
NUMATOMA LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS 2021–2023 METŲ  

VEIKLOS PROGRAMA 

 

Nuoseklus Lietuvos studentų sąjungos dalyvavimas švietimo politikoje siekiant aukštojo 

mokslo proveržio 

 

Atstovavimas studentams yra pagrindinė Lietuvos studentų sąjungos (toliau – Sąjunga) 

funkcija. Ši funkcija įgyvendinama Sąjungai, kaip lygiavertei suinteresuotai šaliai, dalyvaujant 

teisėkūros procesuose, viešose diskusijose, konferencijose, posėdžiuose bei darbo grupėse, kuriuose 

formuojama aukštojo mokslo, ar jam įtakos turinti, politika.  

Sąjungai nauja Seimo kadencija yra puiki galimybė kelti esminius studijų kokybės ir 

prieinamumo klausimus, taip pat prisiminti studentams aktualias, tačiau į prioritetinio sąrašo pabaigą 

nustumtas, temas. Naujos valdžios deklaracijos, kad studentai yra svarbūs, o jų dalyvavimas politikos 

formavime yra būtinas, suteikia vilčių, jog į studentų siūlymus bus dar labiau atsižvelgiama, ir 

Sąjunga dar aktyviau bus įtraukiama į vykstančius procesus. 

2021-2023 m. kadencijos metu Sąjunga turi ypatingą dėmesį skirti šiems klausimams: 

• Aukštojo mokslo finansavimo modelis. Sąjunga privalo užtikrinti, jog keičiantis finansavimo 

modeliui būtų orientuojamasi ne tik į studijų kokybę, tačiau nepamirštamas ir studijų prieinamumo 

aspektas. Naujasis finansavimo modelis turi sumažinti studentų skaičiaus įtaką aukštųjų mokyklų 

finansavimui, taip sudarant galimybę aukštosioms mokykloms nesiorientuoti vien tik į 

studijuojančiųjų skaičiaus išlaikymą, o kurtų prielaidas kokybės augimui. Tai taip pat sudarytų 

galimybę tvariai kilti finansavimui tenkančiam vienam studentui, akademinio ir neakademinio 

personalo darbo užmokesčiui, MTEP finansavimui bei kitiems rodikliams. Būtina panaikinti 

nepagrįstai skirtingas universitetų ir kolegijų finansavimo nuostatas. Ypač svarbu, jog finansavimo 

modelio keitimas būtų sprendžiamas ne kaip atskiras klausimas, o kaip kompleksinė sistema, 

nepamirštant kitų jos dedamųjų; 

• Priėmimo į aukštąsias mokyklas sistema. Sąjunga privalo užtikrinti, jog atsirastų alternatyvus 

kelias patekti į aukštąjį mokslą, apimantis neformaliuoju bei savaiminiu būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimą. Tai stojantiesiems suteiktų lankstumo, ypač tiems, kurie apsisprendė aukštojo mokslo 

siekti vėliau. Turi būti suvienodinti reikalavimai stojant į valstybės finansuojamas ir valstybės 

nefinansuojamas studijų vietas. Taip pat turi būti peržiūrėti reikalavimai įgyti brandos atestatą 

siekiant sumažinti disproporcija tarp brandos atestato ir valstybės finansuojamos studijų vietos 

minimalių reikalavimų. Ilgalaikėje perspektyvoje turime svarstyti apie stojimo sistemą, kuri būtų 

paremta ne vien valstybiniais brandos egzaminais.  



Studentų socialinės padėties gerinimas 

 

Sąjunga privalo užtikrinti, jog keičiant aukštojo mokslo finansavimo modelį būtų nepamiršt i 

studentų socialinės padėties klausimai. Per kelis paskutinius metus šioje srityje Sąjunga nuveikė tikrai 

nemažai – vykdyti tyrimai ir visuomenei pristatyti jų duomenys, įvykdytas projektas „Sistemingo 

studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose“, ženkliai 

padidėjo socialinė stipendija bei nuosekliai kilo skatinimui skirta norminės kainos dalis. 

Vis dėlto, nors padaryta nemažai, tačiau tobulėti dar turime kur. Sąjungos vykdytas tyrimas 

rodo, jog studentai darbui vidutiniškai skiria 31 val. ir daugiau valandų per savaitę, kad darbas kenkia 

jų studijoms teigia 59 proc. studentų, o valstybės remiama paskola gyvenimo išlaidoms padengti 

pasinaudoja vos 9 proc. studentų. Skatinamąsias stipendijas teigią gavę 31 proc. studentų, o vos 4 

proc. visų studentų teigia gavę didesnę nei 150 Eur stipendiją.  

Kitame Sąjungos atliktame tyrime matoma, jog 77 proc. studentų su negalia reikalinga pagalba 

studijų procese, o atsiskaitymai buvo pritaikyti mažiau nei trečdaliui tokių studentų. Taip pat dėl 

šiuolaikinio gyvenimo tempo prastėja studentų psichologinė būsena, o tinkama pagalba suteikiama 

ne kiekvienoje aukštojoje mokykloje.  

