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Veiklos ataskaita teikiama pagal LSS veiklos plano parengto 2019 -2021 m.
strategines kryptis bei papildomai nuveikti darbai, kurie nėra įtraukti į
veiklos planą.
Lietuvos studentų sąjungos strategija į organizaciją turi atnešti du esminius
pokyčius. Visų pirma, įtvirtinti aiškią organizacijos tapatybę, apibrėžtą
organizacijos misija, vizija ir veiklos kryptimis. Antra, įgyvendinti
identifikuotus esminius pokyčius, kurie organizacijai yra būtini siekiant
užsibrėžtos vizijos, organizacijos viduje ir Lietuvos aukštojo mokslo
sistemoje.

Lietuvos studentų sąjunga atstovaudama visų studijų pakopų ir formų
studentams, rūpinasi studijų kokybe ir studentų sėkme, dėl to savo veikloje
neapsiriboja tik iniciatyvomis nukreiptomis į Lietuvos aukštojo mokslo
sektorių. Siekdama savo misijos, Sąjunga gali inicijuoti pokyčius ir Lietuvos
mokyklų sektoriuje bei vykdyti veiklą susijusią su žmonių išteklių planavimu
valstybiniu mastu ar aukštąjį mokslą baigusių asmenų įsidarbinamumu.
Misija – Sėkmingos studijos studentų akimis.
Vizija – Studentų savivaldų bendruomenė, kurianti Lietuvos aukštojo mokslo
pažangą.
Vertybės:






Atsakomybė jaučiama ir suprantama pareiga prieš save, organizaciją
ir studentus.
Kompetencija – nuolatinis tobulėjimas ir vienijamų narių pažangos
skatinimas.
Laisvė atvirai reikšti savo nuomonę, rinktis veiklos kryptis, modelį ir
priemones.
Tęstinumas – tradicijų puoselėjimas, įtraukiant naujus ir buvusius
organizacijos narius.
Studentiškumas – atvirumas nestandartiniams veiklos metodams ir
jaunatviškam maksimalizmui.
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AUKŠTOJO MOKSLO PAŽANGA
Studentų atstovavimas yra esminė Studentų sąjungos veiklos funkcija. Sąjunga
vykdo šią veiklą dalyvaudama teisėkūros procese – Lietuvos aukštojo mokslo
strateginių dokumentų rengime, įstatymų ir poįstatyminių aktų keitime, viešojoje
erdvėje vykstančiose diskusijose apie aukštąjį mokslą, posėdžiuose ir
konferencijose, kuriuose formuojama aukštojo mokslo kryptis. Studentų sąjunga
siekia užtikrini, kad pokyčiai teisės aktuose reikštų ir realų pokytį aukštosiose
mokyklose. Šis užtikrinimas pasireiškia bendruomenės kultūros pokyčiais.
Lietuvos studentų sąjunga turi ginti teisėtus studentų interesus, užtikrinant, kad
teisės aktų būtų laikomasi visuotinai, visose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Aukštųjų
mokyklų
tobulinimo gairės:

pedagoginių

darbuotojų

kvalifikacijos

2019 rugsėjo – gruodžio mėnesiais išsiųsti raštai Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijai dėl darbo grupės atnaujinimo. Tuo pačiu klausimu ir
derinta pozicija su LURK dėl darbo grupės atnaujinimo. Buvo gautas
ŠMSM atsakymas, kad tai nėra prioritetinis darbas ir bent jau
artimiausiu metu ši darbo grupė nebus atnaujinta, tačiau nesustojant
nuolatos kelti šio klausimo spalio 7 dieną ministras pasirašė įsakymą
dėl atnaujintos darbo grupės sudėties ir pavedė parengti gaires iki 2019
m. gruodžio 31 d. Pirmajame darbo grupės susitikime, kuris vyko spalio
28 dieną buvo sutarta dėl darbo grupės veiklos etapų: suplanuoti trys
posėdžiai lapkričio 26, 29 ir gruodžio 10 dienomis. To paties susitikimo
metu (28-osios dienos) buvo pasiekta, kad dokumente atsirastų
atsakomybės,
įgyvendinamos
visuose
lygmenyse
(valstybinis,
institucinis ir asmeninis).

