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1951 m. Jungtinėse Amerikos valstijose įsteigtos Lietuvos studentų sąjungos susitikimas. Lietuvių studentų sąjunga JAV lietuvių
bendruomenėje bei įvairiose įstaigose bei tarptautinėse organizacijose atstovavo JAV studijuojantiems lietuviams ir lietuvių kilmės
studentams. Sąjunga organizavo bendrą studentų veiklą lietuvybei palaikyti.
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Lietuvos studentų sąjunga – kūrybinga, energinga ir modernių permainų aukštojo mokslo sistemoje siekianti organizacija, kurią jau 25-erius metus kuria studentiškam judėjimui ir jo puoselėjamoms vertybėms
neabejingi žmonės. Ketvirtį amžiaus studentams atstovaujančios organizacijos kelias nebuvo lengvas –
keitėsi žmonės, veiklos, temos ir sprendžiamos problemos. Kasdien spręsdami studentiško gyvenimo iššūkius, besidžiaugdami laimėjimais ir liūdėdami dėl nesėkmių sukūrėme šiandienos Lietuvos studentų
sąjungą.

Įvadas

Trečią dešimtmetį gyvuojanti Studentų sąjunga užaugino šalies lyderius – politikus, verslininkus, garsius
visuomenės veikėjus. Šiandien, kaip ir tuomet – daugiau nei prieš 20 metų, Lietuvos studentų sąjunga
stengiasi išgirsti studentų balsą, ieškoti kompromisų su valdžios institucijomis, o kartais, kilti į principinę
kovą, siekdama aukštojo mokslo pažangos.
Lietuvos studentų sąjunga visuomet buvo atvira diskusijoms, nuomonėms ir pozicijoms. Visuomet siekėme kartu kurti Studentų sąjungą, kurioje kiekvienas narys yra įtrauktas ir išgirstas, suprastas ir išklausytas. Nuomonių įvairovė buvo ir visuomet bus mūsų stiprybė, kurią išlaikome tam, kad galėtume drąsiai
teigti, jog mes esame Lietuvos studentų sąjunga.
Neabejotinai dalį istorijų nusinešė laikas, dalis telieka perduodama iš lūpų į lūpas, dalis tebūna užmiršta.
Vis dėlto, žengiant per 25-mečio slenkstį, atsigręžiame atgal ir prisimename reikšmingiausius momentus
ir, žinoma, žmones kūrusius ir tebekuriančius mūsų Studentų sąjungą.
Vivat LSS!
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Norėdami suprasti aplinkybes, sudariusias prielaidas Lietuvos studentų sąjungos atsiradimui, nusikelsime
į Tarybų Sąjungos aneksuotą Lietuvą. Tada keliausime į 1989-uosius, su kuriais glaudžiai siejamas Lietuvos studentų sąjungos įkūrimas de facto, o vėliau, jau po Nepriklausomybės atgavimo, ir de jure.
Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungoje (SSRS) jaunimo organizacijoms buvo keliami griežti veiklos
standartai, kurių dauguma jaunimo judėjimų neatitiko, todėl buvo uždaryti. Okupuotoje Lietuvoje įtakin-

I
1989-1991 m.
Lietuvos studentų
sąjungos link

giausia organizacija aukštosiose mokyklose buvo Lietuvos Lenino komunistinė jaunimo sąjunga, plačiau
žinoma komjaunimo pavadinimu. Pagrindinis komjaunuolių tikslas buvo perauklėti jaunimą ir performuoti jo politines pažiūras – išugdyti naują komunizmo statytojų kartą. Šio tikslo siekta šnipinėjant, persekiojant politinių abejonių keliančius bendramokslius, taikant jiems įvairaus pobūdžio nuobaudas, tarp jų
ir šalinimą iš aukštųjų mokyklų. Anot Lietuvos studentų Koordinacinės tarybos vicepirmininko Vygaudo
Ušacko, be komjaunimo palaiminimo niekas aukštosiose mokyklose vykti negalėjo. Studentai buvo pasyvūs, didžioji jų dalis tapdavo komjaunuoliais ir uoliai vykdydavo vyresniųjų nurodymus – komjaunimo hegemonija buvo viena iš priemonių palaikyti norimą tvarką studentų tarpe. Dar labiau nei jaunimą Tarybų
Sąjungos valdžia varžė valstybines institucijas, tarp jų ir aukštąsias mokyklas. Jos buvo kontroliuojamos
tiek iš vidaus, tiek iš išorės, o aukštųjų mokyklų vadovai privalėjo besąlygiškai paklusti Komunistų partijos vadovų nurodymams.
Situacija ėmė keistis 1985 m., į Sovietų Sąjungos valdžią atėjus Michailui Gorbačiovui. Pradėta įgyvendinti pertvarkos politika, vadinamoji perestroika. Neatskiriama naujosios politikos dalis buvo viešumas,
žmonės, nebebijodami represijų, galėjo išsakyti socialistinės santvarkos problemas, netgi kritikuoti sovietinę valdžią. Sovietų sąjungos pamatai pradėjo braškėti, galiausiai ji subyrėjo į daugelį nepriklausomų
valstybių. M. Gorbačiovo pradėta „pertvarkos ir viešumo“ politika pažadino nutildytus okupuotų ar kitaip
neteisėtai į SSRS inkorporuotų valstybių balsus.
Tokiomis sąlygomis Lietuvoje 1988 m. įsteigtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, formaliai suteikęs pavadinimą jau egzistuojančiai politinei jėgai, įtraukiančiai vis daugiau šalies gyventojų. Būtent ši politinė
jėga pasėjo nemažai iniciatyvų, judėjimų vienaip ar kitaip siekusių senosios sistemos demokratizavimo, o,
galiausiai, ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.
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Sąjūdžio įkvėpti ir palaikomi ėmė vienytis ir studentai. Greitai nepabijota ir viešai pripažinti, kad Lietuvos

visos studentijos bendriausius interesus. Daugelį metų priklausymas nuo komjaunimo ir Studentų profsą-

komunistų partijos valdomas komjaunimas kartu su Studentų profsąjunga neatstovauja studentų inte-

jungos buvo labai didelis ir kone neišvengiamas, tad ryžtasi esminiam lūžiui.

resams. XX a. devintojo dešimtmečio pabaigoje atskirose Lietuvos aukštosiose mokyklose pradėjo kurtis
studentų savivaldos organizacijos, siekusios atsiriboti nuo komjaunimo ir Studentų profsąjungos. Aktyvūs

1989 metų balandį žengtas dar vienas žingsnis Lietuvos studentų sąjungos steigimo link. Suorganizuotas

šių organizacijų nariai nusprendė susivienyti ir įkurti alternatyvą iki tol studentų problemomis besirūpi-

Studentų forumas, kuriame dalyvavo daugumos Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldų delegatai.

nusioms organizacijoms.

Renginio metu buvo įteisinta jau kurį laiką funkcionuojanti Lietuvos studentų Koordinacinė taryba, kuriai
buvo pavesta įkurti nepriklausomą Lietuvos studentų sąjungą. Buvo sutarta ir dėl nepriklausomo studentų

1988–1990 metai, apskritai, buvo ypatingi Lietuvos aukštajam mokslui, kadangi po ilgos pertraukos atvirai

laikraščio „Lietuvos studentas“ leidybos – šis darbas taip pat patikėtas Koordinacinei tarybai. Taip jos

imta svarstyti apie mokslo ir studijų sistemos vizijas savarankiškoje, galbūt net ir nepriklausomoje Lie-

rankose atsidūrė svarbi studentus liečiančios informacijos sklaidos funkcija.

tuvoje. Patys studentai į šiuos svarstymus įsitraukė pasyviai, kadangi dar nebuvo organizacijos, kuri būtų
nepriklausoma nuo senosios sistemos ir galėtų demokratiškai išreikšti studentų balsą.

Koordinacinės tarybos reikšmė studentijai ir toliau didėjo. Jau netrukus po forumo apie studentų problemas ji ėmė kalbėti su aukščiausio rango valstybės asmenimis. 1989 m. gegužę Koordinacinės tarybos,

Vis dėlto jau 1988 m. lapkričio 3 d. keleto aktyvistų iniciatyva įvyko Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų

kuriai tuo metu vadovavo Vilniaus inžinerinio statybos instituto (šiuo metu – Vilniaus Gedimino tech-

susirinkimas. Jame susiformavo studentų interesams atstovausiantis organas – Lietuvos aukštųjų moky-

nikos universitetas) studentas Kęstutis Vaicekiūtis, nariai susitiko su Lietuvos komunistų partijos centro

klų studentų Koordinacinė taryba (toliau – Koordinacinė taryba). Nors iki tikros savivaldos dar buvo toli,

komiteto pirmininku Algirdu Brazausku, kuriam išvardino opiausias studentų bėdas bei reikalavimus: dėl

tačiau būtent jos įsteigimas laikytinas Lietuvos studentų sąjungos organizavimosi pradžia. Buvo aiškiai

karinių katedrų paskirties ir šaukimo į armiją, priverstinio studentų skirstymo atidirbimui po studijų,

suvokta, kad Koordinacinė taryba tik laikina pamaina tikrai savivaldos institucijai, o pagrindinė jos už-

priverstinių rudens talkų kolūkiuose ir planų naujai apmokestinti studentų vasaros uždarbį. Atkreiptas

duotis – organizuoti darbą, skleidžiant ir renkant informaciją apie studentų savivaldas, bei ieškoti studen-

dėmesys į tai, kad esama nemažai studentų, kurių šeimų padėtis sunki, tad padidintos paklausos prekės

tus vienysiančio darinio optimalios struktūros formos.

studentams galėtų būti skirstomos taip pat kaip darbininkams bei tarnautojams, taip pat studentai turėtų
tarpmiestiniais autobusais važinėti už pusę kainos, o bilietai į muziejus, teatrus, koncertus studentams

Sudėtingiausia buvo savivaldą kurti taip, kad tai nebūtų „iš viršaus“ nuleista, neva studentams atstovau-

turėtų kainuoti pigiau.

janti organizacija, todėl įvairiais klausimais, kuriais Koordinacinei tarybai nepavykdavo susitarti, siekta
kuo labiau atsižvelgti į studentų nuomonę, įtraukti juos į savivaldos kūrimo procesą. Pavyzdžiui, po trijų

Vis tik pasiekti norimų pokyčių studentams sekėsi sunkiai, ypač gana atvirai palaikant Lietuvos suvereni-

mėnesių debatų dėl Studentų parlamento koncepcijos ir struktūros, nutarta šiuos klausimus plačiau iš-

teto siekimą. Koordinacinė taryba ne tik neslėpė, bet ir atvirai pabrėžė, kad palaiko tautų apsisprendimo

diskutuoti su studentais. 1989 m. vasario 20 d. Nidoje, poilsio namuose „Auksinės kopos“ prasidėjo šešių

teisę ir kartu su kitomis Lietuvos jaunimo organizacijomis pamažėle ardė komjaunimo hegemoniją.

dienų suvažiavimas. Jame dalyvavo beveik visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovai, Lietuvos
Persitvarkymo Sąjūdžio, Studentų profsąjungos bei komjaunimo atstovai. Aktyviausiai diskutuota apie

Lūžis įvyko 1990 m. kovo 11 d., kuomet Lietuvos Respublika paskelbė atkurianti nepriklausomybę, tačiau

Lietuvos komjaunimo perspektyvą bei studentų federacijos kūrimą. Dauguma susirinkusiųjų pritarė, kad

prireikė laiko, kad pamažu būtų išstumtos sovietinės struktūros bei organizacijos. Jau tų pačių metų ge-

būsima Lietuvos studentų federacija turėtų būti nepriklausoma nuo komjaunimo ir Studentų profsąjungos.

gužę vyko nemažas perversmas aukštojo mokslo srityje, buvo įsteigtas Mokslo ir studijų departamentas

Akcentuota, kad vienintelė visus studentus vienijanti organizacija turi tapti nepriklausoma ir reiškianti

prie Vyriausybės, kitaip tariant, žengtas žingsnis kuriant mokslo ir studijų valstybinio reguliavimo me-
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1991 m. rugsėjo 18 d. Visuotinės studentų konferencijos metu buvo patvirtinti Lietuvos studentų sąjungos
įstatai. Tokiu būdu Studentų sąjunga oficialiai tapo savarankiška visuomenine organizacija, kurios svar-

Pasikeitęs valstybės statusas ir studentams leido jaustis laisvesniems nuo senųjų struktūrų. Neabejotinai

biausia paskirtis – atstovauti Lietuvos studentijai, ginti jos interesus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

didelį postūmį davė ir tai, kad per trejetą metų buvo stipriai pasistūmėta studentų savivaldų kūrimosi

Naujojoje organizacijoje aukščiausios pozicijos atiteko Visuotinei studentų konferencijai, vykdomąja val-

aukštosiose mokyklose srityje.

džia tapo Taryba bei Prezidentas, o veiklos kontrolei įsteigta – Revizijos komisija. Buvo aiškiai suvokta,
jog nuo šiol Lietuvos studentų sąjunga rūpinsis socialinėmis, akademinėmis, netgi buitinėmis studentų

Lietuvos studentų sąjungą sukurti reikalavo Koordinacinės tarybos patvirtinti nuostatai ir pasikeitęs Lie-

problemomis, rems jų idėjas, iniciatyvas, koordinuos informacijos srautus tarp narių, rūpinsis jų kultūri-

tuvos statusas. Palankiausia susiklosčiusi padėtis tam buvo Koordinacinės tarybos posėdis, įvykęs 1991

niu gyvenimu bei, žinoma, atstovaus studentams sprendžiant valstybinio ir tarptautinio masto klausimus.

m. balandžio 24 dieną. Posėdyje dalyvavo devynių Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai: Vilniaus universiteto studentų atstovybės, Kauno technologijos universiteto studentų sąjungos (šiuo metu – studentų

Pirmuoju organizacijos prezidentu išrinktas Vilniaus universiteto studentas Dainius Juzakėnas. Tiesa, su-

atstovybė), Vilniaus technikos universiteto studentų sąjungos (šiuo metu – Vilniaus Gedimino technikos

tarta, kad prezidentu jis bus laikinai. Kadangi daugelis aukštųjų mokyklų studentų D. Juzakėno nepažino-

universiteto studentų atstovybė), Kauno medicinos akademijos ir Lietuvos veterinarijos akademijos (šiuo

jo, nutarta pirmiausia pažiūrėti kaip naujajam prezidentui seksis vadovauti.

metu – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto) studentų atstovybių atstovai, Vilniaus pedagoginio instituto (šiuo metu – Lietuvos edukologijos universitetas) Studentų parlamento narys, Šiaulių pedagoginio
instituto Klaipėdos fakulteto (šiuo metu – Klaipėdos universitetas) Studentų tarybos pirmininkas, Kauno
politechnikos instituto Klaipėdos fakulteto (šiuo metu – Klaipėdos universitetas) studentų įgaliotinis,
Vytauto Didžiojo universiteto studentų dekano įgaliotinis, Lietuvos žemės ūkio universiteto (šiuo metu
– Aleksandro Stulginskio universiteto) studentų atstovas. Visi tarybos nariai tuo metu jau atstovavo daugiau nei 2/3 Lietuvoje veikusių aukštųjų mokyklų studentų savivaldų ir tai, atsižvelgiant į Koordinacinės
tarybos nuostatus, lėmė senųjų nuostatų pakeitimą ir Koordinacinės tarybos perorganizavimą į Lietuvos
studentų sąjungą. Įtakos perorganizavimui turėjo ir tai, kad ši organizacija pasiskelbė esanti nacionalinė
studentus jungianti ir jų interesus ginanti institucija, tai reiškė, kad studentai palaikė Lietuvos paskelbto
suvereniteto idėją ir identifikavo save nepriklausoma Lietuvos studentų sąjunga.
Nors oficialiai Studentų sąjunga iš laikinos į nuolatinę organizaciją reorganizuota 1991 m. rugsėjį, tačiau
tam ruoštasi iš anksto. Dar balandį Lietuvos studentų sąjunga parašė viešą laišką tuometiniam premjerui
Gediminui Vagnoriui dėl blogėjančios studentų materialinės padėties, o tuo pačiu informavo Vyriausybę
apie Lietuvos studentų Koordinacinės tarybos perorganizavimą į Lietuvos studentų sąjungą. Laiške prašyta sudaryti sąlygas Studentų sąjungos veiklai: skirti du etatus, patalpas, iškelti kiti minimalius organizacijos poreikius atspindintys reikalavimai.
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‹ Prieš Lietuvos studentų sąjungos atsiradimą, Lietuvos aukštosiose mokyklose
studentams atstovaudavo studentų profsąjungos. Nuotraukoje 1985 m. metodiniai nurodymai (studentų profsąjungos
komitetų organizaciniam darbui), kuriuos parengė Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir Tautų draugystės ordinų
valstybinio Vinco Kapsuko universiteto
(VU) studentų profsąjungos komiteto organizacinė Darbo komisija.

1989 m. balandžio 7-8 d. vykusiame Lietuvos studentų forume patvirtinti Lietuvos studentų Koordinacinės tarybos
nuostatai.

›
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1989 m. balandžio 15 d. Vilniaus universiteto laikraštyje „Universitas Vilnensis“ pasirodė pirmasis viešas Lietuvos studentų Koordinacinės Tarybos pareiškimas dėl transporto lengvatų studentams suteikimo.

1991 m. balandžio 23 d. Lietuvos studentų
sąjunga parašė viešą laišką tuometiniam
premjerui G. Vagnoriui dėl blogėjančios
studentų materialinės padėties, o tuo paPirmasis Lietuvos studentų sąjungos spaudo „maketas“ 1991 m.

čiu informavo Vyriausybę, jog Lietuvos
studentų Koordinacinė taryba buvo perorganizuota į Lietuvos studentų sąjungą.
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‹ 1991 m. balandžio 23 d. paskelbti studentų reikalavimai
Vyriausybei.

1991 m. rugsėjo 18 d. vykusios Lietuvos studentų sąjungos Konferencijos akimirka.
Konferencijos metu išrinktas
pirmasis Studentų sąjungos
prezidentas

D.

