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DĖL STUDENTŲ ATSTOVŲ NEĮTRAUKIMO Į NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS
SPECIALISTŲ RENGIMO VALSTYBINIO UŽSAKYMO FORMAVIMO KOMITETĄ
Lietuvos studentų sąjunga (toliau – LSS), vienijanti 30 skirtingų aukštųjų
mokyklų studentų savivaldų, iš kurių 7-iose yra vykdomos studijos, susijusios su sveikata,
bei atstovaujanti studentų interesams nacionaliniu lygmeniu, kreipiasi į atsakingus asmenis
bei institucijas dėl LR Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) priimto sprendimo į
Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo formavimo
komitetą (toliau – Komitetas) neįtraukti studentų atstovų.
SAM, informuodama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų
atstovybės (toliau – LSMU SA) atstovus apie tai, kad šiais metais jie nebuvo įtraukti į
Komiteto sudėtį, priimtą sprendimą pagrindė tuo, jog į sudėtį įtraukė skėtines
organizacijas, todėl įtraukti studentų atstovų nebeliko galimybės. LSS atkreipia dėmesį,
kad skėtinės organizacijos apibrėžimas yra nurodytas LR nevyriausybinių organizacijų
plėtros įstatyme (Nr. XII-717): „Skėtinė nacionalinė nevyriausybinė organizacija –
nacionalinė nevyriausybinė organizacija, įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
asociacijų

įstatymu

ir

vienijanti nacionalines

ir

kitas

bendrų

tikslų

siekiančias

nevyriausybines organizacijas“. Taip pat, LR Mokslo ir studijų įstatymo (toliau – MSĮ) 63
straipsnio 1 dalis aiškiai nurodo, jog, „Aukštosios mokyklos studentų interesams atstovauja
studentų atstovybė“. Tuo tarpu, MSĮ 64 straipsnio 1 dalis nurodo, jog „Aukštųjų mokyklų
studentų atstovybės gali burtis į asociacijas ar kitas sąjungas įstatymų nustatyta tvarka“, o
to paties straipsnio 3 dalis nurodo, jog „Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių
sąjunga (sąjungos) teikia siūlymus Seimui ir Vyriausybei <…>, koordinuoja vienijamų
aukštųjų mokyklų studentų atstovybių veiklą, atstovauja vienijamų aukštųjų mokyklų
studentų interesams nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, remdamasi skaidrumo ir atvirumo
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principais.“ Taip pat, tame pačiame SAM pranešime informuojama apie tai, jog šiais
metais į Komiteto veiklą įtrauktos ir pirmosios pakopos bei vientisosios studijos.
Atsižvelgiant į tai, jog Komiteto veikla plečiasi, studentų atstovų neįtraukimas į jo
veiklą kelia dar daugiau abejonių.
Šiuo metu būtent LSS yra vienintelė skėtinė studentų interesams nacionaliniu
lygmeniu atstovaujanti nevyriausybinė organizacija. Atkreipiame dėmesį, jog LSS
atstovauja ne tik Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, tačiau ir Lietuvos sporto ar
Klaipėdos universitetų bei Klaipėdos valstybinės, Vilniaus, Kauno, Alytaus, Utenos kolegijų
studentų interesams. Šiose aukštosiose mokyklose yra vykdomos ne tik medicinos, tačiau
ir kineziterapijos, slaugos, visuomenės sveikatos bei kitos sveikatos studijų kryptys. Šių
aukštųjų mokyklų studentų interesams atstovauja būtent atskiros studentų atstovybės bei
LSS. Didelė dalis šių aukštųjų mokyklų sveikatos studijų krypčių absolventų tęsia studijas
kitose

aukštosiose

(ypatingai

kolegijų

absolventai),

kitose

studijų

pakopose

ar

rezidentūroje. Visi šie studentai bei būsimi specialistai turi teisę būti atstovaujami
planuojant specialistų rengimo valstybinį užsakymą tam, kad nebūtų pažeisti teisėti jų
lūkesčiai tiek tęsti studijas, tiek ateityje bandant įsitvirtinti darbo rinkoje.
Atsižvelgiant į tai, jog LSS yra vienintelė skėtinė studentų interesams
nacionaliniu

lygmeniu

atstovaujanti

nevyriausybinė

organizacija,

prašome

informuoti ir pagrįsti, kokia aukščiau minėtus teisės aktus atitinkanti organizacija (os), atstovauja visų studentų interesams Komitete?
Įvertinus visas įvardintas aplinkybes, LSS mano, jog SAM sprendimas į
Komitetą neįtraukti studentų atstovų yra nepagrįstas, galimai prieštarauja teisės aktams ir
pažeidžia tiek esamų, tiek būsimų studentų bei būsimų sveikatos specialistų interesus bei
teisėtus jų lūkesčius. Dėl šios priežasties reikalaujame, kad į Komiteto veiklą tiek šiais
metais, tiek ir ateityje ir toliau būtų įtraukti studentų atstovai. Reikalaujame, kad
teisė

oficialiai

deleguoti

savo

atstovus

į

Komitetą

būtų

suteikta

arba

suinteresuotoms studentų atstovybėms, arba LSS.
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