Stipendijos,
poreikius:

patenkinančios

geriausių

studentų

finansinius

2019-10-15 ŠMSM sudarytai darbo grupei išsiųstas raštas dėl norminių
studijų kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo, kuriame buvo prašoma
išlaidas studentams skatinti didinti nuo 3,5 iki 4 BSI.
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2019-11-21 ŠMSM darbo grupės posėdžio metu mūsų siūlymui buvo
pritarta ir remiantis juo parengtas LRV nutarimo įstatymo projektas,
kuris bus tvirtinamas Vyriausybėje.

Išorinis vertinimas darantis teigiamą ir realią įtaką studijų
kokybei:
2019 birželio – liepos mėnesiais vykdytas tyrimas „Studijas baigiančiųjų
studentų pasitenkinimo studijomis“. Darbas su tyrimo medžiaga buvo
pradėtas LSS Asamblėjos metu (suformuotos dvi grupės, B
kompetencijos lygmuo).
Spalio 19 – 20 dienomis vyko SARK+ RsV mokymai, kuriuose buvo
rengiamas rekomendacijų aukštosioms mokykloms (AM) projektas dėl
vidinių studijų kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimo.
Spalio 25 dieną vyksiančiame Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC)
Studentų forume buvo pristatyti tyrimo rezultatai. Taip pat, tyrimo
rezultatai integruoti į atnaujintą aukštųjų mokyklų pedagoginių
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo gairių turinį.

2019 rugsėjo – spalio mėnesiais vykdant derinimo procesą dėl išorinės
studijų programų vertinimo ir akreditavimo tv arkos aprašo LSS teikė
poziciją „Studentų nuomonė“. Pozicijoje turėjome suformavę siūlymą dėl
mechanizmo, kuris būtų kokybišku įrankiu studentų nuomonės
surinkimui. SKVC nusprendė nuomonės surinkimui naudoti jau gerokai
anksčiau sukurtos programėlės prototipą - „Nacionalinė studentų
apklausa“. Surengtas LSS Tarybos susitikimas su SKVC atstovais dėl
programėlės pristatymo siekiant gauti LSS grįžtamąjį ryšį programėlės
tobulinimo procesams.

Orias gyvenimo sąlygas užtikrinantis bendrabutis:
2019 rugsėjo mėnesį atliktas tyrimas , skirtas išsiaiškinti bendrabučių
situaciją, kurie priklauso aukštosioms mokykloms.
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Studentai aktyviai formuoja savo studijų programą ir jos tvarkaraštį:

Ties šiuo strateginiu tikslu Sąjunga nedirbo, kiekviena studentų
savivalda pati tvarkosi aukštosios mokyklos viduje.

Studijų finansavimo sistemos tobulinimas siekiant didesnio socialinio
teisingumo:

Finansinė pagalba, tenkinanti negalią turinčių studentų poreikius.
2019-09-06 įsigaliojo naujas Vyriausybės nutarimas dėl finansinės
pagalbos neįgaliesiems, kuriame LSS siūlymu buvo atsisakyta
reikalavimo neturėti daugiau negu 2 akademinių skolų norint gauti šias
išmokas. (Nuoroda: http://bit.ly/2kpmRJM.)

Nemokamo bakalauro idėjos įgyvendinimas.
LSS aktyviai dalyvauja visuose svarstymuose susijusiuose su papildomu
finansavimu nemokamo bakalauro įgyvendinimu.
2019-11-15 LSS išsiuntė oficialų raštą Vyriausybei, kad būtų rastas
papildomas finansavimas, kurio oficialiai prašo ir Seimo Švietimo ir
mokslo komitetas.

