 
studijavo 2743 doktorantai.

Vykdant švietimo sistemos struktūrinę reformą, 
siekiama paskatinti jaunus talentingus žmones 
rinktis mokslininko karjerą, dėstytojams ir 
mokslininkams sudaryti palankias darbo sąlygas, 
užtikrinti stabilų jų atlyginimų augimą. 
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Lietuvos studentų sąjunga studentų interesams 
atstovauja ir valstybiniu lygmeniu – siekia, kad 
studentas būtų patenkintas įstatymine baze, o 
teisėti jo lūkesčiai būtų ginami.

Norminių studijų kainų 
indeksavimas
Norminių studijų kainų indeksavimas buvo 
privalomas žingsnis, kadangi jos iš esmės nebuvo 
indeksuotos nuo pat studijų krepšelių atsiradimo 
dar 2009 metais. Studijų kainų indeksavimas 
reiškia, kad didėja valstybes finansavimas 
vienam studentui, o tai sudaro prielaidas gerinti 
studijų kokybę. Vienas svarbiausių norminių 
studijų kainų elementų – studentų skatinimui 
skirta dalis. Ši dalis vieną kartą jau buvo pakelta 
nuo 2.5 BSI iki 3.1, tačiau toks finansavimas 
tikrai nėra pakankamas ir norminių studijų kainų 
indeksavimo kontekste Sąjunga siūlė dar kartą 
kelti studentams skatinti skirtą dalį iki 4.5 BSI. 
Džiugu, kad į Sąjungos siūlymus buvo sureaguota 
ir įstatymo projekte numatyta šiais metais 
stipendijas kelti iki 3.5. Tačiau valdžios atstovams 

siūlome aiškiai sutarti, jog toks pakėlimas turi 
būti ne vienkartinis, o būtina užtikrinti nuoseklų 
stipendijų kėlimą kelis ateinančius metus.

Naujasis aukštųjų mokyklų 
finansavimo modelis
Naujas aukštųjų mokyklų finansavimo modelis 
buvo ir tebėra svarbus žingsnis norint, kad 
universitetų bei kolegijų finansavimas kasmet 
nepriklausytų tik nuo studentų skaičiaus, o 
aukštosios mokyklos galėtų jaustis bent šiek 
tiek finansiškai saugesnės, nepriklausomai nuo 
demografinės situacijos ar priėmimo į aukštąsias 
mokyklas reikalavimų, kurie daro tiesioginę 
įtaką studentų priėmimui. Vis dėlto, naujame 
aukštųjų mokyklų finansavimo modelyje yra keli 
ypatingai svarbūs aspektai bei galimos grėsmes 
studentams. 

Sąjunga siūlė atskirti studentų skatinimui skirtą 
dalį iš norminės studijų kainos ir šias lėšas 
aukštosioms mokykloms mokėti atskirai. Siūlymui 
yra pritarta ir jis įtrauktas į įstatymo projektą. 

Įstatymine baze 
patenkintas 
studentas
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Toks atskyrimas ateityje atvertų galimybes 
paprasčiau kelti studentų stipendijas, suteiktų 
lankstumo bei skaidrumo pačiose aukštosiose 
mokyklose bei studentų savivaldose. Viena iš 
galimų naujojo finansavimo modelio grėsmių –  
kol kas nėra aišku, kokiu būdu vyks studentų 
rotacija aukštosiose mokyklose, taip pat keliame 
kausimus, kokiu būdu vyks kompensavimas 
studentams už studijas.

Automatinis akademinių 
kvalifikacijų pripažinimas 
Baltijos šalyse
Nuo šiol baigus studijas vienoje Baltijos šalyje 
ir norint toliau studijuoti kitoje, aukštojo mokslo 
diplomas bus pripažįstamas automatiškai. 24-
ojo Baltijos šalių švietimo ir mokslo ministrų 
susitikimo metu Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
ministrai pasirašė susitarimą dėl su aukštuoju 
mokslu susijusių kvalifikacijų automatiško 
akademinio pripažinimo, kurį gruodžio mėnesį 
patvirtino ir Seimas.