Juzakėnas,

patvirtinti organizacijos įstatai. ›
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Pirmieji nepriklausomybės metai, kaip ir visai valstybei, taip ir aukštajam mokslui, buvo sudėtingi ir pilni
permainų. Akademinės bendruomenės išsilaisvinusios iš Tarybų Sąjungos gniaužtų ėmė sparčiai reformuoti aukštąsias mokyklas, tuo metu veikusius institutus ir tarybinius universitetus keitė nepriklausomi
ir savarankiški universitetai. 1991 m. Aukščiausioji Taryba priėmė Mokslo ir studijų įstatymą reglamentuosiantį mokslo ir studijų sferos lauką, naujų studijų programų rengimą ir studijų organizavimą. Įstatyme taip pat buvo numatyta aukštųjų mokyklų nepriklausomybė. Jau vėliau, 1992 m., aukštųjų mokyklų

II
1991-1994 m.
Triukšmingas kelias į
pripažinimą

autonomijos nuostata perkelta ir į LR Konstituciją. Nors nuo 1990 m. veikė Mokslo ir studijų departamentas
prie LR Vyriausybės ir Kultūros ir švietimo ministerija, tačiau didesnis šių institucijų dėmesys buvo skiriamas viduriniam, profesiniam mokymui ar kitiems reikalams, o aukštasis mokslas pirmaisiais nepriklausomybės metais buvo paliktas savieigai.
Reikia atkreipti dėmesį, kad būtent 1992 m. LR Konstitucijoje buvo įteisinta nuostata, jog gerai besimokantiems studentams valstybė laiduoja nemokamą mokslą. Nepaisant to, nemažai gabių jaunuolių nestodavo
į aukštąsias mokyklas, nes žinojo neišgalėsią pragyventi.
Steigiant Lietuvos studentų sąjungą kalbėta apie ambicingus tikslus – akademinį atstovavimą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Realiai, pirmaisiais gyvavimo metais Studentų sąjunga privalėjo rūpintis kur kas
žemiškesnėmis studentų problemomis: transporto nuolaidomis, maisto kainomis aukštosiose mokyklose,
kitomis, daugiausiai su prasta studentų finansine padėtimi susijusiomis bėdomis. O ir šių, pačių elementariausių, problemų sprendimas užsitęsdavo, visų pirma, dėl to, kad naujai įkurta organizacija neturėjo
stiprių ryšių su valdžios institucijų vadovais, universitetų rektoriais, tad organizacijai dar ilgus metus
teko kovoti dėl pripažinimo. Antra, dėl to, kad pirmaisiais nepriklausomybės metais studentų problemos
nebuvo aukščiausias valdžios prioritetas. Nepatogu buvo ir tai, kad organizacijos vadovams tekdavo nuolat
sukti galvą dėl pačios Studentų sąjungos išlaikymo, juk nei finansų darbuotojams, patalpoms, o galų gale
fakso popieriui nebuvo.
1992 m. pradžia Lietuvos studentų sąjungai buvo įtempta. Vasario mėnesį studentų atstovai viešai kreipėsi
į Premjerą bei Rektorių tarybą. Pareiškime buvo reikalaujama suteikti studentams transporto lengvatas
bei nuolaidas maitinimui aukštosiose mokyklose, taip pat aptarta kreditų (paskolų) studijoms problematika, prašyta atleisti studentus nuo socialinio draudimo mokesčio. Išplatintame kreipimesi rektorių pra-
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šyta leisti vienam studentų atstovui stebėtojo teisėmis dalyvauti Rektorių tarybos posėdžiuose, taip pat

Studentų sąjunga toliau stengėsi kelti aukštojo mokslo prieinamumo klausimą. 1993 m. kovo mėnesį Stu-

prašyta remti aukštosiose mokyklose besikuriančias studentų savivaldas, suteikiant joms patalpas, ryšio

dentų sąjunga kreipėsi į LR Prezidentą prašydama sudaryti palankesnes sąlygas jaunimui siekti aukštojo

priemones.

išsilavinimo. Kreipimosi rašte buvo prašoma sumažinti bendrabučių nuomos kainas, sudaryti sąlygas studijų paskolų gavimui bei tarpmiestiniam susisiekimui, skirti daugiau lėšų pragyvenimui ir studijoms, taip

Į kreipimąsi buvo sureaguota, Vyriausybė sutiko su prašymu taikyti nuolaidas studentų transportui ir

pat sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų steigimuisi ir veiklai. LR Prezidentas pritarė studentų reikalavi-

maistpinigiams. Dienos slinko, o realių pokyčių studentai nesulaukė net ir po viešos kritikos valdžiai dėl

mams dėl paskolų bei transporto nuolaidų, tuo pagrindu buvo parengtas studentų kreditavimo įstatymas.

pažadų nevykdymo. „Tuometinė valdžia, nors ir kalbėdavosi, studentų atstovų nuomonės rimtai neverti-

Kadangi parengtas įstatymas studentų netenkino, jų atstovai paruošė dar vieną kreipimąsi į Vyriausybę ir

no“, – teigia pirmasis Studentų sąjungos prezidentas D. Juzakėnas.

Seimą, kuriame išdėstė savo neigiamą poziciją.

Nuspręsta imtis papildomų priemonių. Praėjus porai mėnesių po kreipimosi, o valdžios veiksmų taip ir ne-

1993 m. birželį, Lietuvos studentų sąjunga prisijungė prie Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT),

sulaukus, balandžio 8 d. šalia Vyriausybės rūmų suorganizuotas mitingas „Pas mamą – už pusę kainos“,

kuri buvo įsteigta 1992 m. rugsėjį.

kuriame dalyvavo keli tūkstančiai studentų. „Rašėme Seimui peticiją, mitingavome, piketavome, rengėme
akcijas, žadėjome gulti ant traukinių bėgių – ėmėmės visko, kas tuo metu atrodė bus efektyviausia“, –

1993 m. pabaigoje vykusioje Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) ataskaitinėje–rinkiminėje

taip bandymus pagerinti studentų padėtį apibūdino D. Juzakėnas. Pastangos nenuėjo veltui, jau netrukus

konferencijoje girdamas VU Studentų atstovybę, S. Basijokas atskleidė faktą, jog būtent VU SA dominavo

Vyriausybė suteikė žadėtas 50 proc. transporto nuolaidas priemiestinio ir vietinio autobusų bei traukinių

Studentų sąjungos veikloje. Reikia pastebėti, kad daugeliu atvejų VU SA ir Studentų sąjungos pozicijos

bilietams, padėjo sureguliuoti stipendijų mokėjimą laiku ir pažadėjo operatyviau spręsti kitas studentų

sutapdavo, kitaip tariant Studentų sąjunga ir VU SA vieni kitus palaikė ir papildė atstovaujant studentų in-

iškeltas problemas. Pirmą kartą buvo prabilta ir apie pačios Studentų sąjungos finansavimą, ypač susijusį

teresams bei ginant jų teises valstybiniu lygmeniu. Tokia situacija, matyt, susiklostė dėl to, kad Studentų

su tarptautiniu atstovavimu.

sąjungai neturint pakankamai lėšų teko glaustis VU SA patalpose, taip pat didelę dalį Studentų sąjungos
biuro narių sudarė VU SA nariai ar alumnai. Kitoms aukštųjų mokyklų studentų savivaldoms tokia situacija

Pripažinimo Studentų sąjungai teko ieškoti ir studentų tarpe. Tai organizacija darydavo stengdamasi kuo

nebuvo itin priimtina, todėl jos atsargiai žiūrėjo į Studentų sąjungos veiklą. Nenuostabu, juk dažnu atveju

daugiau studentų pakviesti į organizuojamus mitingus ar piketus, taip pat vis ryškėjo tradicija rinkti stu-

pavienės savivaldos turėjo daugiau ambicijų ir įtakos savo miesto valdžiai nei Studentų sąjunga, aišku,

dentų nuomonę jiems rūpimais klausimais. 1992 m. Studentų sąjunga vykdė apklausą dėl tuo metu itin

išskyrus atvejus, kai tie interesai buvo bendri, pavyzdžiui, socialiniai reikalai (stipendijos, nuolaidos ir

aktualaus mokestinių lengvatų dirbantiems ar savo verslą kuriantiems studentams klausimo.

pan.).

1993 m., pasibaigus antrai D. Juzakėno kadencijai, organizacijos vairą perėmė Vilniaus universiteto stu-

1995 m. pradėtame leisti Kauno studentų laikraštyje „Savas“, tuometinė Studentų sąjungos būklė buvo

dentas Saulius Basijokas. Pasikeitus organizacijos vadovui, keitėsi ir veikos taktikos. Nors kartas nuo karto

įvardijama kaip „atsigaunanti“. Tikėtina, jog dėl neišspręstų patalpų problemų, t.y. būtinybės glaustis VU

studentų reikalavimus ir toliau lydėjo minias sutraukiantys mitingai, piketai ir protesto akcijos, naujasis

SA patalpose, taip pat finansų trūkumo ir kitų problemų, organizacija daugiau ieškojo savo kelio ir siekė

vadovas vis dažniau stengėsi su valdžios atstovais sėsti prie bendro stalo ir ieškoti kompromisų. Anot

pripažinimo, o realių studentų problemų sprendimui teko antraplanis vaidmuo.

paties S. Basijoko, 1993-aisiais keitėsi studentijos judėjimo principai, iš garsių demonstracijų ir boikotų
pereita prie bandymo užmegzti dialogą.

Dar viena Studentų sąjungos būklę sunkinanti priežastis buvo ta, kad tuomet aukštasis mokslas buvo
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gerokai nuvertėjęs ir daugelis potencialių studentų, užuot studijavę, rinkosi „Gariūnų mokyklą“ – importuoti prekes iš vakarų Europos ir jas pardavinėti turguose. Tad Studentų sąjungai teko rūpintis netgi ir tuo,
kad būtų kam atstovauti. Studentų sąjungos veikla suaktyvėjo tik nuo 1994 m. prezidentu išrinkus Vytauto
Didžiojo universiteto studentą Mindaugą Danį.
Ir, vis dėlto, pirmieji trys Studentų sąjungos gyvavimo metai padėjo tvirtus pagrindus tolimesnei organizacijos veiklai. Net ir neturėdama savų patalpų, negaudama finansavimo nei iš aukštųjų mokyklų, nei iš
valdžios institucijų, Studentų sąjunga sugebėjo vienyti studentus, rinkti ir atstovauti jų nuomonei derybose su Prezidento, Seimo ir Vyriausybės institucijomis bei universitetų rektoriais. Per pirmuosius tris veiklos metus dėtos nuolatinės pastangos siekiant, kad Studentų sąjunga būtų pripažinta vienintele studentų
interesams nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovaujančia organizacija.

1992

m.

Studentų

sąjungos

preziden-

to kreipimasis į Rektorių konferenciją dėl
studentų stipendijų, transporto lengvatų,
paskolų, socialinio draudimo ir paramos
besikuriančioms studentų savivaldoms.
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1992 m. balandžio 8 d. šalia Vyriausybės rūmų
suorganizuotas mitingas „Pas mamą – už
pusę kainos“, kuriame dalyvavo keli tūkstančiai studentų. Mitingas suorganizuotas po to,
kai studentai, nors ir buvo gavę Vyriausybės

1993 m. kovo 3 d. Lietuvos studentų sąjunga ir Vilniaus pedagoginio universiteto studentų atstovybė kviečia studentus į piketą dėl

pažadą taikyti transporto lengvatas, realių

didesnių stipendijų, tinkamo dėstytojų atlygio, transporto lengvatų, studentų socialinio draudimo ir tarptautinio studentų pažy-

veiksmų iš valdžios nesulaukė.

mėjimo įteisinimo.
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1994 metais LR Kultūros ir švietimo ministerija perorganizuota į Švietimo ir mokslo ministeriją. Nors
švietimas ir patikėtas atskirai institucijai, iš pradžių daugiau dėmesio skirta viduriniam mokymui ir profesiniam ugdymui, o aukštasis mokslas ilgus metus buvo paliktas paraštėse.
Lietuvos studentų sąjungai, nors ir kamuojamai finansinių problemų, pavyko išsikovoti šiokį tokį pripažinimą tarp valdžios institucijų ir universitetų vadovų, tačiau jis buvo grindžiamas susitarimo principu. Taip

III
1994-2000 m.
Besikeičiantis Sąjungos
veidas

buvo todėl, kad pirmajame Mokslo ir studijų įstatyme apie studentų teises ar juolab savivaldą nė nebuvo
užsiminta. Buvo aišku, kad tokiomis sąlygomis studentų pozicijas sustiprinti bus labai sudėtinga ir norint
pilnavertiškai atstovauti studentus valdžios institucijose, aukštųjų mokyklų senatuose ir tarybose būtina,
kad ši teisė būtų įtvirtinta juridiškai.

1995 m. Studentų sąjungos Taryba į posėdžius rinkdavosi kiek
vieną mėnesį, o po jų laukdavo neoficiali dalis. Nuotraukoje iš
kairės: Studentų sąjungos viceprezidentas A. Macijauskas, prezidentas M. Danys, buvęs prezidentas D. Juzakėnas, KTU atstovas A. Narbutas.

M. Danys ir viceprezidentas R. Klimavičius kaitinasi pirtelėje.
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1997 m. spalio mėn. vykusių mokymų „Strateginis planavimas
studentų savivaldos, ryšiai su spauda ir įvaizdžio planavimas“
akimirka. Mokymus vedė buvęs prezidentas M. Danys.

1998 m. vykusio seminaro „Rytai – Kaunas – Vakarai“ akimir1998 m. su naujaisiais studentų lyderiais linksminasi ir pirmasis

1996 m. naujojo Studentų sąjungos prezidento R. Klimavičiaus

ka. Seminare, kurį vedė Studentų sąjungos prezidentas R. Buo-

Studentų sąjungos prezidentas D. Juzakėnas.

rytas po ataskaitinės-rinkiminės konferencijos.

žius, aptarta dažnos savivaldų narių kaitos problematika.
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I poskyris „Siekiant atstovauti de jure“
„Studentai turi būti visateisiais universitetų šeimininkais“, – tokiu šūkiu veiklą pradėjo Studentų sąjungos prezidentas M. Danys.
1998 m. paskutinį rugpjūčio

Šį šūkį nešanti kampanija norėjo atkreipti visuomenės, valdžios institucijų, studentų, užsienio organiza-

savaitgalį visų studentų sa-

cijų dėmesį į Lietuvos aukštojo mokslo sistemos ir studentų problemas. Tikėtasi, kad bent jau dalį proble-

vivaldų lyderiai susirinko į

mų išspręstų didėjantis studentų sąmoningumas bei aktyvumas savivaldos veikloje, tad nemažai dėme-

bendrą Klaipėdos universiteto,

sio skirta siekiant apmokyti studentus naudotis savo teisėmis dalyvaujant aukštosios mokyklos valdymo

Kauno technologijos universi-

struktūrose.

teto ir Studentų sąjungos organizuotą projektą „Laužai“.

Jau pačioje M. Danio kadencijos pradžioje būta nemažai įtampos ir diskusijų: vidiniuose Studentų sąjun-

Jaunimo laužą uždega Klaipė-

gos susirinkimuose vis didesnio palaikymo susilaukė idėja studentams turėti savo atstovus su balso teise

dos meras E. Gendvilas.

aukštųjų mokyklų rektoratuose bei senatuose. Taip pat imta diskutuoti apie galimybę kurti nacionalinį
studento pažymėjimą. Kita vertus, skausminga problema vis dar buvo organizacijos finansavimas, todėl
imta siekti, kad kiekviena Studentų sąjungos narė mokėtų fiksuotą 50 Lt nario mokestį ir dar po 50 Lt nuo
kiekvieno tūkstančio aukštojoje mokykloje studijuojančių studentų.
Lūžio momentu siekiant juridiškai įtvirtinti teisę atstovauti studentams tapo Europos tarybos misijos apsilankymas Lietuvoje. Pagrindinis jos tikslas buvo išanalizuoti Lietuvos studentų teisinę-socialinę padėtį,
pristatyti Europos tarybos principus, kalbant apie studentų teises ir socialines garantijas. Šis Europos
tarybos atstovų apsilankymas buvo vienas iš svarbiausių 1995 m. įvykių Lietuvos studentų gyvenime. Po

„Akcija „Laužai“ – žingsnis

vizito parengta Studentų teisių deklaracija turėjo tapti pagrindiniu studentų teisių rinkiniu, deklaracijos

kuriant bendrą liepsną, nu-

įgyvendinimas buvo vienas iš kampanijos už studentų teises tikslų.

šviesiančią liepsną visai studentijai. Tikimės, kad tai taps

Susitikimo su Europos tarybos misijos nariais metu jos nariai studentams pasakojo, kokias pagrindines

gražia

palydėtuvių

problemas, liečiančias studentų finansavimą, teisinį apibrėžtumą, socialinę padėtį, jie įžvelgia Lietuvoje,

tradicija“, – teigė vienas akci-

taip pat dalinosi pavyzdžiais kaip šios problemos išspręstos kitose Europos valstybėse. Po šio susitikimo

jos organizatorių.

Studentų sąjungos atstovai gavo teorinį pagrindą savo ateities veiksmų pagrįstumui. Aiškėjo pagrindinis

vasaros
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Studentų sąjungos siekis – studentų teisių teisinis reglamentavimas LR teisės aktuose bei aukštųjų mo-

prašymas dalyvauti svečio teisėmis visuose Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorių konferencijų posėdžiuose,

kyklų statutuose.

tad nuo tada Studentų sąjungos atstovai nors ir neturėjo balso teisės priimant sprendimus, tačiau galėjo
siūlyti svarstymui įvairius klausimus, kalbėti Lietuvos studentijai svarbiomis temomis, diskutuoti su rek-

1995 m. gegužę Lietuvos studentų sąjunga paskelbė Studentų teisių deklaraciją, dokumentą, turėjusį tapti

toriais. Šiam sprendimui neprieštaravo nei vienas rektorius.

visuotiniu idealu, kurio turėjo siekti visos aukštosios mokyklos tam, kad kiekvienas studentas ir kiekvienas akademinės bendruomenės narys nepaisant kilmės, tautybės, religinių įsitikinimų ir pan. galėtų pil-

Nors Studentų teisių deklaracija, dėl nepakankamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių buvo pasmerkta mer-

nai pajusti savo teises ir sutelkti visas pastangas pilnavertėms studijoms ir moksliniam tiriamajam darbui

dėti, o galiausiai būti pamiršta, Europos tarybos misija Lietuvoje padėjo tvirtus pagrindus siekiui teisiškai

bei dvasiniam asmenybės tobulinimui. Pirmojoje Lietuvos studentų teisių deklaracijoje buvo apibrėžtos

reglamentuoti studentų atstovavimą. Dar 1995 m. M. Danys suprato, kad tiek Studentų sąjunga, tiek aukš-

studentų teisės į studijas, į socialinį aprūpinimą ir savivaldą. Šią deklaraciją galima vadinti savotiška

tųjų mokyklų studentų savivaldos turi mokytis atstovauti studentus, šviesti juos apie jų teises aukštosiose

studentų konstitucija, kurioje buvo nurodomi tiek paskirų aukštųjų mokyklų studentų, tiek jų savivaldų,

mokyklose. Tuomet buvo aiškiai suvokta, kad norint partnerio teisėmis būti įtrauktiems į įstatymų rengi-

tiek nacionalinės studentų sąjungos tikslai ir siekiai studentų labui. Dokumente nurodoma, kada aukš-

mo procesą neužteks tik siekti pripažinimo nacionaliniu mastu, Studentų sąjunga turėjo būti įsileista ir į

toji mokykla turi pripažinti studentų savivaldą kaip atstovausiančią tos mokyklos studentų struktūrą, o

Europos studentų organizacijų tinklą.

valstybės institucijos turi pripažinti Lietuvos studentų sąjungą kaip aukščiausią valstybės studentams
atstovaujančią struktūrą.
Praėjus keliems mėnesiams po vizito, Europos tarybos misija paskelbė savo išvadas apie Lietuvos studentų
socialinę ir teisinę padėtį. Reaguodamas į šias išvadas, M. Danys atvirame laiške išvardino, jo nuomone,
pagrindines aukštąjį mokslą ir studentus kamuojančias problemas: teisių apribojimą, žemą studijų kokybę, studentų atstovų neįtraukimą į aukštųjų mokyklų valdymą.
Visai netrukus į Europos tarybos misijos ir Studentų sąjungos prezidento pastabas sureagavo Švietimo ir
mokslo ministerija, pakvietusi studentų atstovus kartu dirbti darbo grupėje, kuri turėjo peržvelgti aukštųjų mokyklų statutus ir pateikti pastabas. Tokį kvietimą studentų atstovai vertino kaip puikią galimybę
aukštųjų mokyklų statutuose įtvirtinti studentų ir jų atstovų teises. Tuoj po to studentai sulaukė ir kvietimo iš rektorių. 1995 m. birželio 6 d. studentų atstovai pirmą kartą dalyvavo Rektorių konferencijos posėdyje, jame studentai išsakė pastabas dėl studijų kreditų ir apmokamų studijų projektų. Posėdyje dalyvavęs
prezidentas M. Danys ir viceprezidentas A. Bedinskas su rektoriais sutarė surengti atskirą susitikimą,
kuriame būtų galima aptarti studentų teisių problemas bei bendradarbiavimo tarp studentų savivaldų ir
aukštųjų mokyklų administracijų galimybę. 1998 m. vasario 27 d. Lietuvos teisės akademijoje (šiuo metu
– MRU) vykusioje Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorių konferencijoje buvo patenkintas Studentų sąjungos
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‹

1995 m. gegužės mėnesį paskelbta pir-

moji Studentų teisių deklaracija turėjo tapti visuotiniu studentų idealu, kurio turėjo
siekti visos aukštosios mokyklos tam, kad
kiekvienas studentas ir kiekvienas akademinės bendruomenės narys nepaisant kilmės,
tautybės, religinių įsitikinimų ir pan. galėtų
pilnai pajusti savo teises ir sutelkti visas pastangas pilnavertėm studijom ir moksliniam
tiriamajam darbui bei dvasiniam asmenybės
tobulinimui.