Didinamas studijų prieinamumas negalią turintiems studentams.
2019-08-24 LSS Asamblėjos metu suformuota aiški darbo grupės
užduotis ir numatomi rezultatai. Atliktas institucinis tyrimas dėl
sudaromų sąlygų specialiųjų poreikių turintiems st udentams dalyvauti
studijų procese.
2019-11-29 ŠMSM susitikimo metu dėl socialinių stipendijų buvo
sutarta, kad bus sudaryta atskira darbo grupė, įtraukiant tiek ŠMSM,
tiek Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) atstovus, kurios
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tikslas bus peržiūrėti negalią turinčių studentų išmokų rūšių tvarką bei
galimybes sujungti jas į vieną.

Socialinių stipendijų skyrimo tvarkos aprašo tobulinimas.
2019-12-04 Seimo Švietimo ir mokslo komitetas (ŠMK) pritarė LSS
siūlymams plėsti socialinę stipendiją galinčių gauti gavėjų ratą ,
įtraukiant doktorantūros bei profesinių studijų studentus. Taip pat
socialinė stipendija didinama nuo 3,25 iki 3,5 BSI bei soc ialinių
stipendijų mokėjimas yra atsietas nuo akademinių rezultatų.

Atlikti studijų kainų indeksavimo analizę pagal krepšelio turinį.
ŠMSM yra suformuota darbo grupė, kurios tikslas peržiūrėti visą
norminių studijų kainų nustatymo tvarkos aprašą ir Vyriausybės
nutarimo projekte yra punktai susiję ne tik su studentų skatinimo
didinimu, tačiau ir akademinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimu.
Artimiausiu metu bus teikiamas ir siūlymas dėl esminio krepšelio
sudarymo peržiūrėjimo siekiant, atskirti darbuotojų darbo užmokestį
krepšelyje, mažinti vienam darbuotojui tenkantį studen tų skaičių (artinti
jį prie ES vidurkio), mažinti atotrūkį tarp koleginių bei universitetinių
studijų kainos.
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POZICIJŲ
FORMAVIMO
IR
ĮGYVENDINIMO
PROCESO POKYČIŲ VEIKLOS KRYPTIS
Pats svarbiausias Lietuvos studentų sąjungos vidinis procesas yra pozicijų
formavimas. Organizacija turi siekti šį procesą optimizuoti, užtikrinti išorinių
pozicijų deramumą, jų pagrįstumą organizacijos puoselėjamomis aukštojo mokslo
vertybėmis, kurios turėtų būti aiškiai identifikuotos ir žinomos, bei suprantamos
visiems nariams. Taip pat organizacija turi vystyti savo išorinę komunikaciją.
Lietuvos studentų sąjungos ilgalaikių pozicijų formavimas:
Ilgalaikės pozicijos nebuvo formuojamos, tam nebuvo poreikio.

Sistemingas studentų problemų sprendimas:

Siekti, kad transporto lengvatos
studentams .

būtų skiriamos ir ištęstinių studijų

2019-11-13 visoms Lietuvos savivaldybėms, kuriose yra aukštųjų
mokyklų, buvo išsiųsti kreipimaisi dėl papildomo biudžeto lėšų skyrimo
transporto lengvatoms ištęstinių studijų studentams, kurie gal ėtų
naudotis tų savivaldybių lengvatiniu vietiniu viešuoju transportu , kaip
tai yra numatyta nuolatinių studijų studentams.

Baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas .
Buvo įvertinta, ar studentai patiria išlaidas, nesusijusias su studijomis
ginantis baigiamuosius darbus, baigiančiųjų studentų pasitenkinimo

studijomis tyrimo klausimyne buvo integruotas blokas apie patiriamas
neplanuotas išlaidas tiek visų studijų metu, tiek baigiamojo darbo
rengimo etape.
Spalio 19 – 20 dienomis vykusiose SARK+ RsV
mokymuose C ir D kompetencijų lygio atstovai suformavo
rekomendacijas aukštosioms mokykloms.
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Parengtoje Tarptautinės studentų dienos Ministrų kabinto rezoliucija
prašoma Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išaiškinti Mokslo ir
studijų įstatymo 83 straipsnio 5 dalį, kuri teigia, kad asmenys,
studijuojantys valstybės finansuojamose vietose, valstybinei aukštajai
mokyklai neturi mokėti jokių tiesiogiai su studijų programos
įgyvendinimu susijusių įmokų.