Automatinis diplomų pripažinimas – tai iniciatyva, 
kurią skatina Europos Komisija, siekdama 
palengvinti judumą  ir sudaryti daugiau švietimo 
galimybių bei suteikti daugiau galių jaunimui.

Veikiant pagal pasirašytą sutartį, trijose 
šalyse bus automatiškai pripažįstami jose 
išduoti vidurinio ir aukštojo mokslo diplomai. 
Įvykusios reformos šalyse ir naudojamos 
skaidrumo priemonės sukuria pasitikėjimą 
švietimo sistemomis. Veikianti kokybės 
užtikrinimo sistema, informacijos šaltiniai 
ir nacionalinių informacijos centrų ENIC/
NARIC bendradarbiavimas sudaro prielaidas 
sėkmingam automatiniam pripažinimui.

Automatinis pripažinimas reiškia visų trijų šalių 
sutarimą, kad dėl vidurinio ir aukštojo mokslo  
kvalifikacijų akademinio pripažinimo papildomai 
niekur kreiptis nebereikės. Automatiniam 
pripažinimui tinkamos kvalifikacijos turėtų būti 
suteiktos dabartinėje kvalifikacijų sandaroje, 
paremtoje Bolonijos proceso priemonių 
įgyvendinimu, ir bus pilnai pripažįstamos tame 
pačiame lygmenyje visose trijose šalyse. Ar 
kvalifikacijos turėtojas atitinka konkrečius 
priėmimo į studijas reikalavimus, spręs aukštoji 
mokykla, o dėl kandidatų su ta pačia kvalifikacija 
tinkamumo konkrečiai darbo vietai spręs 
darbdavys.

Iki šiol, pavyzdžiui, įgijus bakalauro laipsnį Estijoje 
ar Latvijoje ir norint studijuoti magistrantūrą 
Lietuvoje, reikėdavo kreiptis į Studijų kokybės 
vertinimo centrą, kad įgytas diplomas būtų 
pripažintas. Akademinio pripažinimo procedūra 
paprastai užtrukdavo apie mėnesį.

Automatinis akademinių kvalifikacijų 
pripažinimas – vienas iš bendrų siekių Europos 
aukštojo mokslo erdvėje. Baltijos šalys jį žengia 
vienos pirmųjų Europoje. Iki šiol automatiško 
akademinio pripažinimo susitarimus yra 
pasirašiusios Beniliukso ir Šiaurės šalys.

Diskusija su politikos 
atstovais 
Spalio 8 d. su politikos atstovais Arūnu Gelūnu, 
Vytautu Juozapaičiu, Gintaru Steponavičiumi bei 
Algirdu Sysu vyko diskusija „Aukštojo mokslo 
gydymas“, kurioje aptarti studentams aktualūs 
klausimai – aukštųjų mokyklų reforma, studijų 
paskolų sistema, stipendijos ir kita. 



STUDIJOMIS BESIDŽIAUGIANTIS STUDENTAS

Tarptautinė studentų  
diena 2018 
Lapkričio 15 - 16 d. vyko iniciatyva „Studente, 
tapk Ministru!“, kurios metu studentai keitė 
ministrų pozicijas. Iniciatyva skirta Tarptautinei 
studentų dienai paminėti. Dalyvavo 17 studentų, 
kurie pakeitė 14 ministrų. 