Pirmojoje Lietuvoje studentų teisių deklaracijoje buvo apibrėžtos studentų teisės į studijas, į socialinį aprūpinimą ir savivaldą. Šią
deklaraciją galima vadinti savotiška studentų konstitucija, kurioje buvo nurodomi tiek
paskirų aukštųjų mokyklų studentų, tiek jų
savivaldų, tiek nacionalinės studentų sąjungos tikslai ir siekiai studentų labui.

›
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II poskyris „Nuo Vilniaus iki Talino, nuo Reikjaviko iki Jerevano“
1995 m. birželį įvykusio Studentų sąjungos Tarybos

1995 m. pradžioje siekdamas antros Studentų sąjungos prezidento kadencijos M. Danys teigė, kad vienas

posėdžio akimirka. Jame buvo svarstyti mokesčio

pagrindinių jo tikslų bus įstoti į Europos studentų informacinį biurą (ESIB, nuo 2007 – Europos studentų

už mokslą taikymo metodikos aukštosiose mo-

sąjunga). Taip pat studentai vis labiau akcentavo kaimyninių Baltijos šalių bendradarbiavimo svarbą.

kyklose sistemos, studentų kreditavimo sistemos
klausimai, pristatytas nacionalinės kampanijos už

Lapkričio pabaigoje vykusiame Studentų sąjungos tarybos posėdyje svarstytas Lietuvos, Latvijos ir Estijos

studentų teises įgyvendinimas.

nacionalinių studentų sąjungų bendradarbiavimo projektas. Nors ir buvo suabejota ar prasminga jį tvirtinti, kai dar nėra bendradarbiavimo platformos, M. Danio įtikinti, tarybos nariai jį patvirtino, nors tam
prieštaravo buvęs Studentų sąjungos prezidentas D. Juzakėnas, motyvuodamas tuo, kad ankstesni Studentų sąjungos bandymai kurti panašią struktūrą nepavyko. Deja, D. Juzakėno nuogąstavimai pasitvirtino,
Pabaltijo studentų koordinacinė taryba taip ir nebuvo įkurta negavus lėšų.
Nors tuomet bendradarbiavimo struktūros sukurti ir nepavyko, bendravimas su kaimyninėmis studentų
sąjungomis nenutrūko. Jos buvo kviečiamos dalyvauti Studentų sąjungos ar jos narių renginiuose ir juose

1995 m. pradžia M. Daniui buvo itin veikli: be to,

pasisakyti apie jaunimo ir studentų problemas.

kad tapo Studentų sąjungos prezidentu ir paskelbė pirmąją Studentų teisių deklaraciją, ge-

Galiausiai 1999 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Alma Mater XXI amžiuje“ Lietuvos stu-

gužės 27 d. M. Danys vedė savo išrinktąją, taip

dentų sąjungos prezidentas Svajūnas Jakutis ir Latvijos studentų sąjungos prezidentas Andis Malējs norą

buvo sukurta prezidentiška šeima.

bendradarbiauti sutvirtino parašais, taip buvo įkurtas Baltijos šalių studentų sąjungų susitikimas (BOM).
Estijos nacionalinė studentų sąjunga prie jo prisijungė 2003 m.
Kelias į pripažinimą Europos studentų sąjungų tarpe taip pat nebuvo trumpas. Nors M. Danys dar 1995 m.
deklaravo sieksiantis, jog Studentų sąjunga galėtų dalyvauti ESIB veikloje, nei jam, nei po jo organizacijai
vadovavusiam Rimantui Klimavičiui šios ambicijos įgyvendinti nepavyko. Labiau apčiuopiami rezultatai
pastebimi tik 1997 m., kuomet Artūro Macijausko vadovaujamos Studentų sąjungos atstovai susitikimo
su Švietimo ir mokslo viceministru metu svarstė galimybes finansuoti Studentų sąjungos narystę ESIB.
Susitikimas praėjo sėkmingai, gavusi finansavimą Lietuvos studentų sąjunga pateikė prašymą prisijungti

1995 m. kampanijos „Už studentų teises“ logotipas.

prie tarptautinės studentų organizacijos ir jau visai netrukus Lietuvos studentų atstovai pildė 53 klausimų
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anketą, siekdami įrodyti, kad Lietuvos studentų sąjunga atitinka ESIB nariams keliamus demokratiškumo, savarankiškumo ir kitus reikalavimus. Prabėgus pusmečiui, 1998 m. balandį ESIB Tarybos, vykusios
Maltoje, metu Lietuvos studentų sąjunga vienbalsiai buvo priimta į Europos nacionalinę studentų sąjungą.
Tad taip, dedant ilgalaikes pastangas, Lietuvos studentų sąjungai pavyko įgyvendinti dar 1991 m. priimtuose įstatuose keltą tikslą atstovauti Lietuvos studentams tarptautiniu lygiu. Paskutiniame dvidešimto
amžiaus dešimtmetyje Lietuvos studentų sąjunga prisijungė prie Europos studentų sąjungos, įkūrė Baltijos
šalių studentų sąjungų bendradarbiavimo platformą, na, o prisijungimo prie Šiaurės šalių studentų sąjungų bendrijos dar teks palūkėti beveik dešimtmetį, iki pat 2006 m.

1997 m. Vilniaus universiteto studentų savivaldos organizuotas seminaras „Ar sukursime vieningą Europą“, kuriame dalyvavo
Baltijos regiono šalių įvairių studentų organizacijų nariai, o jame buvo diskutuota politiniais, jaunimo ir ekonominiais klausimais.
Šiame seminare pranešimą skaitė Studentų sąjungos viceprezidentas R. Buožius. Tokie susitikimai su Baltijos regiono studentų
savivaldomis buvo pirmasis žingsnis kuriant Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalių bendradarbiavimo platformą – BOM.
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1999 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje vykusioje konferencijoje „Alma Mater XXI amžiuje“ Lietuvos studentų sąjungos prezidentas S. Jakutis ir Latvijos studentų sąjungos prezidentas A. Malējs norą bendradarbiauti sutvirtino parašais, taip buvo įkurtas Baltijos šalių

Po oficialios konferencijos „Alma Mater XXI amžiuje“ dalies

studentų sąjungų susitikimas (BOM).

Lietuvos ir Latvijos studentų lyderiai apsikeičia dovanomis.
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Europos nacionalinės studentų
sąjungos atstovai sveikina Lietuvos studentų sąjungos prezidentą R. Buožių prisijungus prie
ESIB.

1998 m. balandžio mėn. ESIB Tarybos, vykusios Maltoje, metu
Studentų sąjungos prezidentas R. Buožius sveikinasi su Europos

Lietuvos studentų sąjunga vienbalsiai buvo priimta į Europos

R. Buožius švenčia, jog Studentų

nacionalinės studentų sąjungos atstovais.

nacionalinę studentų sąjungą.

sąjunga buvo priimta į ESIB.
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III poskyris „Studentams atstovaujant: 2000 m. reforma“
Nuo pat nepriklausomybės atgavimo Lietuvos aukštojo mokslo bendruomenėse buvo jaučiamas ryškus poreikis reformuoti aukštojo mokslo sistemą. Per penkis pirmuosius nepriklausomybės metus didžioji dalis
aukštųjų mokyklų pertvarkė savo studijų programas į universitetines, į studijų programas įtraukė privalomuosius socialinių ir humanitarinių mokslų modulius, atsirado tripakopė universitetinių studijų sistema.
Vis dėlto, pasaulinės aukštojo mokslo tendencijos reikalavo didesnio Lietuvos aukštojo mokslo globalumo,
tad buvo būtina siekti Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo sistemų suderinamumo ir integracijos. Šis
tikslas pasidarė ypač aktualus Lietuvai 1999 m. pasirašius Bolonijos deklaraciją, kurios vienas pagrindinių
2000 m., praėjus 2 metams po

tikslų buvo sukuti bendrą Europos aukštojo mokslo erdvę.

tapimo ESIB nariais, Lietuvos
studentų sąjunga nacionalines

Šių aplinkybių kontekste jau nuo 1995 m. Lietuvoje pradėta diskutuoti apie aukštojo mokslo reformą. Nors

Europos studentų sąjungas pa-

Lietuvos studentų sąjunga didžiąją dalį pirmojo savo gyvavimo dešimtmečio daugiau skyrė žemiškoms

kviečia į Vilnių.

studentų problemoms, tokioms kaip transporto lengvatos, kreditų sistema, studento pažymėjimas, nuolaidos maistpinigiams ir kt., spręsti, prasidėjus viešiems naujojo Aukštojo mokslo įstatymo svarstymams
Studentų sąjungos ir jos narių atstovai aktyviai įsitraukė į dialogą. 1998 m. pradžioje Studentų sąjungos
atstovai dalyvavo VU SA rengtoje diskusijoje, kurios svarbiausia tema buvo ketinamas įvesti visuotinis
mokestis už studijas. Studentų sąjungos pozicija šioje diskusijoje nekito – švietimas – teisė, o ne privilegija, todėl mokslas, anot jų, turėjo būti nemokamas. Tų pačių metų kovo 6-7 d. Lietuvos teisės akademijos
studentų atstovybė (šiuo metu – MRUSA) suorganizavo Studentų sąjungos sąskrydį, jame buvo svarstomos Lietuvos švietimo perspektyvos. Svarbiausias klausimas – reikės ar nereikės mokėti už studijas.
Sąskrydžio metu buvo parengtas bendras Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovų kreipimasis į šalies
vadovus, kuriame buvo nurodoma išaiškinti „gerai besimokančio studento“ sąvoką, pataisyti kreditavimo
sistemą, didinti studentų atstovybių savivaldų įtaką universitetuose bei įteisinti Studentų sąjungos dalyvavimą formuojant švietimo politiką Lietuvoje. Metų eigoje buvo surengtos dar kelios Studentų sąjungos
ar jos narių diskusijos su universitetų vadovais bei švietimo politikos formuotojais. Visų jų metu studentų
atstovai aktyviai kėlė studijų apmokestinimo, studentų teisių apibrėžimo, kreditų ir paskolų sistemų pro-

2000 m. balandžio 16-23 d. Vilniuje vyko ESIB seminaras.

blematikos klausimus.
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1999 m. rugsėjo 30 d. surengta konferencija „Alma mater XXI amžiuje“, kurios tikslas, anot Studentų są-

Aukštojo mokslo įstatymas atitiko studentijos lūkesčius. Pagrindinis šio ir iškart po nepriklausomybės

jungos prezidento Svajūno Jakučio, buvo pradėti atvirą ir viešą diskusiją tarp vyriausybės, aukštųjų moky-

atgavimo priimto įstatymo skirtumas buvo aiškus studentų teisių apibrėžimas, apie kurias iki 2000 m. de

klų ir studentų. Pats prezidentas savo pranešime įvardino studentus kamuojančias problemas ir griežtai

jure užsimenama nebuvo. Aukštojo mokslo įstatymas numatė šiuos pagrindinius pokyčius aukštojo moks-

apibrėžė studentų teises, ypač teisę į aukštąjį mokslą, akademinę laisvę, studentijos atstovavimą. Taip pat

lo sistemoje: sukurta binarinė aukštojo mokslo sistema, susidedanti iš universitetų ir kolegijų, įteisintos

buvo pristatyta 1995 m. pagrindu parengta ir išleista Studentų teisių deklaracija, kurioje buvo įtvirtintos

aukštųjų mokyklų tarybos, studentų savivaldos gavo sprendžiamojo balso teisę aukštųjų mokyklų tary-

pagrindinės studentų teisės į studijas, socialinį aprūpinimą ir atstovavimą. Iškart po konferencijos Stu-

bose ir kituose valdymo organuose, apibrėžti studijų kokybės užtikrinimo mechanizmai. Taigi apibendri-

dentų sąjunga išplatino kreipimąsi į visuomenę, kuriame konstatavo, jog Lietuvos aukštojo mokslo padėtis

nant 1995-2000 m. periodą galima teigti, jog aktyvus Studentų sąjungos įsitraukimas į viešą diskusiją dėl

problemiška, o tuo pačiu kreipėsi į Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę, reikalaudama aukštąjį mokslą pada-

Aukštojo mokslo įstatymo nuostatų garantavo studentų bei jų savivaldos teisių užtikrinimą įstatymuose

ryti vienu iš svarbiausių valstybės prioritetų, numatant aiškų švietimo sistemos finansavimą, kurios būtų

ir vidiniuose aukštųjų mokyklų dokumentuose. Studentų atstovų balsas ir nuomonė buvo girdima nacio-

ne mažesnės nei krašto apsaugai skiriamos lėšos, bei jo ateities perspektyvas. Konstatuota, jog dabarti-

naliniu mastu, studentų atstovai aktyviai vyko į visus susitikimus su politine šalies vadovybe, kur buvo

nė stipendija studento visiškai netenkina ir prašoma ją padidinti. Reikalauta didinti studijų kreditavimo

aptariami aukštojo mokslo klausimai. „Dar niekada anksčiau studentija nebuvo pasiekusi tokio pripaži-

fondą, nes šis yra per mažas, siekta sudaryti skatinančias sąlygas verslininkams remti studentus, taikant

nimo“, – teigė tuometinis organizacijos vadovas S. Jakutis.

lengvatas mokesčių pavidalu, ypač akcentuojant tas įmones, kurios studentą priėmė praktikai arba įdarbino iškart po studijų baigimo. Buvo norima taikyti mokesčių lengvatas ir studentų, kurie moka už mokslą,
tėvams. Kreipimosi pabaigoje valstybės vadovų buvo prašoma įsigilinti į studentijos ir visos akademinės
bendruomenės kreipimąsi ir sudaryti sąlygas Lietuvos jaunimui siekti kokybiško aukštojo mokslo.
Vėliau studentai pradėjo diskusijas tarp Vyriausybės ir aukštųjų mokyklų, kurios netrukus peraugo į mitingus, to priežastis – mažinami asignavimai valstybės biudžete skirti švietimui. 1999 m. spalio 22 d. VU
SA surengė mitingą Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje pavadinimu „Gelbėkime Lietuvos ūkį, jei norime
išgelbėti Lietuvos mokslą ir švietimą“. Maždaug trys tūkstančiai mitingo dalyvių paragino valdžią skirti
daugiau dėmesio ir finansų švietimui ir mokslui. Netrukus, gruodžio mėnesį, prie Muzikinio teatro susirinkę Kauno aukštųjų mokyklų studentai pasakė „ne“ valstybės biudžetui, kuriame mažinamas aukštojo
mokslo finansavimas. Vėliau su Kauno studentų savivaldų atstovais susitiko Seimo nariai, studentai jiems
dar kartą priminė savo problemas. Nors šiose protesto akcijose nedalyvavo Studentų sąjungos atstovai
(bent jau apie tai nebuvo viešai skelbiama), bet galime daryti prielaidą, jog akcijos buvo bendrai organizuotos Lietuvos studentijos, kurias, tikėtina, nors ir neoficialiai, koordinavo Studentų sąjunga.
Rengiant Aukštojo mokslo įstatymą studentų atstovai aktyviai gynė studentų interesus, taip pat atsižvelgiant į tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus aukštojo mokslo srityje galima teigti, jog 2000 m. priimtas
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1998 m. kovo mėnesį vykusi
diskusija „Išsilavinimas – teisė
ar privilegija“, kurioje dalyvavo VU rektorius, Seimo nariai ir
Studentų sąjungos prezidentas
A. Macijauskas. Studentų sąjungos pozicija šioje diskusijoje
nekito – švietimas – teisė, o ne
privilegija, todėl mokslas, anot
jų, turėjo būti nemokamas.

1997 m. šaržas apie studentų savivaldų veiklą (laikraštis

1997 m. Studentų sąjungos prezidentas A. Macijauskas pristati-

„Savas“).

nėja Studentų sąjungos veiklą Seime.
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1999 m. spalio 22 d. VU SA ir (neoficialiai) Studentų sąjunga surengė mitingą Nepriklausomybės aikštėje pavadinimu „Gelbėkime
Lietuvos ūkį, jei norime išgelbėti Lietuvos mokslą ir švietimą“. Maždaug trys tūkstančiai mitingo dalyvių paragino valdžią skirti
daugiau dėmesio ir pinigų mokslui ir švietimui. Mitingo metu studentų reikalavimus išklausė ir į diskusiją įsitraukė A.Brazauskas,
kiti iškilūs visuomenės ir politikos asmenys, politinių partijų atstovai.
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IV poskyris „Kelias į savarankiškumą“
Nuo pat organizacijos įkūrimo Studentų sąjungą kamavo finansų trūkumas, kuris lėmė tiek vidinę, tiek
išorinę įtampą. Dėl lėšų trūkumo Studentų sąjunga iki pat 2000 m. glaudėsi VU SA patalpose, natūralu, jog
to padariniu dažnai tapdavo persidengiančios pozicijos, panašios veiklos kryptys, tai keldavo kitų organizacijos narių, studentų savivaldų, nepasitikėjimą centrinio Studentų sąjungos biuro veiklomis. Kalbant
apie platesnį kontekstą, lėšų trūkumas buvo ypač juntamas siekiant vykdyti tarptautinę veiklą, juk net ir
prisijungimą prie ESIB turėjo palaiminti Švietimo ir mokslo ministerija, kitaip Studentų sąjunga būtų neišgalėjusi mokėti nario mokesčio ar dalyvauti kitose šalyse vykstančiuose Europos studentų organizacijų
susitikimuose. 1995 m. organizacija įvedė nario mokestį, tačiau šių lėšų sunkiai užtekdavo net būtiniausioms reikmėms. „Laikėmės iš kiekvienos savivaldos, priklausomai nuo aukštojoje mokykloje studijuojančiųjų skaičiaus, metinio įnašo, kurį pervesdavo aukštoji mokykla. Studentų sąjungos metinis biudžetas
nesiekė nei 2000 litų. Jų vos užtekdavo popieriui įsigyti ar kompensuoti vienam kitam bilietui į Tarybos
posėdį, kas negalėjo apmokėti pats. Dirbome iš idėjos, netaupydami nei savo laiko, nei savo asmeninių
lėšų“, – teigia 1996-1997 m. organizacijai vadovavęs R. Klimavičius.
Mitingo

dalyviai

protestavo

prieš valstybės biudžeto pla-

Tuo metu buvo realiai svarstoma vieningo studento pažymėjimo idėja, jos įgyvendinimas turėjo atnešti

ną, kuriame per mažas finan-

organizacijai finansinį stabilumą bei leisti įgyvendinti didesnio masto projektus. Vis dėlto ambiciją su-

savimas skiriamas aukštajam

kurti studento pažymėjimą turėjo ne tik Studentų sąjunga. 1995 m. rugsėjo 15 d. vyko Studentų sąjungos

mokslui. Reikia pažymėti, kad

posėdis, kuriame buvo svarstomas santykis su Lietuvos akademiniu jaunimo fondu, nes ši organizacija

nors šioje protesto akcijoje ne-

dėjo įnirtingas pastangas Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) sukūrimui, t.y. tapo Studentų sąjungos

dalyvavo Studentų sąjungos at-

konkurentu brandinant nacionalinį LSP projektą. Vyriausybės ši organizacija prašė leisti išduoti bendrą

stovai (bent jau apie tai nebuvo

pažymėjimą Lietuvos studentams, tačiau premjeras atmetė tokį Fondo prašymą, motyvuodamas tuo, kad

viešai skelbiama), bet galime

pažymėjimo išdavimas turi būti suderintas su Studentų sąjunga, kuri tokiam prašymui nepritarė, nes sie-

daryti prielaidą, jog ši akcija

kė pati įgyvendinti šį projektą pagal Estijos studentų sąjungos pavyzdį.

buvo bendrai Lietuvos studentijos organizuota akcija, kurią,

1996 m. gruodžio 14 d. Kaune Studentų sąjunga surengė seminarą, kuriame dalyvavo Estijos nacionalinės

nors ir neoficialiai, koordinavo

studentų sąjungos prezidentas. Jis papasakojo apie Estijos aukštojo mokslo sistemą ir nacionalinį studento

