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ATSTOVAVIMAS  
 
Ataskaitiniu laikotarpiu atstovauta šiose su aukštuoju mokslu 
susijusiose institucijoje, komisijose, darbo grupėse ir kitose 
struktūrose:  
 
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM): 
 
Vasario 21 d. ir kovo 13 d. dalyvauta susitikime su ŠMSM dėl 
bendrabučio valdymo optimizavimo. Susitikimo metu išsakyta LSS 
pozicija – investuojama turi būti ne tik į bendrabučių išorės tvarkymą, 
bet ir į vidaus tvarkymą . Taip pat priminta, kad konsolidacijos 
kontekste parduotas aukštųjų mokyklų turtas turėtų būti investuojamas 
į bendrabučių  vidinės ir išorinės būklės gerinimą . 
 
Balandžio 1 d. ir gegužės  23 d. susitikimas su ŠMSM ministru dėl 
Lietuvos studento pažymėjimo kainos pakilimo ( kaina kyla 25 proc.). 
Kainos pakilimu bus kompensuojamos išlaidos susijusios su LSP 
pristatymu į namus.  
 
Balandžio 15 d. dalyvauta ŠMSM susitikime, kuriame buvo kalbama 
apie nemokamo bakalauro projektą. LSS išsakė pastabas ir siūlymus 
numatomoms grėsmėms nemokamo bakalauro projekte.  

Birželio 11 – 27 d. rengiama LSS reakcija į ŠMSM pateiktą ministro 
įsakymo projektą  „Dėl aukštųjų mokyklų pedagoginių darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo gairių“.  

Birželio 28 d. parengta LSS pozicija dėl pedagoginių darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo gairių ir pateikta ŠMSM.  

Liepos 1 d. pasirašyta nauja LSP administravimo sutartis. 

Liepos 18 d. dalyvauta Valdymo komiteto posėdyje, kuriame buvo 
svarstomi Europos struktūrinių fondų finansavimo projektai.   

 



 
 

4 
 

Liepos 29 d. dalyvauta pasitarime dėl socialinių stipendi jų, kuriame 
LSS išsakė poziciją – socialinių stipendijų mokėjimo reikalavimai turi 
būti atskirti nuo akademinių rezultatų, tai yra padidinti akademinių 
skolų reikalavimą nuo 1-os iki 3-jų. 

Rugpjūčio 8 d. kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga sukurta bendra 
pozicija dėl minimalių mokymosi rezultatų asmenims stojantiems į 
aukštąsias mokykla ir pateikta ŠMSM. 

 

LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetas : 

Birželio 12 d., liepos 10 d., liepos 15 d., liepos 24 d. dalyvauta 
posėdžiuose, kuriuose buvo kalba apie studentų priėmimą į aukštąsias 
mokyklas. Taip pat apie minimalius reikalavimus stojant tiek į aukštųjų 
mokyklų VF, tiek į VNF vietas, šioje diskusijoje LSS išsakė poziciją, 
kurioje palaiko vienodų reikalavimų siūlymą stojant į VF ir į VNF vietas. 

 

ŠMPF Tarptautinių studijų komisijos posėdžiai:  

Vasario – gegužės mėn . dalyvauta ŠMPF Tarptautinių studijų komisijos 
posėdžiuose, kuriuose patvirtinta parama kalbos ir kultūros kursams, 
intensyvioms neformalioms lituanistinėms studijoms užsienyje 
dirbantiems mokytojams bei dalinėms studijoms užsienio lietuviams.   
 
 
Valstybės studijų fondas (VSF): 

Vasario – kovo mėn. dalyvauta VSF konkurso „Kitas šimtas“ „Prašymų 
skirti paramą studijoms ne LR“ komisijos posėdžiuose. Darbinis 
rezultatas: 

Vyriausybės nutarimo projekto pokyčiai:  

• Kandidatų į valstybės paramą pateiktų dokumentų vertinimo 
etape komisijai suteikiama teisė skirti papildomus 20 balų - 
prioritetą suteikiant socialiai pažeidžiamos grupėms (Kaip tai 
atrodo apraše? Prašau atkreipti dėmesį į aprašo 20.3 punktą);  
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• Sukurta galimybė atlikti praktiką ar stažuotę pagal studijų 
metu užsienyje įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją ne 
ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui;  

• Sudaryta galimybė išeiti akademinių atostogų ne ilgesniam 
laikotarpiui nei 12 mėnesių ir grįžus po jų atsinaujinti paramos 
mokėjimą; 

• Sudaryta galimybė pretendentams teikti dokumentus EN kalba 
tam, kad būtų išvengta praėjusių metų scenarijaus, kai 
kandidatai patyrė nemažai papildomų išlaidų tvirtinant 
dokumentų vertimus į lietuvių kalbą pas notarus.  
 