Seksualinio priekabiavimo prevencijos ir atvej ų nagrinėjimo gairės
(LURK kuriamos gairės).
LSS Viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė perėmė iniciatyvą darbo grupės
veiklos organizavime ir tapo darbo grupės vadove. Baigtas rengtas LURK
Seksualinio priekabiavimo prevencijos ir atvejų nagrinėjimo gairių
projektas. Projektas suderintas su turinio redaktore, teisininkais.
Išsiųstos oficialios užklausų Lietuvos universitetų rektorių konferencijos
(LURK) vardu dėl turinio naudojimo lietuvių kalba į 10 užsienio aukštųjų
mokyklų. Šiuo metu yra gauti 9, trūksta 1, kuriam gauti siunčiami
pakartotiniai kreipimaisi. LURK patvirtinus gaires bus vykdomas gairių
įgyvendinimo kiekvienoje AM sekimas ir teikiamos rekomendacijos dėl
procesų tobulinimo.

Psichologinės ir akademinės pagalbos teikimo proceso tobulinimas
aukštosiose mokyklose.
Liepos – rugpjūčio mėnesiais buvo rengiamas pagrindas laimėto SAM
projekto „Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa
Lietuvos aukštosiose mokyklose“ pradžiai rugsėjo mėnesį. Bendravimas
su 23 projekto partneriais, kurie turi individualių įsipareigojimų projekto
kontekste, derinamas prevencinių renginių turinys bei programa, surasti
psichologai, kurie konsultuos tų aukštųjų mokyklų studentus, kuriuose
psichologinė pagalba nėra prieinama. Psichinės studentų būklės
įvertinimui atlikti LSS įtraukė klausimus į STARTA atliekamą
EUROSTUDENT tyrimo klausimyną, kurio rezultatai bus pristatomi
gruodžio 20 dieną. Dar vienas tyrimas planuojamas pasibaigus LSS
projektui.

9

Šiuo metu įvykdyta 11 seminarų skirtų teigiamo psichologinio klimato
aukštosiose mokyklose kūrimui ir puoselėjimui skatinti bei įvykta per
200 individualių konsultacijų studentams.

Savivaldų atstovaujamų studentų apimties didinimas.
2019-09-23 Įvyko susitikimas su Vilniaus dailės akademijos studentų
atstovybe, kurio metu buvo pristatyta Lietuvos studentų sąjungos veikla,
darbo principai bei galimybės bendradarbiauti.
2019-09-25 Buvo paruoštas informacinis paketas dėl prisijungimo prie
Lietuvos studentų sąjungos procedūros ir prašomų patekti dokumentų
reglamento nustatytas tvarka. Vėliau siekiant tapti LSS nariais buvo
konsultuojama dėl reikiamų dokumentų pateikimo.
2019-10-14 Buvo konsultuojamas Socialinių mokslo kolegijos studentų
klubas, dėl galimybės bendradarbiauti su Lietuvos studentų sąjunga.
Vėliau siekiant tapti LSS nariais buvo konsultuojama dėl reikiamų
dokumentų pateikimo.
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ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ STIPRINIMO VEIKLOS KRYPTIS
Sąjungos veiklos pagrindas – jos narių – studentų savivaldų, vienijami asmenys,
kurių kompetencija ir motyvacija veikti yra visos Sąjungos interesas. Todėl
Lietuvos studentų sąjunga turi rūpintis šių asmenų ugdymu organizuojant jiems
mokymus, seminarus ir kitokio pobūdžio veiklas.