Studentų sąjunga.

pažymėjimo projektą. Praėjus trims mėnesiams po susitikimo naujasis organizacijos vadovas, VU studen-
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tas Artūras Macijauskas oficialiai paskelbė, jog aukštųjų mokyklų studentų atstovybių ir sąjungų vadovai

savivaldomis surengė mitingą KTU Auloje, kurioje vyko susitikimas su tuometiniu Seimo pirmininku ir

priėmė nutarimą dėl nacionalinio studentų pažymėjimo Lietuvoje įvedimo. Nors nacionalinio LSP įgyven-

kandidatu į LR prezidentus Vytautu Landsbergiu. Jam atvykus studentai iškėlė plakatus su užrašu „PA-

dinimo projektas ir užtruko, bet tai tapo vienu pagrindinių A. Macijausko veiklos leitmotyvų. Galima teig-

TYRĘ MUS PADARĖ“. Seimo pirmininkui pradėjus kalbėti, studentai jį nutraukė švilpimu ir plojimais.

ti, kad būtent A. Macijauskas buvo LSP projekto krikštatėvis: pradžioje, būdamas Studentų sąjungos pre-

Tuometinis Studentų sąjungos viceprezidentas R. Buožius perskaitė kreipimąsi į Seimo pirmininką ir pa-

zidentu, jis šį projektą politiškai įteisino, o vėliau, tapdamas LSP projekto koordinatoriumi, ir įgyvendino.

prašė pažadėti, jog transporto lengvatų klausimas vis tik bus išspręstas. Nors V. Landsbergis ir pažadėjo
studentams, jog keliamas klausimas bus svarstomas, išklausę R. Buožiaus pasisakymą studentai demons-

Svarbu paminėti ir tai, jog vieningo LSP idėja turėjo išspręsti ne tik vidines Studentų sąjungos lėšų trū-

tratyviai išėjo iš salės. Toks studentų poelgis buvo vertinamas nevienareikšmiškai ir kiek prieštaringai,

kumo problemas, bet ir nuo pat 1991 m. keliamą transporto lengvatų klausimą. Daugiau nei penkis metus

tačiau patys studentai aiškino, jog toks elgesys – normali protesto akcija prieš savo pažadų dėl transporto

Studentų sąjunga siekė, jog studentams būtų suteiktos nuolaidos viešajam miesto transportui, buvo ren-

lengvatų studentams jau dvejus metus nevykdančią valdžią. Tuometinis KTU prorektorius P. Baršauskas

giami mitingai, studentai grasino gulti ant traukinių bėgių, į Vyriausybę buvo išsiųsta beveik 10 000 atvir-

apie tokį studentų elgesį sakė, jog tai jau ne pirmas kartas, kai studentai vykdo agresyvią politiką prieš

laiškių, kuriuose reikalaujama grąžinti transporto lengvatas. „Studentų lengvatų klausimas tapo aktualus

kandidatą į Lietuvos prezidentus V. Landsbergį. P. Baršauskas buvo susidaręs vaizdą, jog viskas yra sti-

netrukus po nepriklausomybės atgavimo. Suprantama, jauna valstybė sunkiai galėjo padėti studentams,

priai kažkieno koordinuojama, kas tas kažkas, anot jo, - ateitis parodys. Tuo tarpu Studentų sąjungos

kai pagalbos reikėjo jai pačiai. Tai buvo ilgas ir tęstinis visos Studentų sąjungos bendruomenės darbas,

viceprezidentas R. Buožius neigė tokius kaltinimus. Gruodžio 9 d., antrąją akcijos dieną, Lietuvos aukštų-

kiekvieną savaitę lankėme Jaunimo komisijos posėdžius, Vyriausybės pasitarimus, Lietuvos geležinkelius

jų mokyklų studentai nuolat siuntė faksogramas, kuriose reikalaujama transporto lengvatų studentams.

bei kitas visuomeninio transporto įmones. Tikiu, kad kaip tik tuo metu mūsų valstybė Studentų sąjungos

Faksogramos siųstos Seimo pirmininkui, jo pavaduotojams, kanceliarijai, Seimo frakcijoms, su jaunimo

indėlio dėka subrendo spręsti aktualiausią klausimą studentijai, juk mes tuo metu buvome Lietuvos ateitis,

reikalais susijusiems komitetams bei komisijoms. Į šią akciją reaguota labai greitai. Tą pačią dieną Seimas

kuriai reikia suteikti galimybes augti, mokytis ir tobulėti, o ne svarstyti ar šią savaitę valgyti, ar aplankyti

nutarė studentams transporto lengvatas suteikti nuo 1998 m., nors studentai buvo suplanavę visą savaitę

tėvus“, – sako R. Klimavičius.

vyksiančią protestų akciją su tikslu išsireikalauti prašomų lengvatų. 1997 m. pabaigoje Studentų sąjunga
informavo studentus, kad jau nuo kitų metų jie galės naudotis visuomeniniu transportu pigiau.

1997 m. spalio pradžioje įvyko tuometinio švietimo ir kultūros viceministro ir studentų atstovų susitikimas. Jame prieita prie išvados, jog studentų tarpmiestinio transporto finansavimo problema beveik

1998 m. sąlygos LSP įvedimui buvo itin tinkamos: palankus rektorių požiūris, suaktyvėjusios studentų sa-

išspręsta, sprendimo pagrindu turėjo būti vieningo LSP atsiradimas, kurį parodžius iškart būtų taikoma

vivaldos, iškovotos transporto lengvatos. Pagrindinė problema įvedant pažymėjimą buvo siekis suderinti

50 proc. nuolaida kelionių bilietų kainai traukinyje, o keliones autobusais turėtų apmokėti aukštosios

visų aukštųjų mokyklų pageidavimus ir nuomones, buvo norima, kad pažymėjimas tenkintų ir studentus,

mokyklos savo nuožiūra. 1997 m. pabaigoje svarstant artėjančių metų biudžetą, kuriame lėšos studentų

ir dėstytojus, pritarimo laukta ir iš rektorių konferencijos. Rektorių sprendimo ilgai laukti nereikėjo, tų

transporto lengvatų finansavimui, nors ir žadėtos, numatytos nebuvo, Studentų sąjunga kreipėsi į Seimo

pačių metų vasario 27 d. vykusioje Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorių konferencijoje, LSP projektas nors

ir Vyriausybės narius prašydama tęsėti pažadus ir numatyti finansus studentų transporto lengvatoms. Vis

ir sukėlė diskusijų rektorių tarpe, tačiau jam buvo pritarta ir pasiūlyta jį pradėti įgyvendinti nuo 1998 m.

dėlto valdžios institucijos nereagavo. Reaguodamas į tai, Studentų sąjungos prezidentas išplatino viešą

rugsėjo, taip panaikinant iki tol išduodamus 35 įvairaus pavyzdžio studentų pažymėjimus (nors buvo tik

laišką adresuotą organizuotam, ambicingam ir susitelkusiam Lietuvoje studijuojančiam jaunimui. Laiške

15 aukštųjų mokyklų) bei užkertant kelią jų padirbinėjimui.

studentams buvo linkima artėjančiuose Seimo rinkimuose balsuoti tik už patyrusius ir patikimus politikus. Netrukus po šio kreipimosi, gruodžio 8 d., Studentų sąjunga kartu su kitų Kauno aukštųjų mokyklų

1998 m. rugsėjo 1 d. startavo vieningas nacionalinis Lietuvos studento pažymėjimo projektas, kuris buvo
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ISO standartus atitinkanti kortelė su magnetine laikmena bei holograma. Pažymėjimas kainavo 20 Lt,

Būtent vieningo LSP atsiradimas paskatino atskiras studentų savivaldas labiau integruotis į Lietuvos stu-

LSP teikė studentams nuolaidas keliaujant traukiniu, naudojantis visuomeniniu transportu, su LSP buvo

dentų sąjungą, matyti joje didesnę dalyvavimo prasmę. Netrukus po sprendimo įvesti bendrą LSP, VDU SA,

galima gauti per 200 įvairių nuolaidų. Tiesa, LSP projekto startas nepraėjo be trukdžių, dalis aukštųjų mo-

kuri buvo vienintelė aukštosios mokyklos studentų savivalda nepriklausiusi Studentų sąjungai, viešai pa-

kyklų studentų pažymėjimo negavo laiku. Nors Studentų sąjunga ir prisiėmė atsakomybę dėl LSP terminų

reiškė, jog ketina prisijungti prie organizacijos, nors iki tol VDU SA vyravo nuostata, jog Studentų sąjunga

neatitikimo, netrukus atėjo žinia, kad kai kurios aukštosios mokyklos, tarp jų ir Kauno technologijos uni-

yra ganėtinai neveikli organizacija. Iki tol ir kitos savivaldos buvo savarankiškesnės, turėjo mažiau sąlyčio

versitetas, nuo 1998 m. įvesti LSP atsisako, taip įvyko todėl, kad Studentų sąjunga neįtikino universiteto

taškų nacionaliniu mastu, nors regioninis bendradarbiavimas ir vyko. Taigi, kartu su aktyvesne Studentų

vadovybės, kad rugsėjo 1 d. LSP bus įteikti visiems 12 000 studentų, buvo tikimasi, kad LSP KTU studentus

sąjungos veikla, nors ir su VU SA šešėliu, brendo atskirų studentų savivaldų pasitikėjimas organizacija –

pasieks nuo 1999 m. Kaip paaiškėjo vėliau, problemų su LSP išdavimu turėjo ir kitos studentų savivaldos,

buvo suprasta, jog kiekviena savivalda savo vidinius reikalus turi spręsti savo Alma mater, t.y. lokaliame

pavyzdžiui, VU KHF „privertė“ visus studentus, kurie norėjo pasigaminti LSP tapti ir VU KHF SA nariais,

lygmenyje, tuo tarpu bendrus, kurie reikalauja valstybinio lygmens sprendimų – per Studentų sąjungą.

studentai turėjo rašyti prašymą bei sumokėti 30 Lt (20 Lt už LSP pagaminimą bei 10 Lt už narystę SA) be

Tad LSP atsiradimas suvienijo Lietuvos studentų sąjungą ir suteikė jai didesnį potencialią platesnio pobū-

to buvo nurodoma, kad nuo naujų metų senieji pažymėjimai nebegalios. VDU SA negalėjo suteikti LSP VDU

džio veikloms vykdyti. Vis dėlto tai truko neilgai, LSP projektas suvienijęs Studentų sąjungą, vos po metų

studentams, nes neturėjo juridinio asmens statuso, bet žadėjo jį greitu metu įteisinti ir dar 1998 m. rudens

ją ir suskaldė.

semestrą pradėti juos dalinti su galimybe, už papildomą mokestį tapti ir SA nariu, bet čia, skirtingai nei
VU KHF, ši galimybė neturėjo būti privaloma. KMU problemos kilo dėl atsiskaitymo su Studentų sąjunga už
pažymėjimų gamybą. Vertinant tokį projekto startą, galima teigti, kad LSP išdavimui kilo daug techninių
ir administracinių problemų siekiant taikyti vieningą LSP aukštosiose mokyklose Lietuvoje.
1999 m. rugpjūčio 27 d. Studentų sąjunga, vadovaujama KTU studento S. Jakučio, surengė spaudos konferenciją, kurioje supažindino su LSP projekto įgyvendinimo istorija ir jo panaudojimo galimybėmis. Visiems
buvo paskelbta, jog nuo rugsėjo 1 d. visos Lietuvos aukštosios mokyklos savo studentams įteiks vieningo
pavyzdžio Lietuvos studento pažymėjimus. Šioje vietoje reikėtų paminėti ir faktą, kad pažymėjimo atsiradimas buvo planuojamas įgyvendinti dar nuo 1998 m., t.y. metais anksčiau nei realiai jis atsirado, nors pilotinis LSP projektas ir buvo paleistas 1998 m., bet dėl užsitęsusių diskusijų ne visos (tik šešios) aukštosios
mokyklos 1998 m. rugsėjį įteikė pirmakursiams naujuosius pažymėjimus. 1999 m. rugsėjį, atsižvelgdama
į praeities klaidas ir per metus įgytą patirtį, Studentų sąjunga buvo pasirengusi įgyvendinti LSP projektą
visose aukštosiose mokyklose. LSP mokestis buvo griežtai reguliuojamas ir atskirtas nuo narystės studentų savivaldoje mokesčio, leidžiant studentams pasirinkti ar jie nori tapti studentų savivaldos nariais, ar
ne. Planuota lėšas, gautas už LSP, padengiant LSP gamybos, platinimo bei reklamos kaštus, skirti studentų
savivaldoms bei pačiai Studentų sąjungai išlaikyti.
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Lietuvos studentų sąjungos 1996 metais organizuotas atvirlaiškių protestas
ir atvirlaiškio maketas, kurį kiekvienas pritariantis studentas galėjo užpildyti ir išsiųsti Vyriausybei.

1998 m. pavasarį, Lietuvos studentų sąjungos prezidentu buvo
išrinktas R.Buožius, iki tol ėjęs viceprezidento pareigas. R. Buožius rinkimuose varžėsi su kitu buvusiu viceprezidentu ir A.

‹

1996 m. Studentai paskelbia apie pirmąją interaktyvią protesto akciją,

1997 m. gruodžio mėn. straipsnio laikraštyje „Savas“ ištrauka.

Bendinsku, tačiau pastarasis prieš pat balsavimą atsiėmė savo

siekiant transporto lengvatų grąžinimo, tikėtasi, kad Vyriausybę pasieks

Studentai nušvilpia Seimo pirmininką V. Landsbergį dėl pažadų

kandidatūrą. Vadovaujant R. Buožiui startavo vieningo studento

daugiau nei 10000 atvirlaiškių.

įvesti transporto lengvatas nevykdymo.

pažymėjimo projektas.
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1997-1998 m. Studentų sąjungos prezidentas A. Macijauskas

1998 m. rugsėjo mėn. laikraštis „Savas“ skelbia, jog šiemet

1999-2000 m. Lietuvos studentų sąjunga leido nuolaidų katalo-

savo darbo vietoje. Pagrindinis A. Macijausko tikslas buvo visose

tūkstantis pirmakursių mokslo metus pradėjo su nauju studento

gą studentams turintiems studento pažymėjimą, kurį sudarė 43

aukštosiose mokyklose platinti vieningą studento pažymėjimą.

pažymėjimu.

puslapiai. Nuolaidos buvo suskirstytos į 6 skirtingas kategorijas.
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V poskyris „Kauno SA mafija ir Sąjungos skilimas“
1994-1995 m. Studentų sąjungos susitikimuose vis dažniau buvo užsimenama apie būtinybę stiprinti studentų savivaldas regionuose ir vienyti jas bendroms veikloms, to pagrindu buvo dalies studentų savivaldų
keliamas pasitikėjimo Studentų sąjungos centriniu biuru klausimas, mat dėl bendrų patalpų ir aukštų VU
SA narių ar alumnų pozicijų Studentų sąjungoje, abiejų organizacijų pozicijos jei nebūdavo identiškos, tai
viena kitą papildydavo. Ši padėtis buvo itin palanki VU SA, kuri aktyviai siekė būti įtakinga tiek regioniniu,
tiek nacionaliniu mastu, tiksliau tariant, norėjo tapti stipriausia organizacija Vilniuje. Vilniaus universiteto studentų atstovybei galios pozicijų išlaikymas Studentų sąjungoje buvo itin reikšmingas, kadangi VU
SA galėjo kitas studentų atstovybes išnaudoti savo pozicijų stiprinimui, tai ypač ryšku buvo, kai Studentų
sąjungai vadovavo VU SA alumnas A. Macijauskas, matyt vienas ryškiausių pavyzdžių yra 1997 m. prie
Vyriausybės vykęs studentų protestas dėl Kongreso rūmų palikimo Vilniaus universitetui. Tuomet pikete
dalyvavo ne tik VU, bet ir šešių Kauno universitetų studentai. Kita Studentų sąjungą kamavusi problema –
žmogiškųjų ir informacinių išteklių sukoncentravimas šalies sostinėje, kuris atsiliepdavo ne tik kituose
miestuose veikiančioms organizacijos narėms, bet ir mažindavo Studentų sąjungos atpažįstamumą tarp
ne Vilniuje studijuojančių jaunuolių. Atsižvelgiant į šias aplinkybes 1995 m., gavus 8000 litų finansavimą
iš Vyriausybės, Kaune pradėtas steigti Studentų informacinis centras. Centras turėjo rinkti ir teikti informaciją (akademinę, kultūrinę, organizacinę, susijusią su studijomis ir darbu Lietuvoje bei užsienyje)
stojantiesiems bei studijuojantiesiems.
1996 m. sausį oficialiai buvo informuota, jog savo veiklą pradeda Studentų informacinis centras (SIC). Visai
šalia Laisvės alėjos, Maironio g. 14-6, įkurtas centras teikė studentams informaciją apie jiems galiojančias nuolaidas, spręsdavo su studentų teisėmis susijusius klausimus, populiarino studentų savivaldų ir
kitų jaunimo organizacijų veiklą. Atvykę į centrą studentai galėjo gauti informaciją apie pramoginius bei
kultūrinius renginius, kuriuos organizuoja aukštosios mokyklos, mieste vykstančius seminarus ir konferencijas, taip pat informaciją susijusią su studijomis ir laisvalaikiu užsienyje. Pristatant centrą informuota,
A. Šaltis ir likę neišdalinti studento pažymėjimai. Vil-

kad ateityje centrą turėjo pasiekti vyriausybinio lygmens informacija, susijusi su studentų reikalais. Viena

2000 m. Studento pažymėjimai dalinami Vilniaus universitete.

niaus universiteto laikraštyje klausiama, kada gi stu-

iš SIC‘o veiklos krypčių buvo paruošti ir išleisti informacinius leidinius studentams. Centre buvo sukaupta

Susidaro nemažos spūstys.

dentai suskubs atsiimti statusą įrodantį dokumentą.

nemažai informacijos, skirtos studentų savivaldoms – ieškoma lėšų informaciniam-metodiniam leidiniui
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„Mokomasis vadovas studentų savivaldoms“ išleisti. SIC ir Lietuvos studentų ir jaunimo kelionių biuras

nizacijos, vidaus veiklos bei struktūros sureguliavimą. S. Jakučiui tapus Studentų sąjungos prezidentu, VU

buvo įsikūrę tose pat patalpose, tad studentai atvykę į centrą galėjo pasirūpinti vizomis bei draudimu už-

SA įtaka organizacijoje ėmė silpnėti. Tai lėmė ir tai, jog Studentų sąjunga, išaugus pajamoms dėl studento

sienyje. Buvo planuota, jog SIC padalinys turėtų atsirasti ir Vilniuje, tačiau to padaryti nepavyko. Viena iš

pažymėjimo platinimo, galėjo sau leisti išsikelti iš VU SA patalpų. 2000 m. Studentų sąjunga įregistravo

objektyvių priežasčių – studentų savivaldų esančių Vilniuje interesai, kurios jau teikė panašaus pobūdžio

savo buveinę adresu Geležinio Vilko g. 12, Vilnius.

paslaugas, ypač VU SA, ir nenorėjo užleisti savo pozicijų. Vėliau Kauno SIC pagrindu buvo įkurtas Studentų
sąjungos filialas Kaune, vis dėlto jis buvo mažai priklausomas nuo centrinio Studentų sąjungos biuro ir

2000 m. birželio 12 d. Lietuvos muzikos akademijos studentų atstovybė, Vilniaus Gedimino technikos

vienijosi regioniškumo pagrindu.

universiteto studentų atstovybė ir Vilniaus universiteto studentų atstovybė sustabdė savo veiklą Studentų
sąjungoje. Tą pačią dieną Teisingumo ministerijoje įregistruota Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (to-