Liepos 15d., Liepos 25 d. Dalyvauta VSF konkurso „Kitas šimtas“ 
komisijos posėdžiuose. Atlikta 47 paraiškas pateikusių pretendentų 
dokumentų analizė. Paskutiniame komisijos posėdyje buvo sudaryta 
studijuojančiųjų ar gavusių pakvietimą studijuoti reitinguojamose ir 
specifinėse AM sąrašas, kuris buvo pateiktas VSF Direktoriui. Viso 
išdalinta 300 tūkst. eurų paramos finansuojant 16 reitinguojamų 
mokyklų studentus ir 4 specifinių (nereitinguojamų) mokyklų studentus, 
papildomai skiriant 94 tūkst. eurų praėjusių metų laimėtojų stipendijų 
padengimui.   

 
 
Finansų ministerija: 
 
Kovo 12 d. dalyvauta susitikime su Finansų ministerija dėl kreditų 
įstaigų, kurios teikia paskolas studentams. Susitikimo metu nutarta, 
kad AB Swedbank bankas ir toliau teiks lengvatines paskolas 
studentams. Išsakyta LSS pozicija dėl tvarkos keitimo, nes šiuo metu 
konkurse dėl paskolų teikimo dalyvauja tik vienas dalyvis. 
 
 
LR Sveikatos apsaugos ministerija: 
 
Liepos – Rugpjūčio mėnesiais. Rengiamas pagrindas laimėto SAM 
projekto „Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa 
Lietuvos aukštosiose mokyklose“ startui rugsėjo mėnesį. Bendravimas 
su 8 projekto partneriais, kurie turi individualių įsipareigojimų projekto 
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kontekste, derinamas prevencinių renginių turinys bei  programa, 
ieškoma psichologų, kurie konsultuos tų AM studentus, kuriuose 
psichologinė pagalba nėra prieinama.  

 

Lietuvos universiteto rektorių konferencijos (LURK) posėdžiai : 

 
Kovo – birželio mėn . koordinuotas LURK laikinosios akademinio 
sąžiningumo ir etikos grupei kuriant „Seksualinio priekabiavimo 
prevencijos ir atvejų nagrinėjimo gaires“:  parengtas gairių projektas, 
išsiųsti leidimai užsienio aukštosioms mokykloms dėl turinio 
naudojimo. 
 
Kovo – gegužės mėn . dalyvauta LURK posėdžiuose, kuriuose 
svarbiausias klausimas buvo studijų krypčių vertinimo tvarkos aprašo 
keitimas. Taip pat LSS nepritarė LURK pozicijai dėl studentų 
informavimo apie Europos parlamento rinkimus, kuriame buvo aiškiai 
parodomas šališkas vertinimas, kuriuos atstovus reiktų palaikyti, kurių 
ne. 
 
Birželio 25 d. dalyvauta Studijų komiteto posėdyje derinant poziciją dėl 
pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo gairių.   
 
 
LR Vyriausybės posėdis:  
 
Balandžio 15 d. dalyvauta  LR Vyriausybės posėdyje, kuriame buvo 
kalbama apie doktorantų stipendijas. LSS pasisakė prieš doktorantų 
stipendijų mažinimą už jų disertacijas bei mokslines veiklas. Vyriausybė 
palaikė LSS poziciją .  

 
 
Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) Tarybos posėdis: 
 
Balandžio 17 – 26 d. parengta LSS reakcija į SKVC parengtą Studijų 
krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo projektą.  
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Gegužės 21 d. dalyvauta SKVC Tarybos posėdyje, kuriame buvo 
svarstomas studijų krypčių vertinimo tvarkos aprašas.  
 
Birželio 12 d. dalyvauta SKVC Tarybos posėdyje SKVC dėl studijų 
krypčių vertinimo metodikos.  
 
Liepos 5 d. dalyvauta Studijų vertinimo komisijos posėdyje.  
 