Ministrui Pirmininkui įteiktas studentiško ministrų 
kabineto kreipimasis dėl reikalingų pokyčių, 
pateikti siūlymai ministerijoms. Studentiško 
ministrų kabineto ir Ministro Pirmininko 
susitikimo metu pristatyti 4 ministerijų siūlymai 
pokyčiams: SADM, ŠMM, SAM ir URM.
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LSS Sąskrydis
Liepos 20-22 dienomis Paršežerio stovyklavietėje, 
Šilalės rajone vyko Kauno kolegijos studentų 
atstovybės (KK SA) kartu su Vytauto Didžiojo 
universiteto studentų atstovybe Švietimo 
akademijoje (buvus Lietuvos edukologijos 
universiteto studentų atstovybė – LEU SA)  
organizuotas Lietuvos studentų sąjungos (LSS) 
sąskrydis.

Kitaip nei įprasta, šiemet vykęs LSS Sąskrydis 
turėjo temą – komiksai. Visą savaitgalį dalyviai 
rinko gražiausią komiksų herojaus kostiumą. 
Prizas atiteko personažui iš komikso X-MEN 
– Audrai (Storm), į kurią buvo įsikūnijusi 
LSS organizacijos stiprinimo vadovė Justina 
Štrimaitytė ir Vilniaus technologijų ir dizaino 
kolegijos studentų atstovybės (VTDK SA) 
prezidentui Evaldui Striaukui – komiksų 
superherojui Flash’ui.

Organizuoti kitų metų – jau šeštąjį – LSS 
Sąskrydį traukiant burtus privilegija atiteko 
Kauno savivaldoms – KTU SA ir VDU SA.

Asamblėja
Rugpjūčio 24 d. Klaipėdoje vyko tradicinis 
renginys – LSS Asamblėja, kurios tema šiemet 
buvo „Kartu pirmyn“. Svečius sveikino LSS 
Prezidentas Eigirdas Sarkanas, Klaipėdos meras 
Vytautas Grubliauskas, KU prorektorė Leta 
Dromantienė bei LSS Garbės narys Vygaudas 
Ušackas.

Asamblėjoje kalbėjomės apie studentiško 
judėjimo esmę ir prasmę, aptarėme studentų 
vaidmenį aukštojo mokslo reformų kontekste, 
o svečias iš užsienio Danijos studentų sąjungos 
atstovas Julian Lo Curlo papasakojo apie 
socialinės dimensijos situaciją savo šalyje. 
Svečias teigė, jog Danija yra pakankamai gerai 
išvysčiusi aukštojo mokslo sistemą, o šiuo metu 
šalyje studijuoja daugiausia studentų istorijoje, 
tačiau ne visos problemos yra išspręstos.

Aukštasis mokslas Danijoje nemokamas 
ir kiekvienas studentas gauna stipendiją, 
padedančią pragyventi, tačiau nepaisant to, 
išsilavinimas tampa vis labiau elitinis, o studentų 
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psichologinė sveikata prasta – 16-24 m.  
studentai patiria itin aukštą streso lygį.

Rugpjūčio 24 d. taip pat vyko ir neeilinė Lietuvos 
studentų sąjungos ataskaitos teikimo ir rinkimų 
konferencija. Jos metu buvo bendru sutarimu 
patvirtintos veiklos bei finansinės ataskaitos. 
Taip pat buvo išrinktas naujas Sąjungos 
Priežiūros komiteto narys – Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto Studentų atstovybės 
narys Džiugas Dangovas. 

Šeštadienio rytą delegatai praleido darbo 
grupėse, o popiet atliko simuliaciją socialinės 
dimensijos tema. Savivaldų atstovai nusikėlė 
į 1991-uosius, kai kūrėsi nauja studentų 
organizacija – Lietuvos studentų sąjunga – ir 
simuliavo patį pirmąjį posėdį. 

Darbo grupėse vyko diskusijos apie galimą LSS 
poziciją socialiai jautriomis temomis – kiekviena 
komanda turėjo skirtingą atvejį ir sprendė 
problemą (pvz. soc. stipendijos, paskolų sistema 
ir kt.), o popiet vyko simuliacija – LSS Tarybos 
susitikimai su ŠMM, LURK, LKDK ir SADM 
atstovais.