Sąjunga turi toliau kryptingai veikti norint spręsti šias problemas. Dėl šios priežasties 2021-

2023 m. kadencijose metu Sąjunga turi dirbti ties šiais klausimais: 

● Finansinė studentų parama. Paminėtina paskolų sistema, kuri turi tapti lengviau prieinama: 

paskolos grąžinimas turi būti susietas su laikotarpiu, kai absolvento pajamos pasiekia ar viršija 

vidutinį darbo užmokestį. Turi kilti studentų skatinamosios stipendijos,  jų skaitinė išraiška turi 

pasiekti bent minimalių vartojimo poreikių dydį, o tokio dydžio stipendiją turėtų gauti bent 5 proc. 

visų pirmosios ir antrosios pakopos studentų. Turime dirbti, jog finansinę paramą gautų visi 

studentai, kurie atitinka teisės aktuose numatytus socialinės stipendijos gavimo reikalavimus. 

● Studijų prieinamumas turintiems individualių poreikių. Aukštasis mokslas turi tapti labiau 

prieinamas individualių poreikių turintiems asmenims, neapsiribojant tik infrastruktūros 

pritaikymu, tačiau dėmesį skiriant ir dėstytojams reikalingų kompetencijų ugdymui, lankstesnėms 

atsiskaitymų formoms bei kitoms tobulintinoms sritims. Taip pat siektina, jog daugiau dėmesio 

būtų skiriama studentų psichologinės sveikatos raštingumui, turi būti sudaromos galimybės 

studentams gauti nemokamas psichologo konsultacijas savo aukštojoje mokykloje bei 

užtikrinamas prevencinių veiklų vykdymas. 

  



Lietuvos studentų sąjungos stiprinimas 

 

Sąjungai yra gyvybiškai svarbu kelti studentų savivaldų narių kompetencijas ir nuolatos bei 

tinkamai juos informuoti apie aukštojo mokslo erdvėje vykstančias diskusijas bei pokyčius. Tik 

kompetentinga ir gerai aukštojo mokslo aktualijas suprantanti studentų savivalda gali daryti realų 

pokytį nacionaliniu bei instituciniu lygmeniu savo aukštosios mokyklos studentų labui. 

Sąjunga per kelis pastaruosius metus šiose srityse įvykdė nemažai reikšmingų darbų – 

įvykdytas savivaldų vertinimas leido identifikuoti jų stipriąsias bei silpnąsias vietas, sukurtas 

Sąjungos kompetencijų kėlimo planas leido išsigryninti atskiriems komitetams reikalingas žinias bei 

gebėjimus ir vykdyti kryptingesnį jų kėlimą, bei kiti. Siekiant ugdyti studentų atstovams reikalingas 

kompetencijas turime toliau tęsti sėkmingai vykdomas ir kurti naujas veiklas. Dėl šios priežasties 

2021-2023 m. kadencijose metu Sąjunga turi dirbti ties šiais klausimais: 

• Naujas kompetencijų kėlimo modelis. Dėl ribotų finansinių ir žmogiškųjų Sąjungos išteklių 

vykdomas kompetencijų kėlimas turi būti tikslingas ir kryptingas. Sąjunga turėtų kuo mažiau 

vykdyti pavienių mokymų, o organizuoti konkrečioms kompetencijoms ugdyti skirtus mokymų 

ciklus. Šie mokymai turėtų būti skirti konkretiems asmenims, kurie tuo metu dirba su konkrečia 

prioritetine LSS tema, o jų vykdymas keliamas į nuotolinę erdvę, jei tai netrukdo pasiekti 

mokymams numatytų rezultatų. 

• Savivaldų įtraukimas į LSS kompetencijų kėlimą. Kiekviena Sąjungos narė yra sukaupusi 

ekspertines žinias atskirose savivaldos vykdomose veiklos srityse. Sąjunga turi sudaryti sąlygas 

bei skatinti savivaldas vykdyti mokymus ne vien savo savivaldos nariams, tačiau gerosiomis 

patirtimis bei sukauptomis žiniomis aktyviai dalintis ir su kitomis studentų savivaldomis taip 

keliant bendrą Sąjungos kompetencijos lygį. 

• Sąjungos narių informavimas apie vykstančius procesus. Pastaraisiais metais Sąjungos 

Tarybos nariai buvo nuolatos, išsamiai bei laiku informuojami apie aukštajame moksle keliamus 

klausimus. Vis dėlto susiduriame su problema, jog ši informacija ne visada pasiekdavo kitus 

savivaldos narius. Sąjunga turi tiesiogiai komunikuoti su visais nariais siekiant, jog jie žinotų ne 

tik įvykusius procesus bei Sąjungos padarytus darbus, tačiau galėtų matyti pat į procesą, žinoti 

kylančius klausimus, argumentus bei patys dalyvauti diskusijose taip kuriant vieningumą ir 

įtraukumą Sąjungos viduje. 

 

 

Programą parengė Dominykas Tvaska, kandidatas į Lietuvos studentų sąjungos prezidento pareigas.   
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