Liepos 8 d. Rengta Sąjungos pozicija dėl išorinio krypčių vertinimo metodikos 
rodiklių kriterijų turinio aprašymo.   
 
 

Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos (LKDK) posėdis:  

Vasario 21 d. ir. dalyvauta Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos 
posėdyje, kuriame pristatyti LSS tikslai ir uždaviniai bei ieškota 
bendradarbiavimo galimybių.  
 

Balandžio 25 d. dalyvauta LKDK posėdyje, kuriame buvo aptarti 2019 
m. priėmimas į aukštąsias mokyklas bei stojamojo balo reikalavimai.  

 

Seimo sveikatos komiteto posėdis:  

 
Gegužės 16 d. dalyvauta Seimo sveikatos komiteto posėdyje, kuriame 
LSS nepritarė pasiūlymui keisti Sveikatos draudimo įstatymą.  

 
 
Raštų siuntimas: 
 

Kovo 7 d. siųsti raštai pagal sąrašą LR aukštosioms mokykloms „Dėl 
psichologinio konsultavimo paslaugos aukštosiose mokyklose“.  
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Kovo 25 d. siųstas raštas LR Vyriausybei „Dėl finansinės paramos 
neįgaliesiems studentams teikimo kriterijų“.  

Kovo 26 d. siųstas raštas ŠMSM „Dėl aukštųjų mokyklų pedagoginių 
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo gairių rengimo komisijos darbo 
atnaujinimo“. 

Balandžio 4 d, Paruoštas ir išsiųstas kreipimasis į LR Migracijos 
departamentą ir LR Užsienio reikalų ministeriją dėl „Laikino gyvenimo 
Lietuvoje registracinės sistemos studentams sukeliamų problemų“.  

Balandžio 25 d. siųstas raštas SKVC „Dėl Lietuvos respublikos 
švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo projekto dėl studijų 
išorinių vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo vertinamųjų sričių ir 
rodiklių patvirtinimo“.  

Gegužės 20 d. paruošti ir išsiųsti 9 kreipimosi dokumentai į 9 
savivaldybes dėl „Transporto lengvatų ištęstinių studijų studentams“.  

Neigiami atsakymai gauti iš 6 savivaldybių (Alytaus m. sav., Kauno m. 
sav., Kauno r. sav., Klaipėdos m. sav., Marijampolės m. sav., Panevėžio 
m. sav.) Didžioji dalis nemato  poreikio skirti papildomų savivaldybės 
lėšų ištęstinių studijų studentams, nes vertinant ištęstinių studijų 
organizavimo principus – jų poreikiai susisiekimui viešuoju transportu 
mokslų tikslais yra maži, lyginant su susisiekimo viešuoju transportu 
poreikiais kitais tikslais (pvz. susisiekimui darbo tikslais), o taip pat, 
biudžetas jau suplanuotas ir patvirtintas .  
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DALYVAVIMAS 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos studentų sąjungos atstovai dalyvavo: 
 
Studentų savivaldos renginiuose: 
 

1. Vasario 22 d. dalyvauta KUSS gimtadienyje;  
2. Kovo 1 d. dalyvauta KK SA ataskaitinėje rinkiminėje 

konferencijoje, kurioje laikinai prezidento pareigas perėmė 
Rimvydas Aksomas; 

3. Kovo 14 d. dalyvauta VDU SA ataskaitinėje rinkiminėje 
konferencijoje, kurioje buvo išrinktas naujasis prezidentas 
Paulius Vaitiekus;  

4. Kovo 30 d. dalyvauta ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje, 
kurioje buvo išrinktas naujasis prezidentas Augustinas 
Bytautas; 

5. Balandžio 5 d. dalyvauta KVK SA ataskaitinėje r inkiminėje 
konferencijoje. Naująja prezidente išrinkta Akvilė Žebelytė; 

6. Balandžio 11 d. dalyvauta VIKO SA ataskaitinėje rinkiminėje 
konferencijoje. Naujas prezidentas nebuvo išrinktas;  

7. Balandžio 11-ąją dieną   dalyvauta LAJM SA ataskaitinėje 
rinkiminėje konferencijoje. Naująja prezidente išrinkta Jolita 
Vailyte; 

8. Balandžio 12 d. dalyvauta LSU SA ataskaitinėje rinkiminėje 
konferencijoje. Naujuoju prez identu išrinktas Paulius Kučas;  