1998 m. aktyvus Kauno savivaldų bendradarbiavimas davė rezultatų: lapkričio mėnesį buvo suorganizuo-

liau – LSAS), pirmuoju organizacijos prezidentu tapo A. Bendinskas. Kalbėdamas apie organizacijų nesu-

tas Tarptautinės studentų dienos minėjimas, prieš kurį visų Kauno savivaldų atstovai (LŽŪU (šiuo metu –

tarimo priežastis A. Bendinskas teigė, kad priimti sprendimą stabdyti veiklą Studentų sąjungoje paskatino

ASU), LKKA (šiuo metu – LSU), KMU (šiuo metu – LSMU), KTU ir VDU SA) surengė spaudos konferenciją.

bendradarbiavimo stoka ir skirtingas požiūris į gyvenimą. Tuomet LSAS prezidentas teigė, kad per pasta-

Jos metu buvo ne tik pristatyta būsima Tarptautinės studentų dienos šventė truksianti visą savaitę, bet

ruosius metus Studentų sąjungoje susiklostė nepalankūs vidaus veiklos santykiai, kurie nesudarė sąlygų

ir bandoma atkreipti žiniasklaidos dėmesį į studentų problemas: būstų trūkumą, studentų kreditavimą,

visapusiškai atstovauti studentams.

prastą sveikatos, sporto ir švietimo priežiūros finansavimą, patalpų studijoms organizuoti trūkumą. Tokios bendros Kauno studentų savivaldų veiklos, atstovaujant ir ginant studentų interesus, organizuojant

Tuometinis Lietuvos studentų sąjungos prezidentas S. Jakutis apie trijų aukštųjų mokyklų studentų sa-

renginius ir šventes, kartu formavo kolektyvinę Kauno studentų savivaldų poziciją, kuri ilgainiui buvo

vivaldų pasitraukimą iš organizacijos pasisakė lakoniškai, teigdamas, jog kiekviena savivalda turi teisę

deklaruojama ir Lietuvos studentų sąjungos viduje kaip vieninga Kauno savivaldų pozicija, neformaliai

apsispręsti kaip jai geriausia atstovauti studentams, tačiau teigė, jog jis mato studentišką judėjimą vie-

žinoma Kauno studentų savivaldų mafijos vardu. 1999 m. pradžioje naujai išrinktas VDU SA prezidentas

ningą. Žvelgiant retrospektyviai, galima teigti, jog antros nacionaliniu mastu studentus atstovaujančios

Artūras Malinovskis viešai pareiškė, jog didins VDU SA įtaką Studentų sąjungoje, aktyviau bendradarbiaus

organizacijos atsiradimas privertė likusias Studentų sąjungos nares dar labiau susivienyti, taip pat kelti

su kitais universitetais bei sieks įkurti „mažųjų universitetų lygą“, kuri aktyviau ir svariau veiks tiek pa-

veiklos ir atstovavimo kokybę (tam įtakos turėjo ir po LSP atsiradimo ženkliai išaugusios Studentų sąjun-

čioje Studentų sąjungoje, tiek Respublikos mastu. Ši naujojo VDU SA prezidento išsakyta mintis byloja, jog

gos pajamos). 2001 m. Studentų sąjungos prezidente tapusios Lietuvos edukologijos universiteto studentės

tuo metu Studentų sąjungoje buvo susiklosčiusi situacija, jog daugelį reikalų Studentų sąjungoje sprendė

Dianos Skučaitės teigimu, nors organizacijos ir konkuravo, esant svarbiam klausimui jos susivienydavo ir

„didžiųjų universitetų“ savivaldos, visų pirma VU ir KTU, VDU SA atsiradimas Studentų sąjungos tarpe

palaikydavo viena kitą siekdamos geresnių sąlygų studentams. Anot D. Skučaitės, LSAS visuomet turėjo

įnešė naujo požiūrio į esamą situaciją, nors, ši „mažųjų universitetų lyga“ ir neturėjo savo ateities.

aštresnę poziciją ir nebijojo viešai kritikuoti valdžią. S. Jakutis apibūdindamas savo kadencijos metus teigė,
kad tuomet prasidėjo nesutaikoma studentijos konfrontacija. Iš tiesų, konkurencinė (ir gerąja, ir blogąja

Lūžis įvyko 1999 m. gegužės 1 d., kai Vilniaus universitete vykusioje Lietuvos studentų sąjungos ataskai-

prasme) Studentų sąjungos ir LSAS kova tęsėsi iki 2012 m. spalio 3 d., kuomet Vilniaus apygardos teismas

tinėje-rinkiminėje konferencijoje naujuoju organizacijos prezidentu buvo išrinktas buvęs KTU SS pre-

iškėlė Lietuvos studentų atstovybių sąjungai bankroto bylą.

zidentas Svajūnas Jakutis, nugalėjęs VU SA atstovą Audrių Bendinską (55:43). Savo rinkiminėse kalbose
A. Bendinskas siekė tobulinti atskiras Studentų sąjungos darbo sritis, tuo tarpu S. Jakučiui buvo svarbu
dėmesį kreipti į savivaldų tobulinimą ir profesionalumo kėlimą bei pačios Studentų sąjungos, kaip orga-
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1997 m. vykęs studentų protestas, iliustruojantis stiprią VU SA
1996 m. lapkričio 18 d. Kau-

įtaką kitoms Lietuvos studentų

ne atsidaro Studentų sąjungos

sąjungoje veikusioms studentų

skyrius, kurio tikslas koordi-

savivaldoms. Tuomet protes-

nuoti Kauno studentų savivaldų

tuoti dėl Kongreso rūmų pali-

ir kitų studentiškų organizacijų

kimo VU susirinko ir studentų

veiklą.

savivaldos iš Kauno.

1998 m. lapkričio pabaigoje at-

Dar vienas VU SA siekis pozi-

sirado naujas Kauno studentų

cionuoti save kaip stipriausią

savivaldų laikraštis pavadini-

jaunimo organizaciją Lietuvos

mu „Svetimas“. Pavadinimas

studentų sąjungoje ir, apskri-

buvo supriešintas su tuo metu

tai, Lietuvoje. 1998 m. pavasarį

ėjusiu

Šio

Studentų sąjunga kartu su VU

žurnalo atsiradimas galėjo būti

SA surengė Lietuvos jaunimo

tuometinio KTU SS preziden-

organizacijų krepšinio turnyrą,

to S. Jakučio pirmas žingsnis

kuriame dalyvavo dvylika poli-

Studentų sąjungos prezidento

tinių ir visuomeninių jaunimo

pozicijos link, nes jame dirbo

organizacijų komandų. Turnyrą

daugelio Lietuvos studentų sa-

laimėjo Jaunųjų verslininkų ko-

vivaldų atstovai. Nuotrauka iš

manda, finale nugalėjusi Stu-

naujojo laikraščio redakcijos.

dentų sąjungos rinktinę.

žurnalu

„Savas“.
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1999 m. naujasis Studentų sąjungos prezidentas KTU studentas S. Jakutis. Naujasis
prezidentas pagrindiniu savo tikslu kėlė
studentų savivaldų stiprinimą.

2000 m. lapkričio 17 d., minint Tarptautinę studentų dieną, įku1997 m. R. Klimavičiaus interviu Kauno

riamas Kauno studžių universitetas, jo įkūrime dalyvauja visos

studentų laikraštyje „Savas“.

Kauno studentų savivaldos.
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2000-ųjų pradžia Studentų sąjungai buvo sudėtinga ne tik dėl vidinių įtampų, bet ir šalies viduje susiklosčiusios situacijos. Pasaulinė finansų krizė neaplenkė ir Lietuvos, natūraliai tai atsiliepė aukštojo mokslo
sektoriui. Finansiniai nepritekliai kamavo daugelį Lietuvos aukštųjų mokyklų – mėnesiui dėl skolų uždarytas Lietuvos Žemės ūkio universitetas Kaune, savaitei darbą nutraukė Klaipėdos universitetas, Vilniaus
universitete anksčiau laiko išjungtas šildymas. Kovo mėnesį Studentų sąjunga kartu su Klaipėdos ir kitų
miestų studentų savivaldomis surengė originalų piketą-paskaitą uostamiesčio autobusų stotyje, paskaitai

IV
2000-2004 m.
Pokyčių vėjai

suteiktas pavadinimas – „Per 10 nepriklausomybės metų – prie uždarytų universitetų“. Lietuvos žemės
ūkio universiteto studentai surengė teatralizuotą laidotuvių akciją „Palaidokim veltui praleistą laiką“, studentai nešė kryžius, perjuostus juodais kaspinais. Laidotuvėse dalyvavęs Studentų sąjungos viceprezidentas R. Buožius teigė, kad čia „laidojamas“ ne vienas universitetas, o visa švietimo sistema.
Tuomet Studentų sąjungos vadovas S. Jakutis piktinosi, jog universitetuose studentai negali gilinti žinių
ir tapti savo srities specialistais, dauguma studijuoja tik dėl diplomo. Šį pastebėjimą jau vėliau, 2001 m.
patvirtino ir Studentų sąjungos tyrimas, kurį atlikus paaiškėjo, jog daugiau nei pusė studentų studijuoja
tik norėdami gauti aukštąjį išsilavinimą įrodantį dokumentą, o ne siekdami išmanyti pasirinktą sritį.
Po 2000 m. vykusių Seimo rinkimų, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pradėjo vadovauti buvęs VU
rektorius R. Pavilionis, tuomet viešoje erdvėje pasigirdo diskusijos apie ketinimą nuo 2002 m. įvesti studijų
mokestį, kuris būtų siejamas su minimaliu gyvenimo lygiu (šiuo metu – bazine socialine išmoka) ir būtų
apie 1000 litų per metus. Studentų sąjunga svarstydama tokį pasiūlymą teigė, kad studentų registracijos
įmokos įvedimas reikštų mokamo mokslo Lietuvoje įvedimą, o tai prieštarautų Konstitucijai. Studentų
sąjungos atstovų teigimu, valstybė nėra pasiruošusi tokiai reformai ir įvedus mokestį aukštųjų mokyklų
pajamos ženkliai sumažės, o tai turės neigiamą įtaką studijų kokybei. Svarbu pastebėti tai, kad tuomet
studentų pradėtas kelti Lietuvoje gan naujas studijų kokybės klausimas buvo nepalankus nei Švietimo ir
mokslo ministerijai, nei Rektorių konferencijai, tad nenuostabu, jog palaikymo studentų atstovai nesulaukė.
Diskusijos dėl planuojamos pataisos užsitęsė, studentų atstovai aktyviai gynė savo poziciją nuolat keldami
studijų kokybės, prieinamumo klausimus. Studentų sąjungai daug nerimo kėlė tai, jog studijų registracijos
mokestis nėra fiksuotas, o yra rišamas prie minimalaus gyvenimo lygio, tad bet kada gali padidėti.
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2001 m. liepos 18 d. Studentų sąjunga surengė nesankcionuotą mitingą pasisakydama prieš Aukštojo
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sąjunga visada dirba ne organizacijos, politinių jėgų, bet tik studentų labui“, – teigė M. Reinikis.

mokslo įstatymo pataisas, kuriomis ketinama įvesti visuotinę studijų įmoką. Iš pat ryto studentų atstovai
pakvietė žurnalistus į spaudos konferenciją, kurią surengė ant Vilniaus pedagoginio universiteto pirmojo

Pradėjęs vadovauti Studentų sąjungai M. Reinikis ėmėsi aktyvios organizacijos viešinimo politikos. Stu-

bendrabučio stogo. Pabendravę su žurnalistais studentai patraukė Seimo rūmų link, kur juos pasitiko po-

dentų sąjungos atstovai buvo kviečiami dalyvauti radijo, televizijos laidose, nuolat dalyvavo susitikimuose

licijos pareigūnai ir pareikalavo nutraukti akciją, kadangi joje dalyvauja per daug žmonių, o tam leidimo

su aukščiausio rango šalies politikais, susitikimų metu nepabijodavo ir aštresnių pasisakymų. Tai ypač

nėra. Studentai nutarė gudrauti, tad vieni jų nusiėmė akcijos atributiką ir vaidino praeivius. Po kelių dienų

atsiskleidė 2003 m. sprendžiant klausimą dėl Lietuvos mokslo tarybos sudarymo. Tuomet Lietuvos stu-

Studentų sąjunga išplatino pranešimą, jog neseniai prasidėjusios derybos su Švietimo ir mokslo ministru

dentų sąjunga, vadovaudamasi Lietuvos mokslo tarybos nuostatais, savo delegatu norėjo skirti profesorių

Algirdu Monkevičiumi bei aukštojo mokslo įstatymo pataisas rengusiu R. Pavilioniu netikėtai nutrūko ir

Vytautą Daujotį, tam aktyviai priešinosi universitetų rektoriai. Lietuvos studentų sąjunga, siekdama, kad

pagrasino toliau piketuoti. Neilgai trukus taip ir padarė – rugsėjo pirmąją Studentų sąjunga aplankė Seimo

kandidatas nebūtų atmestas, kreipėsi į aukščiausius šalies politikus, taip pat Europos Sąjungos instituci-

narius ir padovanojo jiems daugiau nei metro ilgio ausų krapštuką, ragindami išgirsti studentus. 2002 m.,

jas atsakingas už jaunimą. Beveik metus trukęs Lietuvos studentų sąjungos ir aukštųjų mokyklų vadovų

organizacijos vairą perėmus Vilniaus pedagoginio universiteto studentui Nerijui Ramanauskui, buvo at-

konfliktas baigėsi studentų pergale.

likta studentų apklausa dėl įmokos. Ji atskleidė, kad principinis įmokos įvedimo nepalaikymas neturi
pritarimo studentų tarpe, tad Studentų sąjungai teko švelninti savo poziciją ir šį klausimą svarstyti besi-

2002-2004 m. Lietuvos studentų sąjunga aktyviai palaikė Lietuvos prisijungimo prie Europos Sąjungos

keičiančios studentų nuomonės fone. Tad nors nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. Studentų sąjungai teko susitaikyti

(ES) idėją. Organizacijos iniciatyva buvo surengtas studentų referendumas dėl prisijungimo prie ES. Tei-

su pralaimėtu karu, o studentams teko pradėti mokėti 520 litų įmoką (ją mokėjo 70 proc. studentų, kiti 30

giami šio referendumo rezultatai buvo naudojami kviečiant tautiečius palaikyti Lietuvos prisijungimą prie

proc. nuo įmokos buvo atleisti, atsižvelgiant į Konstitucijoje numatytą išlygą gerai besimokantiems) per

Europos Sąjungos.

semestrą, Studentų sąjungai bendromis pastangomis su rektoriais ir kitais švietimo formuotojais pavyko
pasiekti, jog valstybės biudžete būtų numatytos papildomos lėšos pataisos diegimui aukštosiose mokyklo-

Šių įvykių kontekste buvo parengta trečioji Studentų teisių deklaracija (pirmoji parengta – 1995 m., antroji –

se ir nenukentėtų studijų kokybė.

1999 m.). Deklaracijoje išvadinti aštuoni pagrindiniai studentijos siekiai, kurie tapo aktualūs po 2004 m.
gegužės 1 d., kuomet Lietuva tapo pilnateise ES nare. Studentų sąjungos parengtoje deklaracijoje vardi-

Daugiau nei dvejus metus trukusios vidinės ir išorinės įtampos rezultate 2002 m. rugsėjo 28 d., vyku-

jami tokie siekiniai: 1) kurti atvirą žinių visuomenę, užtikrinant mokymosi visą gyvenimą galimybes; 2)

sioje neeilinėje Studentų sąjungos konferencijoje, kurioje turėjo būti svarstomas nario mokesčio pakė-

gauti kokybišką aukštąjį išsilavinimą, orientuotą į rinkos poreikius bei pokyčius; 3) siekti, kad aukštojoje

limas, svarbiausia tema tapo pasitikėjimo organizacijos vadovu N. Ramanausku patikrinimas. Organi-

mokykloje gaunamos teorinės žinios būtų tiesiogiai susijusios su praktišku jų taikymu; 4) sukurti koky-

zacijos Kontrolės komitetas pateikė išvadą, jog Studentų sąjungos prezidentas nėra kompetentingas eiti

bišką socialinę aplinką, užtikrinant saugią fizinę bei moralinę studijų aplinką; 5) siekti studentų mobilios

jam pavestas pareigas ir pasiūlė Konferencijai svarstyti prezidento tinkamumo likti organizacijos vadovu

plėtros, sudarant sąlygas laisvai judėti tarp aukštąjį išsilavinimą teikiančių institucijų; 6) siekti aukštojo

klausimą. 81-as iš 135-ių Konferencijos delegatų palaikė Kontrolės komiteto išvadą, tad buvo nutarta, jog

mokslo sistemos segmentacijos, realizuojant universitetinių ir neuniversitetinių aukštųjų mokyklų misiją

N. Ramanauskas nebegali eiti prezidento pareigų. Laikinu organizacijos vadovu išrinktas VU studentas

bei kiekvienam iš segmentų skiriant optimalų studentų skaičių, 7) siekti svaraus ir lygiaverčio studentų

Mindaugas Reinikis. Lapkričio mėnesį vykusioje neeilinėje-rinkiminėje konferencijoje M. Reinikis tapo

dalyvavimo aukštojo mokslo institucijų valdyme; 8) studentas – sąmoningai aktyvus pilietinės visuome-

oficialiu organizacijos vadovu. Anot naujojo prezidento, atėjus į Lietuvos studentų sąjungą, vienas uždavi-

nės narys, dalyvaujantis kultūriniame gyvenime, sąlygojančiame kuriančios asmenybės vystymąsi. Stu-

nių buvo stiprinti tiek vidaus, tiek išorės organizacijos kultūrą. „Svarbiausia žinoti, jog Lietuvos studentų

dentų teisių deklaracija buvo pristatyta aukščiausiems šalies pareigūnams: laikinai prezidento pareigas
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ėjusiam R. Paulauskui, Švietimo ir mokslo ministrui, Seimo nariams, universitetų vadovams. Laikinasis
Prezidentas A. Paulauskas pažadėjo remti Lietuvos studentijos ir akademinės bendruomenės pastangas,
siekiant Lietuvai užimti deramą vietą bendroje Europos mokslo ir studijų erdvėje.
2004 m. gegužės mėnesį vykusiose Studentų sąjungos ataskaitos teikimo ir rinkiminėje konferencijoje
pakeisti organizacijos įstatai. Naujojoje įstatų redakcijoje numatyta, kad Lietuvos studentų sąjungos narės
gali priklausyti tik vienai nacionalinei studentų sąjungai. Tai reiškė, kad studentų savivaldos iki šiol buvusios tiek Studentų sąjungos, tiek LSAS narėmis, nuo šiol turės priklausyti tik vienai organizacijai. Taip
pat numatyta, kad Studentų sąjungos prezidentas nuo šiol bus renkamas dviejų metų kadencijai. Konferencijos metu išrinktas ir naujas organizacijos vadovas – juo tapo Lietuvos kūno kultūros akademijos
studentas Mindaugas Boguševičius. Vis dėlto, jau lapkričio mėnesį naujasis prezidentas atsistatydino iš
pareigų, tuomet organizacijai vadovauti išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto studentas Jonas Okunis.

Pirmoji Studentų sąjungos Asamblėja 2000 m. Renginys buvo
skirtas studentų atstovams senatuose ir akademinėse Tarybose, kadangi po 2000 m. aukštojo mokslo reformos studentų
savivaldoms buvo suteikta teisė deleguoti atstovus į aukštosios
mokyklos valdymo organus. Pirmojoje Asamblėjoje studentų atstovai aktyviai mokėsi, o vėliau ir pramogavo.
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2000 m. kovo mėn. protestuodami prieš finansavimo aukštosioms mokykloms mažinimą
studentai surengė švietimo sistemos laidotuves.

2001 m. vasarį vyko karšta diskusija dėl visuotinės įmokos įvedimo. Lietuvos studentų sąjunga vieningai laikėsi pozicijos, kad
registracijos mokestis visiems studentams reikštų visuotinai
2000 m. mėnesiui dėl skolų uždaryto Lietuvos Žemės ūkio uni-

1999 m. Studentų sąjungos prezidentas S. Jakutis nerimauja dėl

mokamo mokslo įvedimą Lietuvoje. Nuotraukoje grėsmingai

versiteto studentai laidoja aukštojo mokslo sistemą.

ketinimo įvesti visuotinę studijų įmoką.

nusiteikęs S. Jakutis.