Besimokančios organizacijos kultūros kūrimas:

Kokybės standartas.
2019-08-06 LSS Tarybai pristatyti poreikių tyrimo rezultatai, pagal
kuriuos buvo nuspręsta, kad kokybės standartas turėtų būti vykdomas
2020m., o šių metų ruduo skiriamas savivaldoms persižiūrėti progres ą
pagal kokybės standarto rekomendacijas.
2019-08-06 LAJM SA buvo supažindinta su vykusio kokybės standarto
procedūra bei rekomendacijomis veiklai gerinti.
2019-09-18 Vyko susitikimas su VTDK SA, kurio metu buvo peržiūrėtos
kokybės standarto rekomendacijos, savivaldos progresas bei numatyti
tolimesni veiksmai.
2019-09-20 Vyko susitikimas su KTU SA, kurio metu buvo peržiūrėtos
kokybės standarto rekomendacijos, savivaldos progresas bei numatyti
tolimesni veiksmai.
2019-09-27 Vyko susitikimas su KVK SA, kurio metu buvo peržiūrėtos
kokybės standarto rekomendacijos, savivaldos progresas bei numatyti
tolimesni veiksmai. Susitikimo metu taip pat buvo dalinamasi
gerosiomis patirtimis studentų atstovybės veiklai gerinti.
2019-10-07 Vyko susitikimas su LSMU SA, kurio metu buvo peržiūrėtos
kokybės standarto rekomendacijos, savivaldos progresas bei numatyti
tolimesni veiksmai.
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2019-10-07 KTU SA Žmogiškųjų išteklių komitete buvo pristatytos
kokybės standarto išvados ŽIK srityje bei diskutuojama apie priemone s
padėsiančias įvykdyti kokybės standarto rekomendacijas.

Savivaldų stiprinimas:

2019-08-17 Buvo pravesti KTU SA „Pirmininkų
organizacijos vertybių svarbą ir jų puoselėjimą.

mokymai“

apie

2019-10-03 Buvo pravesti VDU SA komandos mokymai, kuriuose buvo
analizuoti svarbiausi aspektai būnant koordinatoriumi, grįžtamojo ryšio
gavimo ir teikimo aspektus bei tobulintinus aspektus.
2019-10-19 Buvo pravesti mokymai VDU SA Laisvalaikio ir akademinių
reikalų komitetams apie vidinę narių komunikaciją .
2019-10-24 Vyko susitikimas su LSU SA dėl atstovybės vertybių svarbos
bei jų išsigryninimo metodikų.
2019-11-08 – 11-10 Buvo suorganizuoti MRUSA pirmakursių mokymai.
Prieš mokymus vyko konsultacijos ir 2 susitikimai (10 -15 ir 11-05) su
atstovybės nariais. Mokymų metu buvo ugdomas strateginis mąstymas,
misijos, vizijos svarba, atstovavimo principai bei Alumnai dalinosi savo
patirtimi.
2019-11-23 Buvo pravesti VIKO SA mokymai apie misijos ir vizijos
svarbą, bei pravesta diskusija apie tai kaip derinti atsakomybes ir
draugystę organizacijoje. Prieš mokymus VIKO SA buvo konsultuojama
apie mokymų organizavimą, vyko 2 susitikimai (10 -18 ir )

Komiteto stiprinimas:
2019-10-09 – 10-10 Buvo suteikta galimybė savanoriauti didžiausioje
Baltijos šalyse HR konferencijoje. Konferencijoje sudalyvavo 14 atstovų.
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Pradėti rengti projektų mokymai savivaldoms, kurie vyko lapkričio 8,9,10
dienomis Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje. Mokymuose sudalyvavo apie 50
studentų atstovų.

Organizacijos stiprinimas:
2019-08-23 – 08-25 Vyko LSS Asamblėja, kurios metu dalyviai buvo
suskirstyti į darbo grupes pagal turimą kompetencijų lygį. Ši metodika
leido nariams turėti gilesnes diskusijas bei pasiekti geresnių darbo
rezultatų negu pernai metais. Pagal Asamblėjos grįžtamoj o ryšio anketą
82proc. mano, kad skirstymas pagal kompetencijų lygius buvo tinkamas
ir naudingas.
2019-11-16 – 11-17 Buvo suorganizuoti „Startuok“ mokymai, kurių metų
tikrųjų narių pirmakursiai buvo mokomi strateginio mąstymo,
argumentavimo išsakant nuomonę, tikslų išsikėlimo, LSS organizacijos
struktūros ir buvo supažindinami su mūsų strategija bei šiuo metu
vykdomais darbais. Mokymuose dalyvavo pirmakursiai iš 12 studentų
atstovybių.