9. Balandžio 30 d. dalyvauta MRU SA ataskaitinėje r inkiminėje 
konferencijoje. Naująja prezidente išrinkta Ausma Kairytė;  

10. Gegužės 7 d. dalyvauta ISM SA ataskaitinėje r inkiminėje 
konferencijoje. Naująja prezidente išrinkta Viktorija Pociūtė,;  

11. Gegužės 16 d. dalyvauta VIKO SA neeilinėje ataskaitinėje 
rinkiminėje konferencijoje. Naująja prezidente išrinkta Vilinda 
Latožaitė; 

12. Gegužės 23 d. dalyvauta KK SA ataskaitinėje rinkiminėje 
konferencijoje. Naujuoju prezidentu išrinktas Rimvydas 
Aksomas. 

13. Gegužės 24 d. dalyvauta VGTU SA ir VU SA konferencijoje 
„Aukštojo mokslo paskirtis“.  
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Kituose renginiuose:  
 
 
Europos studentų sąjungos konventas:  

Kovo 14 – 17 d. Rumunijoje dalyvauta 37-ajame  Europos studentų 
sąjungos konvente. 
 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos susitikimas:  
 
Balandžio 24 d. dalyvauta apskrito stalo diskusijoje dėl laikinųjų 
specialiųjų priemonių taikymo siekiant užtikrinti lyčių lygybės balansą 
švietimo sektoriuje,  
 
Šiaurės šalių susitikimas: 
 
Balandžio 10 – 14 d. Danijoje dalyvauta Šiaurės šalių susitikime. Šio 
susitikimo pagrindinė tema – kaip stabdyti globalinį atšilimą bei 
atšilimo pasekmės pasauliui.  
 
Europos studentų sąjungos Valdybos susitikimas:  

Gegužės 6 – 12 d. Bulgarijoje dalyvauta  76-ajame Europos studentų 
sąjungos Valdybos susitikime. 
 
Susitikimas su Lietuvos jaunųjų socialdemokratų jaunimo 
sąjunga: 
 
Gegužės 18 d. dalyvauta Lietuvos jaunųjų socialdemokratų jaunimo 
sąjungos renginyje. Pristatyta LSS veikla, pagrindiniai tikslai bei 
pasiekimai. 
 
Tarptautinės konferencija apie akademinį nesąžiningumą:  

Birželio 19 – 21 d. Vilniuje dalyvauta tarptautinėse konferencijose 
„Plagiarism Across Europe and Beyond“  ir „Shaping Ethics in Academia  
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and Society“,  kuriose buvo kalbama apie akademinį nesąžiningumą, 
priežastys, pasekmės ir sprendimo būdus.  

 

„20th Bologna anniversary“ renginys: 

Birželio 24-25 d. dalyvauta renginyje, kuris buvo skirtas paminėti 
Bolonijos proceso 20 metų sukaktį.  

 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos  (LiJOT) diskusijų 
festivalis: 

Liepos 20 d. dalyvauta LiJOT festivalio diskusijoje apie aukštąjį 
mokslą . 

 
Švietimo ir mokslo komiteto (ŠMK) posėdžia i: 

• Kovo 13 d.; 

• Kovo 20 d.; 

• Balandžio 24 d.; 

• Gegužės 15 d.; 

• Gegužės 29 d.; 

• Birželio 5d. 
 

 
Tarybos posėdžiai: 
 

• Kovo 23 d. LSS Tarybai pristatytas LSS veiklos ir kompetencijų 
planai. 

• Birželio 7 d. kalbėta apie LSP išmokas savivaldoms.  

• Birželio 23 d. priimtos apibrėžimų „Akademinė skola“ ir 
„Akademinės atostogos“ formuluotės ir  toliau numatyta rengti 
MSĮ pataisas. Taip pat, patvirtinta tvarka išmokoms už LSP 
tarpininkavimą. 
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Valdybos posėdžiai:  

 

• Balandžio 25 d. Valdybos posėdžio metu pristatytas LSS 
veiklos planas, naujoji LSS biuro komanda ir tvirtintos jų 
pareigybės.  