82

83

2001 m. liepos 18 d. Studentų
sąjunga surengė nesankcionuotą mitingą pasisakydami prieš
Aukštojo mokslo įstatymo pataisas. Prie Seimo rūmų studentus pasitiko policijos pareigūnai
ir pareikalavo nutraukti akciją,
kadangi joje dalyvauja per daug
žmonių, o tam leidimo nėra.
Studentai nutarė gudrauti, tad
vieni jų nusiėmė akcijos atributiką ir vaidino praeivius.

2003 m. Studentų sąjungos biuro susirinkimas Geležinio Vilko g.
12 patalpose, Vilniuje.

2002 m. lapkričio 7 d. vykusioje konferencijoje „Alma mater XXI
Apsivilkę dryžuotus marškinėlius studentai vaikšto aplink ant

amžiuje Lietuvos aukštojo mokslo sistemos administravimas:

kopėčių sėdintį jaunuolį, kuris vaizduoja Seimo Švietimo, moks-

diagnozės ir prognozės“ M. Reinikis apie studentų problemas

lo ir kultūros komiteto pirmininką R. Pavilionį.

diskutuoja su šalies prezidentu V.Adamkumi.
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2003 m. balandžio mėn. Studentų sąjunga kartu su Kauno savivaldomis organizavo palaikymo akcijas siekiant, kad Lietuva
prisijungtų prie Europos Sąjungos.
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2004 m. gegužės 14 d. Lietuvos
studentų

sąjungos

rinkimi-

nės-ataskaitinės konferencijos
balsų

skaičiavimo

komisijos

2003 m. balandžio mėn. vyku-

protokolas.

sioje stojimo į Europos Sąjun-

jog naujuoju Studentų sąjungos

gą palaikymo akcijoje pasisako

prezidentu yra išrinktas M. Bo-

A. Brazauskas.

guševičius.

Jame

pažymima,
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2000-ųjų pradžia Studentų sąjungai ir studentams atnešė daug permainų. Studentų sąjungą kankino dažna lyderių kaita, studentams teko prisitaikyti prie naujos mokesčių už studijas tvarkos. Nepaisant pokyčių,
Studentų sąjungos atstovai džiaugėsi, jog Aukštojo mokslo įstatyme buvo įtvirtintos studentų savivaldos ir
studentų teisės. Aukštojo mokslo įstatymas numatė parengti strateginį aukštojo mokslo sistemos plėtros
planą, kuriame keliami tikslai turėjo diktuoti Lietuvos aukštojo mokslo kryptis. Pagrindinis Lietuvos studentų sąjungos veiklos 2004-2009 m. leitmotyvas buvo aktyvus įsitraukimas į strateginio plano rengimą,

V
2004-2009 m.
Galimybių ir
iššūkių penkmetis

vėliau – Mokslo ir studijų įstatymo ruošimą. Įsitraukdama į šių dokumentų rengimo procesus, Studentų
sąjunga siekė akcentuoti žemos studijų kokybės problematiką, šios temos aktualumas itin išaugo po to, kai
1999 m. Lietuva prisijungė prie Bolonijos proceso. Vis dėlto, pirmaisiais metais po deklaracijos pasirašymo
studijų kokybės tema akademinėse bendruomenėse kelią skynėsi sunkiai.
Studentų sąjungoje buvo juntamas poreikis struktūrizuoti veiklą ir finansinius bei žmogiškuosius išteklius
nukreipti aiškių, konkrečių tikslų siekimui. Taip pat reikėjo imtis veiksmų siekiant į organizacijos veiklą
integruoti kolegijose pradėjusias veikti studentų atstovybes. Studentų lyderiai vis dar dėjo viltis ir pastangas suvienyti studentų judėjimą ir turėti vieną studentams atstovausiančią organizaciją, tačiau tokie
bandymai apčiuopiamų rezultatų nedavė.
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Studentų sąjungai vadovaujant
J. Okuniui 2005 m. vasarį suorganizuoti pirmieji akademiniai
pusryčiai, į kuriuos pakviesti
Seimo nariai, Švietimo ir mokslo ministerijos, rektorių konferencijos ir verslo sektoriaus atstovai.

2006 m. rugpjūčio mėnesį minint

15-uosius

organizacijos

gyvavimo metus, pagerbti ir
Studentų

sąjungos

alumnai.

11 Lietuvos studentų sąjungos
prezidentų bei Lietuvos koordinacinės tarybos pirmininkas
ir vicepirmininkas inauguruoti Garbės nariais. Nuotraukoje
(iš kairės) togomis pasipuošę R.Klimavičius, M. Reinikis,
K. Vaicekiūtis, N. Ramanauskas.

2006 m. Asamblėjoje įsiamžinusi J. Okunio biuro komanda.
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I poskyris „Seni iššūkiai ir naujos kryptys“
2005 m. liepos 12 d. Studentų sąjungos Taryba patvirtino Lietuvos studentų sąjungos strategines gaires.
Šiame dokumente buvo apibrėžtos pagrindinės organizacijos veiklos kryptys ir tikslai, bei įvardinta organizacijos misija: atstovaudami Lietuvos studentijai nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, vienydami Lietuvos
universitetinių aukštųjų mokyklų studentų savivaldas bei stiprindami Lietuvos kolegijų studentų savivaldas, kuriame pilietišką ir sąmoningą visuomenę bei įtakojame jos raidą.
Tuomet organizacija kėlė sau keturis pagrindinius tikslus: 1) atstovauti visiems Lietuvos studentams nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu; 2) vienyti visas Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų studentų savivaldas; 3) stiprinti kolegijų studentų savivaldas; 4) puoselėti ir telkti studentiją, kaip aktyvią pilietinės
visuomenės grupę. Strategijoje įvardintos ir stipriosios (aiškios veiklos kryptys, tęstinumas, pripažinimas
tarptautiniu bei nacionaliniu lygiu, didžiausios socialinės jaunimo grupės atstovavimas, lyderių gausa,
pozityvi reputacija akademinėje bendruomenėje), bei silpnosios (didelė lyderių kaita, nėra tiesioginio ryšio
su tiksline grupe, ne visos studentų savivaldos priklauso organizacijai, neaiški tikslinė grupė) organizacijos pusės.
Ateinantį penkmetį visa Studentų sąjungos veikla buvo sukoncentruota strateginių tikslų siekimui. Nors
pagrindinė 2004-2009 m. veiklos kryptis buvo aukštojo mokslo reforma, organizacijai pavyko pasiekti
reikšmingų pokyčių ir kitose srityse.
2006-2008 m. viešojoje erdvėje atnaujintas transporto lengvatų studentams klausimas, mat iki tol nuolaidas viešajame transporte studentai gaudavo tik mokslo metų metu, o liepą ir rugpjūtį jiems tekdavo
2011 m., minint 20-uosius Studentų sąjungos gyvavimo metus,

mokėti pilną kainą, o ES valstybių studentams studijuojantiems Lietuvoje nuolaidos apskritai nebuvo nu-

vieta, šalia kurios kasmet įžiebiamas Studentų sąjungos gim-

matytos. Siekdami skatinti studentų mobilumą, Studentų sąjungos atstovai kreipėsi į Švietimo ir mokslo

tadienio laužas, įamžinta vėtrunge. Šventojoje įamžinta vieta,

ministeriją bei Finansų ministeriją prašydami dotuoti studentų naudojimąsi viešuoju transportu vasarą

kurioje jau dvidešimtą kartą buvo minimas Lietuvos studentų

bei užtikrinti nuolaidas užsienio piliečiams studijuojantiems Lietuvoje. Vis dėlto, argumentuodama prasta

sąjungos gimtadienis. Nuotraukoje tuometiniai Studentų sąjun-

finansine situacija, Finansų ministerija tokį siūlymą atmetė. Tuomet 2006 m. spalio-lapkričio mėnesiais

gos Tarybos nariai.

inicijuota studentų parašų rinkimo akcija, kuria studentams sudaryta tiesioginė galimybė pareikšti savo
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nuomonę dėl Transporto lengvatų taikymo visus metus. Akcijos metu surinkta per 7 tūkstančius studentų

apklausos dalyvių nurodė toleruojantys nesąžiningą kolegų elgesį. 68 proc. studentų prisipažino naudoję

parašų. Siekdami iškovoti lengvatas studentams, organizacijos atstovai iniciavo posėdžius, susitikimus su

neteisėtas pagalbines priemones per atsiskaitymus praeityje. Atsižvelgdama į nedžiuginančią statistiką,

ministerijų atstovais, rengė aktualių teisės aktų redakcijas. Galiausiai 2007 m. gegužės 25 d. Vyriausybės

Studentų sąjunga inicijavo „Skaidrių studijų“ projektą.

Strateginio planavimo komitetas pritarė Studentų sąjungos siūlymui transporto lengvatas dieninio skyriaus studentams taikyti ir vasaros metu. Vis dėlto realių pokyčių teko palaukti dar metus, 2008 m. vasarą

2006 m., minint 15-uosius organizacijos gyvavimo metus, Studentų sąjunga buvo dar kartą pripažinta

LR Seimas priėmė Transporto lengvatų įstatymo pataisas, kuriomis suteikė teisę nuolaidomis naudotis ir

tarptautinėje erdvėje. Spalį Kopenhagoje vykusiame regiono studentų lyderių susitikime, Lietuvos studen-

pigiau visus metus šalyje keliauti ne tik Lietuvos, bet ir ES aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams.

tų sąjunga drauge su Estijos ir Latvijos studentų sąjungomis pripažinta visateise Šiaurės šalių studentų

Kitas žingsnis studentų lengvatų viešajam transportui srityje turėjo būti nuolaidų suteikimas ištęstinių

sąjungos (NOM) nare. Iki tol NOM susitikimuose Studentų sąjunga dalyvaudavo stebėtojo teisėmis.

studijų studentams, vis dėlto, iki šiol to pasiekti nepavyko.
Organizacijoje įvyko ir vidinių pokyčių, 2009 m. Studentų sąjunga paliko patalpas Geležinio Vilko g. 12 ir
Lietuvos studentų sąjunga plėtojo užgimusią ambiciją Lietuvoje matyti atvirą ir prieinamą aukštąjį mokslą.
Tokį, kuris būtų ne svajonė, bet realybė kiekvienam to siekiančiam, nepriklausomai nuo jo negalios ar kitų
fizinių, socialinių skirtumų. Studentų sąjunga iniciavo eilę tyrimų, siekdami viešinti ir spręsti aukštųjų
mokyklų prieinamumo neįgaliesiems problemą. 2006 m. gegužės 30 d. Studentų sąjunga drauge su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu bei Švietimo ir mokslo ministerija Seime surengė konferenciją
„Ar Lietuvos aukštasis mokslas prieinamas neįgaliajam?“. Pirmos tokio pobūdžio Lietuvoje konferencijos
tikslas buvo išsamiai pristatyti Lietuvos aukštojo mokslo prieinamumo studentams su negalia problemą,
kartu ieškoti užsienio valstybių praktikos patvirtintų ir sėkmingai taikomų konkrečių šios problemos
sprendimo būdų. Kasmet nuo 2007 m. Studentų sąjunga atlikdavo tyrimą „Studentai su negalia Lietuvos
aukštosiose mokyklose“. Siekiant didesnės studentų su specialiaisiais poreikiais integracijos aukštosiose
mokyklose, Studentų sąjungos atstovai organizuodavo susitikimus, diskusijas, temas žiniasklaidoje, dalyvaudavo kitų organizacijų ar institucijų organizuojamuose renginiuose, kuriuose pristatydavo studentų
su negalia situaciją Lietuvoje. Studentų su specialiaisiais poreikiais tema buvo aktyviai plėtojama beveik
penkis metus, iki 2010-ųjų. Vėliau iki 2012-ųjų Studentų sąjunga vystė studijų prieinamumo ir įvairovės
aukštajame moksle temas.
Tvirtinant 2008-2010 m. organizacijos veiklos planą, pirmą kartą įtraukiama ir akademinio sąžiningumo
tema, kuri Studentų sąjungoje puoselėjama iki šių dienų. Imtasi ir pirmųjų darbų: 2009 m. surengta ne
viena studentų atstovų diskusija, rašto darbų konkursas ir konferencija. Pavasarį atlikta ir pirmoji akademinio sąžiningumo apklausa, kurią Studentų sąjunga vykdė su VDU SA pagalba. Tuomet net 78 proc.

persikėlė į Vivulskio g. 36.
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Lietuvos studentų sąjunga ir
Lietuvos

studentų

atstovybių

sąjunga siekė glaudesnio bendradarbiavimo, vienas iš tokio bendradarbiavimo pavyzdžių bendras stendas pramogų
rūmų Litexpo organizuojamoje
2006 m. studijų mugėje. Vis
dėlto vieningo studentiško judėjimo idėja taip ir liko neįgyvendinta iki 2012 m., kuomet
LSAS bankrutavo ir dauguma
studentų savivaldų prisijungė
prie Studentų sąjungos.

2008 m. pirmą kartą į Lietuvos studentų sąjungos veiklos planą įtraukiama akademinio sąžiningumo tema. Tai viena iš labiausiai
Studentų su specialiaisiais po-

Studentų sąjungos plėtojamų temų studijų kokybės srityje, 2009 m. pradėtas vykdyti tyrimas „Akademinio sąžiningumo indeksas“,

reikiais

aktyviai

kuris vykdomas iki šiol, leido identifikuoti nesąžiningumo mastą ir aukštą problemos tolerancijos lygį akademinėje bendruome-

plėtojama 2005-2010 m. Nuo-

nėje. Svarbu paminėti, kad į šios problemos sprendimą įsitraukia ne tik Sąjungos biuro darbuotojai, bet ir dauguma studentų savi-

traukoje akimirka iš mokymų

valdų, kurios aukštosiose mokyklose inicijuoja vidaus dokumentų pakeitimus bei vykdydamos įvairias socialines akcijas stengiasi

neįgaliųjų integracijos tema.

keisti studentų, dėstytojų ir administracijos požiūrį į akademinio nesąžiningumo problemą.

tema

buvo
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II poskyris „Nuo įstatymo, iki įstatymo“
2000 m. įsigaliojo Aukštojo mokslo įstatymas, kurio 20-tas straipsnis numatė aukštojo mokslo sistemos
plėtros plano parengimą. Įstatyme buvo nurodyta, kad aukštosios mokyklos turi parengti perspektyvinius 5 metų plėtros planų projektus, kuriuos turi pateikti Švietimo ir mokslo ministerijai. Ministerija,
atsižvelgdama į valstybės prioritetus, finansinius išteklius, aukštųjų mokyklų pateiktus perspektyvinius
planus, turėjo parengti 5 metų perspektyvinį Lietuvos aukštojo mokslo sistemos plėtros plano projektą ir,
atsižvelgusi į Aukštojo mokslo tarybos išvadas, pateikti jį tvirtinti Vyriausybei bei paskelbti visuomenei.
Šio plano parengimas teikė nemažai vilčių, nes po nepriklausomybės atkūrimo, tai buvo vienas pirmųjų
bandymų kritiškai įvertinti Lietuvos aukštojo mokslo sistemą. Tikėtasi, kad parengtas planas bus impulsas aukštojo mokslo būklės gerinimui. Lietuvos studentų sąjunga, vadovaujama M. Reinikio, jau 2002 m.
ėmė rodyti iniciatyvą prisijungti prie plano rengimo. Tai galima pavadinti pirmuoju Lietuvos studentų
sąjungos žingsniu įsitraukiant į aukštojo mokslo politikos formavimą, kadangi iki tol buvusios iniciatyvos,
dėl suprantamų priežasčių, buvo labiau fragmentinės, orientuotos į vienos ar kitos konkrečios problemos sprendimą. Ilgainiui buvo suvokta, jog pavienės tam tikrų įstatymų nuostatų redakcijos, nors ir yra
naudingos studentams, nekeičia esminės aukštojo mokslo būklės, o tik „kosmetiškai“ pagerina studentų
padėtį. Studentų sąjungos nariai suvokė, kad norint iš esmės pagerinti aukštojo mokslo kokybę reikalingi
kompleksiniai sprendimai.
2002 m. lapkričio mėnesį Studentų sąjunga suorganizavo konferenciją „Alma Mater XXI amžiuje. Lietu2006 m. Lietuvos studentų sąjunga prisijungia prie Šiaurės ša-

vos aukštojo mokslo sistemos administravimas: diagnozės ir prognozės“. Renginio metu siekta atkreipti

lių organizacinio susitikimo (NOM). Nuotraukoje: 2013 m. spalio

švietimo politikos formuotojų dėmesį į tai, kad Aukštojo mokslo įstatymas nepanaikino įtampos nei tarp

mėnesį Klaipėdoje vykusio Šiaurės šalių organizacinio susiti-

studentų ir universitetų, nei tarp universitetų ir valstybės. Konferencija buvo siekta paskatinti diskusiją

kimo akimirka. Renginio metu buvo patvirtinta rezoliucija dėl

apie Lietuvos aukštojo mokslo sistemos valdymą ir galimybes jį gerinti. Studentų sąjunga, kaip ir daugelis

akademinio nesąžiningumo apibrėžties bei galimų priemonių

kitų interesų grupių, kritiškai vertino Aukštojo mokslo įstatymą ir viešai deklaravo dar vienos reformos

šiai problemai spręsti. Svarbu pastebėti, kad vėliau šią rezoliu-

būtinybę. Sveikindamas konferencijos dalyvius, Prezidentas Valdas Adamkus sakė, kad Lietuvos univer-

ciją palaikė ir Europos studentų sąjunga, tai buvo pirma Lietu-

sitetai ir kolegijos turi varžytis dėl Lietuvos studentų su užsienio aukštosiomis mokyklomis, todėl privalu

vos studentų sąjungos teikta ir tarptautiniu mastu patvirtinta

svarstyti kaip atnaujinti ir sustiprinti aukštąsias mokyklas, pagerinti studijų kokybę, užtikrinti studijų

rezoliucija.

prieinamumą visiems mokslo siekiantiems piliečiams.
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Artėjant 2004 m. Seimo rinkimams Studentų sąjungos atstovai surengė susitikimų su politinėmis parti-

kius ir progresą. Beje, siekiant didesnio susidomėjimo diskusija, jos išvakarėse Studentų sąjungos atstovai

jomis ciklą „Rinkimų maratonas“. Į diskusijas atvykę partijų nariai pripažino, jog atsižvelgti į studentų

šalia Seimo suorganizavo teatralizuotą akciją „Aukštojo mokslo plėtros planas. Būti ar nebūti?“.

atstovų poziciją būtina darant lemiamus įstatyminės bazės pakeitimus. Tikėtasi, kad iki tol, dėl skirtingų
interesų grupių nesutarimų užsitęsęs, aukštojo mokslo plėtros plano rengimas po Parlamento rinkimų

Studentų sąjungos atstovai dalyvavo strateginį planą rengusiose darbo grupėse ir tai davė rezultatų – dalis

įgaus pagreitį, tad lapkričio mėnesį surengta konferencija „Alma Mater XXI amžiuje. Aukštasis mokslas

studentų siūlymų buvo įtraukti į galutinį projektą. Studentų atstovai, rengiant galutinę aukštojo mokslo

po rinkimų“. Studentų sąjungos vadovas M. Boguševičius kreipėsi į renginio dalyvius, tarp kurių buvo ir

plėtros plano versiją, labiausiai akcentavo aukštojo mokslo finansavimo problemas ir teikė šiuos siūlymus:

Prezidentas V. Adamkus, Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius ir kiti garbūs svečiai, nuo-

1) siekiant sumažinti įsidarbinimo problemas, sukurti finansinio skatinimo mechanizmus darbdaviams

gąstaudamas dėl užsitęsusių aukštojo mokslo plėtros plano darbų, abejodamas ar apskritai galima tikėtis

(mokesčių lengvatos ar pan.); 2) parengti investicijų į Lietuvos aukštųjų mokyklų mokomosios ir moksli-

teigiamų pokyčių.

nės bazės atnaujinimo programą, tam panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas; 3) sukurti
lankstesnę stipendijų ir paskolų sistemą, orientuotą į socialinę paramą studentams.