Priemonių formuojančių institucinę atmintį kūrimas:
2019-08-01 Sukurtas webinaras „Organizacinė kultūra“ ir padarytas
video filmukas, kuriame analizuojama misijos ir vizijos svarba, vertybių
reikšmė organizacijoje bei organizacinės kultūros puoselėjimo metodai.
2019-09-05 Sukurtas webinaras „Pirmakursių pritraukimas“ ir pada rytas
video filmukas, kuriame žmogiškųjų išteklių nariai supažindinami su
organizacijos įvaizdžio svarba, žmonių planavimu bei organizacijos
pristatymu naujiems nariams.
2019-09-18 Sukurtas webinaras „Pirmakursių integracija“ ir padarytas
video filmukas, kuriame kalbama apie integracijos svarbą ir poreikį
organizacijoje, socialinių ryšių tarp esamų ir naujų narių kūrimą,
kompetencijų ugdymą, prisitaikymą prie organizacinės kultūros bei
aptariamos kitose savivaldose naudojamos integracijos sistemos.
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Ryšio su kitomis studentiškomis organizacijomis viduje ir išorėje
stiprinimas:

2019-08-14 Vyko susitikimas su ESN organizacija, kurio metu buvo
kalbamasi apie bendradarbiavimo galimybes tarp savivaldų ir ESN
padalinių aukštosiose mokyklose.
2019-08 Parengtas ir įgyvendintas naujas Asamblėjos II dienos konceptas.
Atliktas dalyvių ir moderatorių veiklos įvertinimas palieka labai teikiamą įspūdį.
Suplanuoti darbinio proceso etapai iki kitų metais vyksiančios Asamblėja'20,
kurios II diena bus skirta organizacijos strategijai.
2019-09-09 Vyko susitikimas su AIESEC organizacija kurio metu buvo
dalinamasi patirtimi apie organizacijos stiprinimo metodikas ir
priemones. Informacija perduota HR koordinatoriams
2019-09-16 Vyko susitikimas su ESN organizacija kurio metu buvo
dalinamasi patirtimi apie organizacijos stiprinimo metodikas ir
priemones. Informacija perduota HR koordinatoriams
2019-09-19 Vyko susitikimas su organizacija „Žingsnis“ ir Lietuvos
moksleivių sąjunga kurio metu buvo dalinamasi patirtimi apie
organizacijos stiprinimo metodikas ir priemones. Informacija perduota
HR koordinatoriams.
2019-09 – 2019-11 Suorganizuota Tarptautinė studentų diena (TSD’19)
- Parengtas TSD'19 konceptas, įtraukiant ir Ministro Pirmininko (MP)
poziciją. Kiekvienai Ministrų kabineto pozicijai parengtos darbinės
temos. Šiais metais iniciatyvą globėjo MP Saulius Skvernelis. Po TSD
suformuota studentiško ministro kabineto rezoliucija su pasiūlymais
veiklos tobulinimui visoms ministerijoms bei sudaryti veiks mų planai
Sąjungai.
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FINANSINIŲ
KRYPTIS

IŠTEKLIŲ

STIPRINIMO

VEIKLOS

Sąjungos veiklą nėra įmanoma be finansinių išteklių, kurie yra naudojami
Studentų sąjungos ir studentų savivaldų veikloms vykdyti ir Lietuvos studentų
sąjungos biuro komandos išlaikymui.