• Birželio 13 d. Valdybos posėdžio metu svarstytas bei priimtas 
LSS 2019-2021 m. veiklos planas bei aptarti klausimai susiję 
su LSP pokyčiais bei galimomis perspektyvomis.  
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ADMINISTRAVIMAS 
 
Biuro darbo organizavimas/administravimas: 
 

1. Rengiami dokumentai, ruošiamos sutartys, atsakinėjami 
elektroniniai laiškai, tvarkomos sąskaitos, teikiama pagalba 
dėl projektų ataskaitų rengimo; 

2. Įdarbinti 7 nauji darbuotojai; 
3. Paruošti Ataskaitos teikimo ir rinkimines konferencijos bei 

Tarybos ir Valdybos posėdžių protokolai ; 
4. Atlikta biuro inventorizacija;  

 

KITOS VEIKLOS 
 
Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos studentų sąjungos veiklos vykdytos 
šiomis kryptimis: 
 
 
Studentų savivaldų stiprinimas: 
 

1. Vasario 19 dieną vesti mokymai KK SA „Atstovavimo 
žemėlapis“; 

2. Kovo 27 dieną vesti mokymai KUSS „Atstovavimo prasmė ir 
esmė“ 

3. Balandžio 11 dieną vesti mokymai KTU SA „MSĮ nagrinėjimo 
sesija“ 

4. Balandžio 16 d. vyko susitikimas su MRU SA, aptartos 
savivaldos problemos; 

5. Nuo balandžio 16 d. pradėta ruoštis mokymams „Vadovauk“;  
6. Nuo balandžio 16 d. pradėta ruoštis asamblėjai:  

• Sudarytos apgyvendinimo sutartys; 

• Gauti leidimai laužui;  

• Surasti savanoriai. 
7. Gegužės 7 d. vyko susitikimas su VIKO SA. Susitikimo metu 

buvo nagrinėjami VIKO SA įstatai; 
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8. Balandžio 19 d. atlikti finansinio raštingumo mokymai VTDK 
SA; 

9. Birželio 8-9 dienomis vyko bendrieji savivaldų koordinatorių 
mokymai „Veik“, jų vienas iš rezultatų  –  rengiama Studentų 
teisių deklaracija; 

10. Birželio 21-23 dienomis vyko LSS Tarybos mokymai „Vadovauk“, 
kuriems birželio 3 – 7d. parengtas mokymų planas ir išankstinio 
pasiruošimo duomenų bazė. Po mokymų parengti veiksmų planai 
visoms trims grupėms, kurios atsirado mokymų metu.; 

11. Birželio – liepos mėnesiais parengtas LSS Asamblėja ‘19 darbo grupių 
planas. Suformuotas dalyvių kompetencijų tyrimas (EN, LT kalbomis), 
remiantis kompetencijų tyrimo atsakymais sudarytos darbo grupės ir 
būsimiesiems dalyviams parengta išankstinio pasiruošimo duomenų 
bazė; 

12. Liepos 16 d. atliktas LSS biuro poreikių tyrimas, pristatyta analizė; 
13. Liepos 17 d. atliktas žmogiškųjų išteklių komiteto poreikių tyrimas bei 

pristatyta ataskaita; 
14. Liepos 22 d. atliktas LSS Tarybos poreikių tyrimas bei tyrimo 

ataskaita; 
15. Liepos 19 d. įvyko susitikimas su VDU SA ir KK SA prezidentais; 
16. Liepos 25 d. įvyko susitikimas su VIKO SA prezidente; 
17. Liepos 26 d. įvyko susitikimas su LSU SA prezidentu. 

 
 
Kompetencijų kėlimo planas  
 
Balandžio mėnesį parengtas Lietuvos savivaldų nariams kompetencijų 
kėlimo planas 2019–2020 m.; 
 
Rugpjūčio 1 d. išleistas pirmasis internetinių mokymų filmukas;  
Paleista internetinė konsultacija apie savivaldų kokybės standartą. 
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Baltijos šalių organizacijų susitikimas:  
 
Kovo – rugpjūčio mėn. organizuojamas Baltijos šalių organizacijų 
susitikimas Lietuvoje, susitikimo tema - Baltijos šalių studentų 
psichinė sveikata ir seksualinio priekabiavimo problematika 
aukštosiose mokyklose. 
 
 
LSS Asamblėja „Ateitis – studentų rankose“: 
 
Kovo – rugpjūčio mėn. kuriama ir vykdoma 3 dienų renginio programa.  
 