Dėl vidinių nesutarimų 2004 m. lapkritį pasitraukė vos pusę metų pareigas ėjęs Studentų sąjungos prezidentas M. Boguševičius, tuomet organizacijos vairas patikėtas J. Okuniui, kuris vis dar būdamas laikinu

Vyriausybei 2006 m. kovo 29 d. patvirtinus ilgai rengtą Lietuvos aukštojo mokslo sistemos 2006-2010 m.

vadovu, 2005 m. vasarį suorganizavo pirmuosius akademinius pusryčius, į kuriuos pakviesti Seimo nariai,

plėtros planą, Studentų sąjunga tęsė veiklą antrajame – plano įgyvendinimo – etape. Patvirtinus plėtros

Švietimo ir mokslo ministerijos, rektorių konferencijos ir verslo sektoriaus atstovai. Renginys davė rezul-

planą, tapo aišku, jog esame dar vienos aukštojo mokslo reformos priešakyje. Politinės partijos karštai

tatų: jame dalyvavęs Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas R. Jasinavičius pasiūlė atlikti

diskutavo dėl pačios reformos koncepcijos, o Studentų sąjunga ėmė rūpintis, kad būsimame Politinių par-

Lietuvos aukštojo mokslo sistemos analizę. Šia analize siekta išsiaiškinti pagrindines problemas, nelei-

tijų susitarime būtų įtvirtintos kuo studentams priimtinesnės nuostatos. Studentų sąjungos atstovai labiau

džiančias sėkmingai vykdyti aukštojo mokslo reformos. Po kelių mėnesių, beveik kiekvieną savaitę daly-

linko palaikyti liberalų ir konservatorių siūlomas idėjas, kurios ilgainiui ir buvo įtvirtintos naujosios re-

vaujant Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusiose suinteresuotų šalių diskusijose parengtas 44 aukštojo

formos pavidalu. Minėtų politinių srovių atstovai parengė reikšmingus dokumentus, tai „Mokslo ir studijų

mokslo problemų medis. Opiausiomis problemomis laikytas aukštojo mokslo finansavimas, prasta mokslo

sistemos reformos matmenys“ ir „Aukštojo mokslo reformos principai“. Rengiant šiuos dokumentus savo

teisinė bazė bei neefektyvus aukštųjų mokyklų valdymas. Tuo pat metu Švietimo ir mokslo ministerijos

idėjas teikė ir studentų atstovai, prezidentas J. Okunis ir viceprezidentas L. Kazlavickas. 2006 m. spalį

kuruojama darbo grupė, kurioje dalyvavo ir Studentų sąjungos viceprezidentas Liutauras Kazlavickas, at-

pasigirdus nuomonėms apie galimą visuotinės studijų įmokos įvedimą, Studentų sąjunga ėmėsi telkti vi-

sižvelgdama į išryškintas 44 aukštojo mokslo problemas, rengė Aukštojo mokslo plėtros plano projektą.

sas sėkminga aukštojo mokslo reforma suinteresuotas puses ir atkreipti dėmesį į studentų lūkesčius. Tuo
tikslu 2006 m. lapkritį buvo surengti akademiniai pusryčiai, per kuriuos diskutuoti apie studijų finansa-

2005 m. spalį Seime buvo surengta konferencija „Aukštojo mokslo sistemos reforma: kryptys ir spren-

vimo sistemos pertvarkos problemas prie bendro stalo susėdo aukštojo mokslo politiką formuojančių ir

dimai“. Konferencijos metu iškeltas tikslas – visoms aukštojo mokslo sistemoje veikiančioms interesų

įgyvendinančių institucijų bei organizacijų, akademinės bendruomenės ir verslo atstovai. Per Akademi-

grupėms sutarti dėl konkrečių žingsnių, kurie, numatyti galutinėje aukštojo mokslo plėtros plano re-

nius pusryčius pristatyta mokamų studijų Lietuvoje problematika studentų akimis, pristatymas atliktas

dakcijoje, panaikintų 44 aukštojo mokslo sistemos problemas. Konferencijoje bandyta atsakyti ir į nuo

remiantis reprezentatyvaus studentų nuomonės tyrimo „Mokamos studijos Lietuvoje: studentų požiūris“

2000 m. aukštojo mokslo interesų grupes kamuojantį klausimą – kokią kryptį pasirinkti ir kokius žings-

rezultatais, aptartos aukštojo mokslo ir studijų finansavimo alternatyvos.

nius žengti, siekiant pagrindinio aukštojo mokslo sistemos tikslo: didinti kokybišką aukštąjį išsilavinimą
turinčių Lietuvos gyventojų skaičių, tenkinant besimokančiųjų ir visuomenės dabarties bei ateities porei-

Vis dėlto, situaciją šiek tiek komplikavo tai, kad Studentų sąjunga neturėjo kompleksiško programinio

104

105

dokumento aukštojo mokslo reformos atžvilgiu, suskubta parengti panašaus pobūdžio dokumentą ir jau

Studentų sąjungos rengtoje pozicijoje dėl Mokslo ir studijų įstatymo siūlyta sudaryti geresnes mokymosi

2007 m. vasaros pabaigoje Studentų sąjungos Taryba patvirtino „Poziciją dėl aukštojo mokslo reformos“.

visą gyvenimą sąlygas, stabdyti korupciją, racionaliau kurti studijų programas. Raginta sukurti naciona-

Šiame dokumente buvo aiškiai ir išsamiai aprašyta, ko iš aukštojo mokslo pertvarkos tikisi šalies stu-

linę studijų programų reitingavimo metodologiją, pagal kurią būtų skelbiamas periodinis programų rei-

dentai. Pagrindinis dokumento tikslas – perkelti studentų idėjas į būsimą Mokslo ir studijų įstatymą bei

tingas, kuriame nešališkai ir kompleksiškai būtų išdėstytos Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programos

kitus svarbiausius reformos teisės aktus. Dokumente akcentuota, kad esminis reformos tikslas turėtų

ir vertinimo kriterijai. Taip abiturientams ir studentams siūlyta sudaryti galimybę pasirinkti optimalų

būti aukštojo mokslo kokybės gerinimas, o jo siekiant svarbu įtvirtinti studentų savivaldų teisinę padė-

studijų kokybės arba studijų kokybės ir studijų kainos santykio variantą. Siekiant efektyviau atstovauti

tį bei užtikrinti studentų, kaip lygiaverčių partnerių, dalyvavimą sprendžiant jiems svarbius klausimus,

aukštųjų mokyklų studentams dokumente išreikštas pageidavimas įstatymiškai įtvirtinti specialųjį teisinį

stiprinti studijų finansinio ir socialinio prieinamumo plėtrą, studijų kokybę, užtikrinti studentų socialines

Studentų savivaldų statusą, o studentų atstovų kvotą aukščiausiuose universitetų ir kolegijų savivaldos

garantijas bei gerinti universitetų valdymą.

bei sprendimų vykdymų organuose padidinti bent iki 20 procentų. Strategine Studentų sąjungos part
nere aukštojo mokslo reformoje visada buvo šalies Prezidento institucija. Šalies vadovas neliko abejingas

Universitetų valdymo ir studentų savivaldų klausimas tapo itin aktualus po to, kai 2005 m. rugpjūčio 1 d.

studentams ir šį kartą: dar prieš Studentų sąjungos Tarybai priimant poziciją studentų atstovai susitiko

įsigaliojo Aukštojo mokslo įstatymo pataisa, kurioje nurodoma, kad į aukštųjų mokyklų vadovų pareigas

su šalies Prezidentu V. Adamkumi. Pozicija dėl Mokslo ir studijų įstatymo buvo vienas reikšmingiausių

paprastai renkami ne vyresni nei 65 m. asmenys. Įstatyme numatyta išlyga, jog aukštosioms mokykloms

dokumentų priimant tolimesnius sprendimus liečiančius 2009 m. Mokslo ir studijų įstatymo priėmimą ir

gali vadovauti ir vyresni asmenys, jei tam pritaria aukštosios mokyklos senatas, taryba ir studentų atsto-

atstovaujant studentų nuomonei.

vybė. Nepraėjus nė pusmečiui nuo pataisos įsigaliojimo, KTU rektorius Ramutis Petras Bansevičius, kuriam
tuo metu buvo 66 m., baigė pirmąją rektoriaus kadenciją ir siekė dar kartą tapti universiteto vadovu. Tam,

Dar vasarai nepasibaigus Studentų sąjunga prisijungė prie Piliečių iniciatyvinės grupės „Už kokybišką ir

vadovaudamasi įsigaliojusia įstatymo pataisa, pasipriešino studentų atstovybė. Rektorius, nepaisydamas

sąžiningą mokslo ir studijų sistemą“ ir buvo vieni iš 2007 m. spalio 11 d. paskelbtos peticijos „Dėl mokslo

studentų protesto, vis tiek kandidatavo ir, būdamas vieninteliu kandidatu, laimėjo rektoriaus rinkimus.

ir studijų sistemos pertvarkos“ iniciatorių. Vienas iš pagrindinių peticijos reikalavimų – atsisakyti nuos-

Studentų sąjunga, gindama studentų savivaldų teisę į aukštųjų mokyklų valdymą, kreipėsi į Prezidentą

tatos, kad svarbiausias reformos uždavinys yra studentų įmokomis grindžiama aukštojo mokslo finansa-

V. Adamkų, Švietimo ir mokslo ministrą, Seimo narius prašydama imtis veiksmų dėl KTU susiklosčiusios

vimo pertvarka. Prieš pat Šv. Kalėdas peticijos parašų rinkimo akcija, prie kurios didele dalimi prisidėjo ir

situacijos, taip pat šia tema buvo organizuotos LiJOT diskusijos. Vis dėlto pastangos nedavė norimų rezul-

Studentų sąjunga, buvo baigta. Iš viso buvo surinkti beveik 25 tūkstančiai šalies gyventojų parašų. Peticija

tatų: R. P. Bansevičius ir toliau ėjo rektoriaus pareigas, nereaguodamas į valdžios bei visuomeninių orga-

ir ją parėmusių gyventojų parašai buvo įteikti Prezidentui V. Adamkui, Seimo pirmininkui V. Muntianui

nizacijų raginimus trauktis. Komplikavosi ir KTU SA situacija, aukštosios mokyklos administracija ėmė

bei Vyriausybei.

abejoti savivaldos teisėtumu, o jos nariai sulaukė grasinimų būsią pašalinti iš universiteto. Atsižvelgiant
į susiklosčiusią padėtį, Studentų sąjunga paskatino KTU SA kreiptis į teismą. Bylos nagrinėjimas užsitęsė

Tam, kad įstatymiškai didesnės arba visuotinės studijų įmokos įvedimas nebūtų įtvirtintas, Studentų są-

iki 2007 m., tuomet nesulaukus teismo sprendimo rektorius nusprendė trauktis ir kandidatuoti į sena-

jungai teko imtis ir radikalesnių priemonių. Viena tokių panaudota po to, kai studentų atstovai nebuvo

to pirmininko pareigas. Abipusiu susitarimu pasibaigusi byla – beprecedentis Lietuvos teisinės sistemos

įleisti į Vyriausybės pasitarimą, kuriame buvo svarstomi su studentų teisine padėtimi susiję klausimai.

atvejis, kuomet studentai rektoriaus rinkimus apskundžia teismui. Šios bylos kontekste, nesunku suprasti

Organizacija gavo Švietimo ir mokslo ministerijos raštą dėl rengiamo Vyriausybės Strateginio planavimo

Studentų sąjungos siekius Mokslo ir studijų įstatyme įtvirtinti studentų savivaldą, kuri turi realią įtaką ir

komiteto posėdžio. Jame rašyta: „Vyriausybei studentų atstovų pozicija žinoma, į ją esą bus atsižvelgta.

teisę sprendžiant aukštosios mokyklos valdymo klausimus.

<..> Šį kartą Vyriausybė tarsis siaurame rate, be socialinių partnerių. <..> Dėkojame už Jūsų norą aktyviai

106

107

dalyvauti sprendžiant aukštojo mokslo reformos klausimus.“ Reaguodama į tokius valdžios veiksmus,

sprendimo variantai. Akademiniams pusryčiams pasibaigus, Studentų atstovai išreiškė poziciją, kad ne-

Studentų sąjunga bei Lietuvos moksleivių sąjunga sostinės centre prie Vyriausybės rūmų surengė simboli-

mokamas studijas laiduoti derėtų ne pagal pažymius ar pažangumą, bet pagal įstatymu įtvirtintus ben-

nę protesto akciją. Joje studentai ir moksleiviai piktinosi valdžios veiksmais svarbius visuomenei aukštojo

druosius gebėjimus ir kompetencijas, kurias turėtų įgyti valstybės dotacijas gavę studentai. Studentų są-

mokslo reformos sprendimus priimti siaurame rate ir reikalavo atsakymų į opiausius jaunuomenei klau-

junga pažymėjo faktą, jog Lietuvoje egzistuoja padrika studentų žinių vertinimo sistema, todėl nėra aišku,

simus. Studentų atstovai buvo pakviesti dalyvauti kitame komiteto posėdyje.

už ką ir kaip realiai studentams skiriami įvertinimai balais.

2007 m. rudenį pasirodė ir pirmasis Mokslo ir studijų įstatymo projektas. Žinoma, projektas susilaukė

2009 m. vasario mėnesį, reformos įtvirtinimo išvakarėse, keitėsi Studentų sąjungos lyderiai – iš keturis

nemažai kritikos, kurios negailėjo ir studentai. Studentų sąjunga Švietimo ir mokslo ministerijai pateikė

metus prezidento pareigas ėjusio J. Okunio, organizacijos vairą perėmė VU studentas Dainius Dikšaitis. Lig

pastabų sąvadą šio įstatymo projektui. „Su trūkumais, bet ne beviltiškas“, – tokią išvadą priėmė įstatymo

tol Studentų sąjungos viceprezidentu dirbęs D. Dikšaitis, toliau aktyviai įsitraukė į aukštojo mokslo refor-

projektą analizavę Studentų sąjungos akademinio proceso ir socialinių reikalų komiteto nariai.

mos procesus. Studentų sąjunga buvo patenkinta, kad parengtame įstatymo projekte atsižvelgta į didesnę
dalį studentų pozicijoje įvardintų nuostatų. Vis dėlto reformai startą turėjo duoti Seimo dauguma, tad

2008 m. kovą Seimo Lietuvos liberalų sąjūdis kartu su Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionimis demo-

siekdama paskatinti Seimo narius nebedelsti ir įstatymą patvirtinti, Lietuvos studentų sąjunga inicijavo

kratais parengė antrąjį Mokslo ir studijų įstatymo projektą, kurį suskubo Seime įregistruoti pirmiau nei

spaudos konferenciją „Dėl paramos mokslo ir studijų reformai“. Į konferenciją susirinko nemažai reforma

tai padarė Vyriausybė, svarsčiusi Švietimo ir mokslo ministerijos jai pateiktą Mokslo ir studijų įstatymo

suinteresuotų grupių atstovų: Lietuvos aukštųjų mokyklų ir kitų mokslo įstaigų, moksleivių atstovai ir

projektą. 2008 m. balandį pristatyti naujojo įstatymo projekto į Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdį

daugelis kitų. Siekta parodyti, kad pokyčiams reikalinga kritinė masė jau susiformavusi. Tam, kad per-

pakviesti įstatymo autoriai. Po šūsnies studentų klausimų įstatymo įvertinimą atlikti dar kartą pavesta

mainų šalies aukštajame moksle laukiančio akademinio jaunimo balsas būtų išgirstas, Studentų sąjunga

Studentų sąjungos akademinio proceso ir socialinių reikalų komitetui. Kartu komitetui suformuota už-

kartu su partneriais 2009 m. kovo 30 dieną surengė koncertą „Dabar arba niekada – už žinių Lietuvą“.

duotis pateikti nuomonę dėl gerai besimokančiųjų studentų sampratos.

Iniciatyvą paskatino faktai, jog studentų skaičius Lietuvos aukštosiose mokyklose auga, tačiau studijų ir
mokslo kokybė negerėja. Tad Studentų sąjunga drauge su kitomis organizacijomis ragino greičiau pra-

Situacija pasikeitė po 2008 m. rinkimų į Seimą, kuriuos laimėjo opozicijoje buvusios Tėvynės sąjun-

dėti aukštojo mokslo permainas ir imtis konkrečių veiksmų gerinant aukštojo mokslo padėtį Lietuvoje.

gos-Lietuvos krikščionių demokratų ir Lietuvos liberalų sąjūdžio partijos. Kad pasikeitimai politikos pa-

Studentų sąjungos pastebėjimu, kalbos apie aukštojo mokslo pertvarką Lietuvoje užsitęsė beveik dešimtį

dangėje neatitolintų aukštojo mokslo reformos, lapkričio 13 d. Studentų sąjunga surengė Akademinius

metų. Studentų atstovų iniciatyvai pritarė ir koncerte dalyvavo skirtingų stilių muzikos atlikėjai, politikai,

pusryčius tema „Aukštasis mokslas po rinkimų“. Renginio tikslas – paraginti politikus apsispręsti dėl

šalies vadovas, abiturientai ir studentai. Vis dėlto sulaukta ir pasipriešinimo, keli renginyje dalyvavę stu-

aukštojo mokslo reformos pradžios ir konkrečių veiksmų. Pusryčių metu pripažinta, kad aukštojo mokslo

dentai laikė plakatus, kuriais priešinosi artėjančiai aukštojo mokslo reformai. Koncerte aukštojo mokslo

reforma nevyksta, todėl artimiausiu metu būtina priimti esminius sprendimus.

permainoms pritarė: Prezidentas V. Adamkus, Premjeras A. Kubilius, užsienio reikalų ministras V. Ušackas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius L. Donskis.

Didžiausių diskusijų sukėlė studijų finansavimo klausimas, studentų atstovai neliko nuošalyje ir rengė
poziciją susidariusiai situacijai spręsti. Liepos 4 d. Studentų sąjunga į Akademinius pusryčius tema „Kam
ir kaip turėtų būti laiduojamas nemokamas aukštasis mokslas Lietuvoje?“ sukvietė gausų būrį ekspertų, politikų, suinteresuotų grupių atstovų. Renginyje aptarta susidariusi situacija, apibendrinti galimi jos

Galiausiai, 2009 m. balandžio 30 d. Seimo dauguma pritarė naujajam Mokslo ir studijų įstatymui.
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2006 m. vykę akademiniai pusryčiai,

tuometinis

viceprezi-

dentas L. Kazlavickas aukštojo
mokslo politiką formuojančių ir
įgyvendinančių institucijų bei
akademinės bendruomenės ir
verslo atstovams pristato studentų nuomonės tyrimą apie
aukštojo mokslo finansavimo
alternatyvas.