Finansinių išteklių didinimas dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose
ir projektinėje veikloje:
Lietuvos studentų sąjunga šiuo metu vykdo 8 projektus.
Vykdomas Jaunimo reikalų departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos finansuojamas projektas „Lietuvos studentų sąjungos ir jos narių
veiklos efektyvumo didinimo programa“. 2019 metais gautas finansavimas
17616 Eur. Projektą numatoma vykdyti ir 2020 metais. 2020 metais numatomas
gauti finansavimas - 17616 Eur.
5 vykdomi projektai yra finansuojami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos:








Tyrimas „Akademinio sąžiningumo indeksas“. Gautas finansavimas
4000 Eur.
„Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas“
Gautas finansavimas - 4000 Eur
„Mokymų ciklas: Startuok. Veik. Vadovauk.“. Gautas finansavimas - 7000
Eur.
„Baltijos šalių organizacijų susitikimas“: susitikimo rengimas 19 - 22
dienomis, Klaipėdoje. Tema - psichinė sveikata ir seksualinio
priekabiavimo apraiškos aukštosiose mokyklose. Parengtas bendras
dokumentas - Statement on sexual harassment and psychological
violence in the higher education system. Gautas finansavimas - 8000
Eur
„Asamblėja 2019“. Gautas finansavimas - 10000 Eur.

Lietuvos studentų sąjunga vykdo projektą „Sistemingo studentų psichinės
sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose“, kuris yra
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finansiškai remiamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį
administruoja LR sveikatos apsaugos ministerija. Gautas finansavimas 42844
Eur.
Pateikta projekto paraiška Vilniaus miesto savivaldybei „Lietuvos studentų
sąjungos narių galimybių plėtojimo programa“, Vilniaus jaunimo programų
konkursui. Gautas finansavimas - 2600 Eur.
Pateikta projekto paraiška Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų
institucinio stiprinimo konkursui „Lietuvos studentų sąjungos dalyvavimo
viešosios politikos formavime stiprinimo programa“. Numatomas projekto
biudžetas - 58977,66 Eur.
2019 metais pateikti 8 projektai iš kurių 7 projektai jau yra gavę finansavimą,
laukiama atsakymo dėl „Lietuvos studentų sąjungos dalyvavimo viešosios
politikos formavime stiprinimo programa“ projekto.
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KITOS VEIKLOS

Dėl nepanaudotų studijų krepšelių lėšų panaudojimo
2019-10-24 ŠMSM bei LURK ir LKDK buvo išsiųstas oficialus
kreipimasis, kad nepanaudotų studijų krepšelių lėšų dalis, susijusi su
skatinamųjų stipendijų dydžiu, būtų nukreipta aukštųjų mokyklų stud entų
savivaldoms jų kultūrinių bei pilietinių iniciatyvų įgyvendinimui arba
papildomam studentų skatinimui už jų akademinius pasiekimus.
Ministerija šiam siūlymui pritarė ir laukiame LURK atsakymo dėl jų
sprendimo.

LSS pozicija dėl dėstytojų palaikymo
2019-11-08 LSS išreiškė oficialų dėstytojų palaikymą dėl jų keliamų
reikalavimų siekiant didinti darbo užmokestį.
2019-11-26 LSS Taryba patvirtino poziciją dėl Lietuvos švietimo
problemų bei būtinų pokyčių bei iškelti LSS reikalavimai, siekiant
teigiamų pokyčių švietimo ir ypatingai aukštojo mokslo sektoriuje. Šia
pozicija taip pat dar kartą buvo išreikštas palaikymas dėstytojams bei
neakademiniam personalui ir informuota, kad LSS prisideda prie
streikuojančios akademinės bendruomenės.

Lietuvos švietimo Taryba
2019-11-25 buvo patvirtintas Lietuvos švietimo Tarybos 2019-2021 m.
veiklos planas bei 2020-2023 prioritetinės kryptys. Į veiklos planą buvo
įtraukti LSS siūlyti klausimai dėl socialinės stipendijos, aukštojo mokslo
finansavimo bei aukštųjų mokyklų akademinio personalo tobulinimo
gairių. Tuo tarpu kaip prioritetinę kryptį LSS siūlė įtraukti „Socialiai
teisingos,
įtraukios
bei
tvarios
aukštojo
mokslo
sistemos
įgyvendinimas“, kuriai taip pat buvo pritarta.
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