 
Komunikaciniai projektai: 

 

• Kovo mėn. paleistas atnaujintas LSS internetinis puslapis;  

• Kovo 27 d. išleistas socialiniame tinkle Facebook filmukas apie 
nemokamo bakalauro idėją bei LSS poziciją šiuo klausimu (2,6 
tūkst. peržiūrų); 

• Gegužės mėn. pradėtas leisti naujas LSS Facebook puslapio 
pranešimų dizainas; 

• Gegužės mėn. PR akcija pilietiškumu i skatinti; 

• Liepos 16 d. išleistas filmukas apie pilietiškumą (2,2 tūkst. 
peržiūrų); 

• Liepos 29 d. išleistas filmukas apie LSP vertes (12 tūkst. 
peržiūrų); 

• Liepos 29 d. sumaketuotas LSP lankstinukas ir išsiųstas.   
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Projektinė veikla:  

Vasario 20 – Kovo 15 d. rengtas projektas Valstybiniam visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 
Projekto pavadinimas: „Sistemingo studentų psichinės sveikatos 
stiprinimo programa“  

 

Gegužė – birželio mėn. atliekamas LSS tyrimas „Baigiančiųjų studentų 
pasitenkinimas studijomis“. Parengtas klausimyno tyrimas, 
koordinuojamas darbas su Lietuvos Jaunųjų mokslininkų Sąjunga dėl 
doktorantų  dalies.   
 

1. Kovo 6 d. ŠMSM pateikti ir finansuoti šie projektai:  

• LSS projektas „Akademinio sąžiningumo indeksas“, gauta 
4000 Eur;  

• LSS projektas „Studijas baigiančiųjų studentų 
pasitenkinimo studijomis tyrimas“, gauta 4000 Eur;  

• LSS projektas „Mokymų ciklas Startuok. Veik. Vadovauk. “, 
gauta 7000 Eur; 

• LSS projektas  „Asamblėja 2019“, gauta 10000 Eur; 

• LSS projektas „Baltijos šalių organizacijų susitikimas“ 
gauta 8000 Eur; 

Iš viso prašyta 38651 Eur. o gauta 33 tūkst. sutartys su ŠMSM baigtos 
derinti iki birželio pradžios.  

2. Kovo 15 d. pateiktas projektas į VVSF (Valstybinis visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondas). Pavadinimas - Sistemingo 
studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos 
aukštosiose mokyklose. Prašomas finansavimas – 82109, 35 
Eur. 

3. Kovo 20 d. susitikimas su LJMS dėl bendradarbiavimo 
galimybių, bendradarbiaujama 3 projektuose.  

4. Komunikuojama su JRD dėl fondo „Jaunimo organizacijų 
stiprinimo programų finansavimo 2019-2020 metais“ , 
projektams gautas finansavimas 2019 – 2020 metais yra 35  
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5. tūkstančiai eurų (prašėme 50 tūkstančių), redaguojami 

dokumentai, rengiamas veiklos grafikas.  
6. Kovo mėnesį atsiskaityta už LSS fondo projektus savivaldomis. 
7. Iki balandžio 5 dienos parengta JRD projekto ataskaita; 
8. Rengiamas projektas Vilniaus miesto savivaldybei;  
9. Birželio – rugpjūčio mėn. Vykdoma finansavimo fondų analizė.  
10. Teikiama Jaunimo reikalų departamento prie LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos ketvirčio veiklų ir finansinė 
ataskaita ir veiklų grafikas; 
2019 08 05 sudaryta sutartis dėl projekto  „Sistemingo 
studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos 
aukštosiose mokyklose“ finansavimo su LR sveikatos apsaugos 
ministerija. Gautas finansavimas 42884,00 Eur.; 

11. Ataskaitiniu laikotarp iu vykdomi 6 projektai ir 1 pradėtas 
vykdyti 2019 08 05, siekiama užtikrinti visų projektų sėkmingą 
rezultatų pasiekimą, vykdomas projektų vykdymo 
monitoringas; 

12. Studijų kokybės vertinimo centras keičia nuostatus, nes ŠMSM 
ministras patvirtino krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarką, 
tad nuo spalio 1d. keičiasi ir apeliacinės komisijos nagrinėjimo 
objektas, teikiami pasiūlymai keičiamiems nuostatų 
aspektams. 
 

 
 