Šeštadienio vakarą šventėme jau 27-ąjį 
Sąjungos gimtadienį „LSS Laužai“, o sekmadienį 
vyko LSS pozicijų pristatymai ir aptarimas, kaip 
sekėsi simuliuoti Tarybą ir kokie sprendimai buvo 
priimti susitikimuose su atsakingomis valdžios 
institucijomis. 

Padėkos vakaras
Gruodžio 1 d. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) į 
Kauną sukvietė organizacijos alumni ir studentų 
savivaldų narius į tradicinį renginį – Kalėdinį 
Padėkos vakarą. Šiemet buvusiems ir esamiems 
LSS nariams ir draugams buvo įteikta dešimt 
nominacijų.

„Metų alumnu“ jau antrus metus iš eilės 

išrinktas buvęs LSS viceprezidentas Andrius 
Zalitis. „Metų iniciatyvos“ apdovanojimą gavo 
Klaipėdos universiteto Studentų sąjunga (KUSS) 
už mitingą „Studijuoti negalima naikinti“. „Metų 
įvykiu“ buvo paskelbtas Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto Studentų atstovybės 
(VGTU SA) prisijungimas prie tikrųjų LSS narių, 
o nominacija „Metų žygdarbis“ atiteko Lietuvos 
sporto universiteto Studentų atstovybei (LSU 
SA) už permokų grąžinimą studentams. 

„Metų studentų lyderiu“ išrinktas LSS Alumni 
Matas Povilauskas, o „Metų socakademu“ –  
Dominykas Tvaska, kuris atliko VGTU 
studijų kokybės tyrimą bei inicijavo VGTU 
studentų pasiekimų vertinimo ir atsiskaitymų 
organizavimo tvarkos aprašo keitimą. „Metų 
studentų savivaldos“ titului buvo nominuotos net 
8 atstovybės, o laimėtojai – VGTU SA.

Dvi padėkos buvo įteiktos LSS iniciatyva. Už 
aktyvų ir produktyvų bendradarbiavimą Lietuvos 
kolegijų direktorių konferencija buvo paskelbta 
„Metų partneriu“, o KVK SA gavo „Metų 
keliauninko“ apdovanojimą.

Alma Mater
Gruodžio 8 d. Vilniuje, viešbučio „Panorama“ 
konferencijų salėje, vyko Lietuvos studentų 
sąjungos (LSS) konferencija „Alma Mater: 
atstovavimas bendradarbiaujant“.

Apie sėkmingą atstovavimą su konferencijos 
dalyviais kalbėjosi LSS Alumni Artūras Šaltis, 
o dalis laiko buvo skirta bendradarbiavimo 
skatinimui. Kauno technologijos universiteto 
Studentų atstovybės alumni Povilas Petrauskas 
kalbėjo apie savanorystės svarbą aktyviai veikiant 
studentų savivaldoje, o jo kolega – organizacijų 
vidinės kultūros, karjeros bei asmeninio 
tobulėjimo konsultantas Mindaugas Vidugiris – 
pristatė kitokį nei įprastą savanorystės, kaip 
tarnystės, supratimą.
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Lietuvos studentų sąjunga teigia, kad studentų 
atstovai turi būti kompetentingi ir pasiruošę, 
kad galėtų tinkamai atstovauti studentams. 
Todėl vienas Sąjungos prioritetų – nuolat siekti 
aukštesnės kartelės studentų savivaldose, 
visapusiškai jas stiprinti ir teikti nuolatinę 
pagalbą. 

Mokymai ir konsultacijos
Birželio 15-16 dienomis vyko LSS Tarybos 
mokymai „Vadovauk“, kuriuos vainikavo 
sekmadienį įvykęs Tarybos posėdis.

Pirmąją mokymų dieną dalyviai pradėjo baidarių 
žygiu. Plaukdami po du jie diskutavo apie 
studentiško judėjimo prasmę ir esmę, sprendė 
įvairias studentų problemas, dalinosi gerąja 
ir blogąja patirtimi bei kalbėjosi apie įvaizdžio 
formavimą.

