
Studentai,

Kiekviena laisvės ir demokratijos principais besivadovaujanti organizacija savo veikloje sulaukia 
momento, kada keičiasi jos vadovas. Neužilgo toks pasikeitimas įvyks ir Lietuvos studentų sąjungoje – 
tris dešimtmečius sėkmingai atstovaujančioje Lietuvos studentams ir užaugusioje kartu su nepriklausoma 
Lietuva. 

Per šį laikotarpį Lietuvos studentų sąjunga tapo brandžia organizacija, savo kompetencija ir veiksmais 
iškovojusia būti pilnateise aukštojo mokslo sistemos formavimo dalyve. Su sąjunga kartu augome ir mes 
patys. LSS laukia naujas etapas, kuriame, išsaugant jau nuveiktus darbus, turime žiūrėti ir žengti į priekį.

Studentija visada buvo ir bus visuomenės dalis, nešanti naują progresyvią mintį. Sakoma, kad jauni, 
gabūs, išsilavinę žmonės – tai ateities karta. Nepaisant skambaus epiteto, svarbu suprasti – nereikia 
laukti tinkamo momento pokyčiams įgyvendinti ateityje, siekime jų jau dabar.

Į aukštojo mokslo kokybę orientuota studijų finansavimo sistema, lygių galimybių užtikrinimas 
siekiantiems aukštojo išsilavinimo, studentų poreikius atitinkanti parama (paskolų sistema,  
skatinamosios bei socialinės stipendijos). Tai vieni iš kertinių tikslų, kurių turime siekti. 

Šiuos tikslus galime įgyvendinti tik būdami stabilia, stipria nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu 
organizacija. Sąjunga, kurios narės geba sukauptą patirtį ir kompetencijas išnaudoti efektyviai ne 
tik sprendžiant arčiausiai studento esančias problemas, bet ir kuriant bendrą aukštojo mokslo viziją  
Lietuvoje.

Matau poreikį ir galimybę savo žiniomis, įgūdžiais prisidėti prie Sąjungos veiklos tęstinumo tinkama 
kryptimi ir įgyvendinti bendrą viziją. Esu Vytautas Kučinskas, LSS Valdybos narys, VDU Studentų 
atstovybės Alumni. Buvęs VDU SA akademinių reikalų komiteto koordinatorius, taip pat LSS Priežiūros 
komiteto narys. Nepaisant garbingo Alumni vardo atstovauju studentus ir šiuo metu – esu VDU Senato, 
Informatikos fakulteto tarybos narys. Per savo veiklos laikotarpį studentiškame judėjime dirbau tiek su 
akademiniais, tiek su strateginiais procesais universiteto atstovybės ir sąjungos kontekstuose. Mačiau 
sąjungą jos pakilime ir ne tokiame džiugiame laikotarpyje.

Norint užtikrinti sėkmingą organizacijos ateitį, svarbus kiekvieno iš mūsų indėlis. Pasaulyje šiuo 
metu matome ne vieną pavyzdį, kai skirtingi įsitikinimai ir nuomonės veda link susiskaldymo, o ne 
racionalių diskusijų, kurios prisidėtų prie naudos kūrimo. Laikotarpis, kai renkamas naujas organizacijos 
vadovas, tai metas, kada kaip niekad svarbu išgirsti visas skirtingas mintis, nuomones ir formuoti vieną 
bendrą poziciją bei atstovauti ją visuose lygmenyse. Todėl kviečiu, kad tiek šis laikotarpis, tiek ir laikas 
po rinkimų, būtų produktyvus bendrai vizijai telkiančiomis diskusijomis, idėjomis ir pasiūlymais. 
Stiprinkime Sąjungą kartu.

Vivat LSS!

Kandidatas į Lietuvos studentų sąjungos prezidentus
Vytautas Kučinskas
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