Antroji diena buvo skirta dviems pagrindinėms 
temoms – komandos valdymui bei aukštųjų 
mokyklų finansavimo modeliui

Birželio 18 d. organizacijos stiprinimo vadovė 
Justina Štrimaitytė organizavo parties 
pasidalinimo platformą apie pirmakursių 
stovyklas. Mokymų metu taip pat buvo vedami 
seminarai apie duomenų apsaugą ir pasikeitusį 
alkoholio įstatymą bei pirmakursių stovyklos 
esmę ir  prasmę (mokymų medžiaga).

Birželio 29 d. – liepos 1 d. Milošo sodyboje vyko 
SARK išvažiuojamieji mokymai. Pirma diena buvo 
skirta pagrindams, antroji – gerosios praktikos 
ir socialinės temomis: gerosios praktikos – 
Tarptautinių studentų atstovimo sistema, 
studentų atstovų veiklos valdymas, kuratorių 
sistema; Socialinės dimensijos problematika 
aukštajame moksle; Rotacija, aukštojo mokslo 
prieinamumas, valstybės remiamos paskolos, 
stipendijos.

Spalio 13-14 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos 
studentų sąjungos Ryšių su visuomene (LSS 
RsV) komiteto mokymai „PR PRO“, kuriuose 
buvo kalbama apie komunikacijos planavimo 
svarbą bei auditorijas, o dalyviai rengė viešinimo 
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https://youtu.be/2oXBb3ZMhuU


komunikacijos planus mėnesio laikotarpiui 
ir aptarinėjo jų trūkumus bei privalumus, 
pasirinktas komunikacijos priemones. Dar viena 
mokymų tema – įvaizdžio formavimas ir jo 
reikšmė studentų savivaldoje. 

Antrąją dieną LSS komunikacijos vadovė Vaiva 
Kasiulynaitė kalbėjo apie tai, kodėl savivaldoms 
svarbu viešinti savo veiklą ne tik jiems įprastais 
kanalais. Dalyviai mokėsi, kaip teisingai rašyti 
pranešimą spaudai, bendrauti su žiniasklaida ir 
kas yra integruota komunikacija. Koordinatoriai 
aptarė kiekvieno sklaidos kanalo specifiką 
ir svarstė, kaip tinkamai juos naudoti, kad 
skleidžiama žinutė pasiektų adresatą.

Vesti 24 individualūs mokymai savivaldoms ir 
studentų atstovams.

Vyko 14 LSS Tarybos narių ir komitetų mokymų 
bei seminarų.

Mentorystė
Mentorystės programoje dalyvavo 7 iš 18 
Tarybos narių. Programos metu vyko susitikimai 
su mentoriais, kuriose buvo gryninamos 
stipriosios ir silpnosios Tarybos narių bei visos 
savivaldos pusės, aptarti aktualūs klausimai. 

Savivaldų kokybės vertinimas
Savivaldų kokybės vertinime dalyvavo visos 
Tikrosios Sąjungos narės. Vertinimo tikslai 
buvo pamatyti realią situaciją ir strategiškai 
suplanuoti savivaldų stiprinimą bei padėti joms 
iš šalies pasižiūrėti į savo vykdomas veiklas ir 
identifikuoti tobulintinas sritis. 

Vertinimo metodika susidėjo iš keturių dalių: 
organizacijos struktūra; organizacijos veikla; 
išteklių valdymas; išoriniai ryšiai. Apibendrinant 
gautus rezultatus pastebėta, kad geriausiai 
savivaldoms sekasi su organizacijos struktūra, o 
didžiausių sunkumų turime išteklių valdyme. 

Atlikus vertinimą kiekvienai savivaldai pateiktos 
rekomendacijos veiklos tobulinimui. 

33STIPRI IR KOMPETENTINGA STUDENTŲ SAVIVALDA



34LSP IR EMP

Didžiausia Lietuvos studentų sąjungos teikiama 
paslauga yra Lietuvos studento pažymėjimo 
gamyba. Ataskaitiniu laikotarpiu pagaminta 24 
869 studento pažymėjimai. Taip pat Lietuvos 
studentų sąjunga atsakinga už Elektroninio 
moksleivio pažymėjimo gamybą – EMP. Viso 
pagaminta 5884 EMP. Visus metus veikia LSP 
skambučių linija bei yra nuolatos atsakinėjami 
laiškai.

LSP ir
EMP



LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS PROJEKTAI

2018 metais pratęstas JRD gaunamas 
finansavimas 11 900,00 EUR.

Metų pradžioje teiktiems projektams Lietuvos 
ir Ukrainos jaunimo mainų Tarybos lėšomis 
finansuojamam konkursui „Akademinio 
garbingumo puoselėjimas“ bei Lietuvos ir 
Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 
metais finansuojamam konkursui „Studijų 
kokybės gerinimas Lietuvoje ir Lenkijoje“ 
finansavimas nebuvo gautas.

Vasaros pradžioje pateikta paraiška projektui, 
finansuojamam Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo lėšomis „Studentų 
psichikos sveikatos gerinimas“. Prašoma 
projekto finansavimo suma 15 307,97 EUR. Buvo 
pasirašyti ketinimo bendradarbiauti protokolai 
su Lietuvos psichologų sąjunga, Vytauto Didžiojo 
universiteto Psichologijos klinika, Lietuvos 
psichologijos studentų asociacija, Lietuvos 
krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga 
„Žingsnis“. 

Projekto partneriai pateikė Erasmus+ 
„Enhancing SDG Engagement with Living 
Labs“, kuri nebuvo patvirtinta, tačiau projektas 
bus tobulinamas 2019 metais. Partnerės 
organizacijos – ESIB- the National Union of  
Students in Europe, the University of Edinburgh, 
National Union of  Studentsof the United 
Kingdom,  Kaunas University of Technology, 
Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon 
(Greece), Stichting VU (Netherlands), Morgen 
(Netherlands), The University of World Economy 
and diplomacy (Uzbekistan). 

Rudenį teikėme projekto „Lietuvos studentų 
sąjungos ir jos narių galimybių plėtojimo 
programa“ paraišką Vilniaus miesto savivaldybei. 
Iš Savivaldybės gavome prašytą 3000 eurų sumą. 

Paruošta paraiška JRD finansavimui 2019-
2020 gauti. Projekto pavadinimas – „Lietuvos 
studentų sąjungos ir jos narių veiklos efektyvumo 
didinimo programa“. Su Marijampolės jaunimo 
organizacijų taryba „Apskritasis stalas“, Lietuvos 

Lietuvos studentų 
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jaunųjų mokslininkų sąjunga, Asociacija Lietuvos 
kolegijų direktorių konferencija pasirašytas 
ketinimo bendradarbiauti raštas. Prašoma 
finansuoti suma 50 000,00 eurų, o gautas 
finansavimas – 35 232,00 eurų. 2019 metais 
LSS įsisavins 17 616,00, o 2020 – 17 616,00 
eurų.

Taip pat buvo teikti projektai Lietuvos Respublikos 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pilietinių, 
mokslinių, kūrybinių ir sportinių iniciatyvų 
skatinimui:

• „Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo 
studijomis tyrimas.“ Veikla susijusi su 
atstovavimu studentų interesams. Gautas 
finansavimas 4000 eurų.

• Mokymų ciklas „Startuok.Veik.Vadovauk.“. 
Gautas finansavimas 6000 eurų.

• „Asamblėja‘18“. Gautas finansavimas 10 000 
eurų.

• „Dėstytojų didaktinių ir pedagoginių 
kompetencijų gerinimas“. Finansavimas 
nebuvo gautas.
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