2004 m. lapkričio mėn. surengta konferencija „Alma Mater
XXI amžiuje. Aukštasis mokslas
po rinkimų“. Studentų sąjungos
vadovas M. Boguševičius kreipėsi į renginio dalyvius, nuogąstaudamas

dėl

užsitęsusių

aukštojo mokslo plėtros plano
2005 m. spalį Seime buvo surengta konferencija „Aukštojo mokslo sistemos reforma: kryptys ir sprendimai“. Konferencijoje ban-

darbų, abejodamas ar apskritai

dyta atsakyti į nuo 2000 m. aukštojo mokslo interesų grupes kamuojantį klausimą – kokią kryptį pasirinkti ir kokius žingsnius

galima tikėtis teigiamų poky-

žengti, siekiant pagrindinio aukštojo mokslo sistemos tikslo: didinti kokybišką aukštąjį išsilavinimą turinčių Lietuvos gyventojų

čių. Tuomet valstybės vadovų

skaičių, tenkinant besimokančiųjų ir visuomenės dabarties bei ateities poreikius, ir progresą. Siekiant didesnio susidomėjimo dis-

atvirai klausta, kada bus pa-

kusija, jos išvakarėse Studentų sąjungos atstovai šalia Seimo suorganizavo teatralizuotą akciją „Aukštojo mokslo plėtros planas.

rengtas aukštojo mokslo plėtros

Būti ar nebūti?“.

planas.
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Studentų

sąjunga

kartu

su

partneriais 2009 m. kovo 30 d.
surengė koncertą „Dabar arba
niekada – už žinių Lietuvą“.
Studentų sąjunga kvietė palaikyti naujai parengtą Mokslo ir
studijų įstatymą, nes kalbos apie
aukštojo mokslo pertvarką Lietuvoje užsitęsė beveik dešimtį
metų. Koncerte aukštojo mokslo permainoms pritarė: Prezidentas V. Adamkus, Premjeras
A. Kubilius, užsienio reikalų
ministras V. Ušackas, Vytauto
Didžiojo universiteto profesorius L.Donskis ir kiti. Vis dėlto
sulaukta ir pasipriešinimo, keli
renginyje

dalyvavę

studentai

laikė plakatus, kuriais priešinosi artėjančiai aukštojo moks2007 m. rugpjūčio pabaigoje studentų atstovai dalyvaudami su-

lo pertvarkai. 2008-2009 m.

sitikime su Prezidentu V. Adamkumi reiškė savo nuogąstavi-

veikė ir iniciatyvinė grupė, kuri

mus, kad valstybė neturi ilgalaikės aukštojo mokslo strategijos,

stengėsi tarpusavyje supriešinti

o tuometinei Švietimo ir mokslo ministrei R. Žakaitienei aktua-

studentus, ragindami vykdyti

lesnė tema yra visuotinės įmokos įvedimas, o ne studijų kokybė.

aukštųjų mokyklų blokadas.
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Tiek Lietuvos studentų sąjunga, tiek visa aukštojo mokslo sistema atsigręžia atgal ieškodamos jau primirštų kelių. Studentų sąjunga įsitraukia į aukštojo mokslo reformos įgyvendinimą, tačiau vis pasigirsta
mintys imtis dar vienos aukštojo mokslo pertvarkos. Atgyja daugiau nei prieš dešimtmetį girdėtos idėjos
įvesti studijų įmoką. Nuo 2009 m. pagrindinė Studentų sąjungos veiklos kryptis yra aukštojo mokslo reformos įgyvendinimas, o vėliau dar vienos Mokslo ir studijų įstatymo redakcijos rengimas.

VI
2009-2016 m.
Idėjų renesansas

Reikšmingų pokyčių Lietuvos studentiško judėjimo istorijos kontekste, grįžtama prie dar 2000-aisiais sugriautos vieningos studentijos idėjos. Studentų sąjunga tampa vienintele nacionaliniu ir tarptautiniu mastu studentams atstovaujančia organizacija Lietuvoje.

2011 m. pavasaris, tuometinio prezidento D. Dikšaičio biuro komandos dalis (iš kairės): J. Keldušytė, A. Petrauskaitė, D. Dikšaitis, E. Gudavičius, S. Juočepytė, M. Liorančaitė.
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2014 m. lapkričio 17 d., minint
Tarptautinę

studentų

dieną,

Lietuvos studentų sąjunga ir
Vyriausybė pasirašė susitarimą,
kuriame numatyta iki 2018 m.
studentams

skatinti

skiria-

mos valstybės lėšos, palyginti
su šiuo metu vienam studentui
skaičiuojama suma, palaipsniui
didėtų 50 proc.

2011 m. Kalėdinis Padėkos va-

Lietuvos

studentų

karas. Tuometinė Studentų są-

komitetų

platforma

jungos Taryba sveikina biuro

2003 m. kaip priemonė, skir-

komandą.

ta

skatinti

sąjungos
atsirado

didesnį

studen-

tų savivaldų narių bendravimą, taip pat buvo ugdomos
sričių

koordinatorių

petencijos.

Nuo

kom-

2013

m.

Lietuvos studentų sąjungos ko2012 m. tuometinė Lietuvos stu-

mitetų veikla buvo nukreipta

dentų sąjungos viceprezidentė

į komiteto įgalinimą veikti ir

Karina Ufert išrinkta Europos

siekį, kad studentų atstovybių

studentų sąjungos pirmininke.

koordinatoriai vykdydami Lie-

2014 m. tuometinis viceprezi-

tuvos studentų sąjungos veiklos

dentas Maksimas Milta išrink-

plane numatytas veiklas dar ge-

tas Europos studentų sąjungos

riau susipažintų su studentiško

Vykdomojo

nariu.

judėjimo virtuve. Nuotraukoje

Nuotraukoje (iš kairės): M. Si-

Studentų sąjungos Ryšių su vi-

maškaitė, K. Ufert, M. Milta.

suomene komiteto mokymai.

komiteto
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2014 m. Lietuvos studentų sąjunga kartu su kitomis jaunimo
organizacijomis už vieną iš originaliausių Vasario 16-osios iniciatyvų „Su gimtadieniu, Lietuva!“ buvo apdovanota trispalve
iš Prezidentės D. Grybauskaitės rankų. Akcija „Su gimtadieniu,

2016 m. pavasaris, prezidento P. Baltoko biuro komandos nariai

Lietuva“ buvo apdovanota kaip viena geriausių Valstybės atkū-

(iš kairės): R. Rimkus, G. Kinkaitė, K. Bukantaitė, L. Sabulytė,

rimo dienos minėjimo iniciatyvų.

P. Baltokas, A. Bikmanaitė, A. Zalitis, B. Noreikaitė, A. Paurys.
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I poskyris „Reformos reforma“
Sulaukusi ne tik palaikymo, bet ir pasipriešinimo strėlių, aukštojo mokslo reforma 2009 m. balandį buvo
patvirtinta. Vis dėlto jai nepritarusi Seimo opozicija, net ir po reformos priėmimo, aktyviai priešinosi
pokyčiams aukštojo mokslo sistemoje, tuomet ketinta kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl priimto įstatymo atitikimo Konstitucijai. Tokį Seimo narių elgesį Studentų sąjunga vertino kritiškai. Studentų atstovai
išplatino viešą laišką visiems Seimo nariams bei Respublikos Prezidentei D. Grybauskaitei. Laiške buvo
nepritariama Seimo opozicijos iniciatyvai, kadangi dėl jos būtų sustabdytas Mokslo ir studijų įstatymo
galiojimas. Studentų atstovai neigiamai vertino 2010 m. sausio mėnesio socialdemokratų iniciatyvą įregistruoti laikinojo Mokslo ir studijų įstatymo projektą, prieš tai kreipiantis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijai prieštaraujančio tuometinio Mokslo ir studijų įstatymo. Studentų atstovai
pabrėžė, kad užuot tobulinę esamą aukštojo mokslo reformą, Seimo nariai nusprendė priešingai – Konstitucinio Teismo „rankomis“ sudaryti prielaidas alternatyviai aukštojo mokslo pertvarkai. Tam buvo iš
anksto paruoštas atskiras įstatymo projektas, kurio pateikimui nebuvo sulaukta nei Rektorių konferencijos nei studentų atstovų pritarimo.
Studentų atstovai Lietuvos studentų sąjungoje atsiribojo nuo žiniasklaidoje pasirodžiusių kaltinimų, esą
19-tus metus šalyje veikianti organizacija „atvirai pasiduoda“ Švietimo ir mokslo ministerijos įtakai siekiant aukštojo mokslo pertvarkos tęstinumo. Studentų sąjungos atstovai akcentavo, jog užuot svaidžiusis
nepagrįstais kaltinimais ar įtarimais, derėtų adekvačiai vertinti tikrovę, sąžininga ir oria argumentų kalba
spręsti kylančias problemas. Studentų sąjungos vadovas D. Dikšaitis pabrėžė, kad ne kokia nors ministerija
ar kita valdžios institucija, bet į Studentų sąjungos Tarybą susibūrę studentų atstovai sutarė dėl permainų
aukštajame moksle. Šiuo klausimu dar 2007 m. vasaros pabaigoje buvo parengta speciali pozicija, kurios
Studentų sąjunga ir laikėsi priimant prieštaringai vertintą aukštojo mokslo reformą.
Užsienio studentams studijų sąlygos Lietuvoje yra apsunkintos, o vidinė studijų kokybė – neužtikrinama.
2016 m. Lietuvoje vykusio Baltijos šalių studentų sąjungų su-

Tokias opiausias aukštojo mokslo reformos spragas aptarė Lietuvos studentų lyderiai drauge su Švieti-

sitikimo akimirka. Renginio dalyviai tris dienas diskutavo apie

mo ir mokslo ministerijos ir kitų institucijų atstovais Lietuvos studentų sąjungos inicijuotuose ir 2011 m.

studentų savivaldų neatstovaujamas studentų grupes.

kovą vykusiuose akademiniuose pusryčiuose, tema „Dveji aukštojo mokslo pertvarkos metai: nuo pažadų
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prie realybės“. Kita problema, kamavusi Studentų sąjungos atstovus, buvo skirtingas Mokslo ir studijų

Siekiant įvertinti aukštojo mokslo pertvarkos rezultatus 2012 m. kovo mėn. Studentų sąjunga suorgani-

įstatymo interpretavimas aukštosiose mokyklose. 2011 m. Studentų sąjungos atstovai kreipėsi į LEU ir KU

zavo konferenciją „Alma Mater: Aukštojo mokslo pertvarkai treji“, kurios pagrindinis tikslas buvo įver-

administracijas, kadangi šiose aukštosiose mokyklose rotacija pradėta vykdyti ir magistrantūros studi-

tinti, kiek realiai įvykusi pertvarka atitiko jos tikslus, pradinę idėją bei pasižiūrėti, kas padaryta ir ką dar

jų studentams. Po susitikimų su šių aukštųjų mokyklų atstovais, LEU administracija nusprendė ydingos

reikėtų padaryti, kad būtų galima galutinai vertinti reformą – pavykusi ji ar ne. Konferencijoje dalyvavęs

praktikos nebetaikyti, KU magistrantų rotaciją pavadino „konkursu“ ir į studentų atstovų pastabas dė-

Ministras Pirmininkas A. Kubilius džiaugėsi aukštojo mokslo reforma ir tarp aukštųjų mokyklų skatinama

mesio nekreipė. Tuomet 2011 m. rugsėjį Studentų sąjunga kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją, kuri

konkurencija. Tuo tarpu Studentų sąjungos prezidentas D. Dikšaitis teigė, jog lankstumo, modernumo ir

sutiko su pateiktomis pastabomis dėl KU vykdomo magistrantų rotavimo ir nurodė universitetui rotacijos

žadėtų didesnių galimybių studentams naujoji studijų sistema dar vis neužtikrina.

magistro studijose nebevykdyti, vis dėlto, universitetas ir į ministerijos nurodymą nesureagavo. Kitas
žingsnis turėjo būti kreipimasis į teismą, vis dėlto KUSS neprieštaraujant universitete vykdomam „kon-

Situacija pradėjo keistis po 2012 m. rinkimų į Seimą: Lietuvos socialdemokratų, Darbo bei Tvarkos ir tei-

kursui“ Studentų sąjunga nusprendė į situaciją nebesikišti.

singumo partijoms sudarius koaliciją ir gavus Seimo daugumą. 2013 m. kovo 29 d. Švietimo ir mokslo
ministerijoje sudaryta darbo grupė Mokslo ir studijų įstatymo tobulinimui. Į ją buvo įtraukti ir Studentų

2011 m. pabaigoje Konstitucinis Teismas paskelbė, kad Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos apibrėžiančios

sąjungos atstovai. Diskusijoms dėl Mokslo ir studijų įstatymo pataisų įgaunant pagreitį keitėsi Studentų

aukštųjų mokyklų valdymą ir studijų finansavimą prieštarauja Konstitucijai. Konstitucinio Teismo išaiš-

sąjungos vadovas. 2013 m. balandžio 6 d. už Studentų sąjungos vairo stojo VDU studentas Paulius Baltokas.

kinime minima, kad rotacijos tvarka, kuomet studentai rotuojami kas dvejus metus, o ne po kiekvieno

Pasikeitus vadovui, organizacijos pozicija iš esmės nesikeitė, Studentų sąjunga ir toliau teigė, kad reforma

žinių patikrinimo – semestro, yra antikonstitucinė. Tuomet ši spraga ištaisyta priėmus Mokslo ir studijų

turi būti tobulinama, bet ne keičiama iš esmės.

įstatymo pataisą, kurioje nurodoma, jog studentai turi būti rotuojami ne rečiau kaip kartą per metus.
Pagrindinės diskusijos įsivyravo dėl studijų finansavimo modelio. Studentų sąjunga griežtai nepritarė vis
Po Konstitucinio Teismo išaiškinimo dėl aukštųjų mokyklų valdymo Studentų atstovams atsirado ga-

pasigirstančioms, dar 2000 m. menančioms, idėjoms įvesti fiksuotą įmoką už studijas, kurią turėtų mo-

limybė gerinti studentų atstovavimą aukštosiose mokyklose. Studentų sąjungos Tarybos posėdyje buvo

kėti visi studentai. Studentų atstovai tokį siūlymą kritikavo teigdami, jog jis prieštarautų Konstitucijai.

suformuluota Mokslo ir studijų įstatymo pataisa, kurioje nurodoma, kad į aukštosios mokyklos Tarybą

Siekdama nustatyti koks aukštojo mokslo finansavimo modelis ir jo principai priimtini studentams ir

turėtų būti įtrauktas nebe vienas, o du studentų atstovai. Šią pataisą palaikė Švietimo ir mokslo ministras

moksleiviams bei palyginti valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose studijuojančių studentų

G. Steponavičius. Vis dėlto tam pasipriešino universitetų rektoriai. Reaguodama į tokį rektorių sprendimą,

požiūrį į finansavimo sistemą, 2013 m. lapkričio 11-18 d. Studentų sąjunga atliko tyrimą „Aukštojo mokslo

2012 m. balandžio 3 d. Studentų sąjunga įvykdė studentų akciją, skirtą palaikyti antro studentų atstovo

finansavimas: studentų ir moksleivių nuomonė“. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog moksleiviams itin svarbi

įtraukimą į aukštųjų mokyklų Tarybų sudėtį. Taip pat Studentų sąjunga, prašydama palaikymo, kreipėsi

galimybė rinktis už studijas mokėti savo lėšomis, jei jų studijų apmokėjimui valstybės lėšų neužtenka. Ne-

į Suomijos, Danijos, Islandijos, Latvijos ir Estijos studentų sąjungas. Sąjungos, palaikydamos Lietuvos

trukus pasirodė Lietuvos universitetų rektorių konferencijos pozicija keisti 41-ąjį Konstitucijos straipsnį,

studentų sąjungą, raštiškai kreipėsi į Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narius, ragindamos

laiduojantį nemokamą mokslą gerai besimokantiems. Ją studentų atstovai įvertino itin kritiškai ir reikš-

pritarti įstatymo pataisai. Po šių veiksmų Seimo komitetas pritarė siūlymui, jog nuo šiol studentus aukš-

dami nepritarimą kreipėsi į Seimą bei Vyriausybę.

tųjų mokyklų Tarybose atstovautų nebe vienas, o du atstovai. Taip pat pritarta Studentų sąjungos siūlymui
suteikti studentams galimybę atlikti savanorišką praktiką pasirašius dvišalę sutartį.

2014 m. pabaigoje pasirodė dar vienas Konstitucinio Teismo išaiškinimas, kuriame konstatuojama, jog
egzistavusi rotacija ir joje taikytas 20 proc. prastesnio mokymosi saugiklis neatitinka Konstitucijos, ka-
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dangi sudaro sąlygas pažeisti gerai besimokančio piliečio apibrėžimą, pvz.: studentas, kurio vidurkis yra

studijuosiantiems absolventams, skatinamąsias stipendijas galės gauti visi studentai, nepriklausomai nuo

6 balai gali išlaikyti valstybės finansavimą. Švietimo ir mokslo ministerija pateikė siūlymą, jog gerai be-

studijų finansavimo tipo, aukštosios mokyklos turės kartą per metus pristatyti akademinei bendruomenei

simokančiais būtų laikomi studentai, kurių vidurkis yra septyni balai arba didesnis. Netgi ketinta keisti

vidinių kokybės apklausų rezultatus. Naujos įstatymo nuostatos įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

dešimtbalės vertinimo sistemos balų aprašymus, septynetą apibrėžiant kaip „pakankamai gerai“, nebe
„vidutiniškai“. Lietuvos studentų sąjunga beveik du metus aktyviai priešinosi siūlymui gerai besimokančio piliečio sąvoką sieti su konkrečiu pažymiu. Buvo organizuojamos interaktyvios protesto akcijos, Seimo
nariams siunčiami elektroniniai laiškai, ant aukštųjų mokyklų kabinami plakatai kritikuojantys siūlymą,
posėdžiuose ir organizuotose diskusijose atvirai reikšta kritika tokiam siūlymui. Aistros dėl „septyneto“
trumpam išblėso. Vis dėlto 2015 m. rugsėjo mėn. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas nusprendė
į darbotvarkę grąžinti, Studentų sąjungos nuomone, ydingą siūlymą įteisinti septynių balų vidurkį kaip
gerai besimokančio studento apibrėžimą, tuomet studentija svarstė visas įmanomas priemones užkirsti
kelią tokio sprendimo priėmimui. 2015 m. lapkričio mėn. buvo surengtas studentų piketas „Ne septynetui“, piketo dalyviai reikalavo, kad ministrė A. Pitrėnienė, atsižvelgusi į studentų prieštaravimą, atsiimtų
pateiktą pataisą. Studentų sąjunga ir VU SA pristatė alternatyvų rotacijos mechanizmą, kurio pagrindinė
idėja buvo finansavimą studijoms sieti ne su konkrečiu balu, o su studento įgyjamomis kompetencijomis.
Pagal pateiktą siūlymą, gerai besimokančiu būtų laikomas studentas, įvykdęs savo studijų plane numatytus reikalavimus.
Galiausiai, 2016 m. gegužės mėn. vykusiame plenariniame Seimo posėdyje priimtas gerai besimokančio
studento apibrėžimas. 70 iš 74 klausimo svarstyme dalyvavusių Parlamento narių sutiko, kad studentų
pasiekimai turėtų būti skirstomi į tris pasiekimų lygmenis: puikų, tipinį ir slenkstinį. Gerai besimokančiu bus laikomas studentas, neturintis akademinių skolų, įvykdęs visus studijų programai vertinamuoju
laikotarpiu keliamus reikalavimus ir pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį. Taip dar kartą buvo
išspręstas nuo pat LR Konstitucijos priėmimo 1992 m. keliamas klausimas kas turėtų būti laikomas gerai
besimokančiu piliečiu.
Kalbant apie naują Mokslo ir studijų įstatymo redakciją, kuri buvo priimta 2016 m. birželį, reikia pastebėti,
kad joje atsispindėjo ne vienas Studentų sąjungos siekis. Naujojoje redakcijoje numatyta, kad visi studentai turi teisę dėl asmeninių priežasčių kartą per studijų laikotarpį išeiti akademinių atostogų, priėmimo į
aukštąsias mokyklas kriterijai bus taikomi tiek valstybės finansuojamose, tiek nefinansuojamose vietose
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Po 2011 m. Konstitucinio Teismo išaiškinimo dėl aukštųjų mokyklų valdymo Studentų atstovams atsirado galimybė gerinanti studentų atstovavimą aukštosiose mokyklose. Studentų sąjungos Tarybos posėdyje buvo suformuluota Mokslo ir studijų įstatymo
pataisa, kurioje nurodoma, kad į aukštosios mokyklos Tarybą turėtų būti įtrauktas nebe vienas, o du studentų atstovai. Vis dėlto
tam pasipriešino universitetų rektoriai. Reaguodama į tokį rektorių sprendimą, 2012 m. balandžio mėn. Studentų sąjunga įvykdė
studentų akciją, skirtą palaikyti antro studentų atstovo įtraukimą į aukštųjų mokyklų Tarybų sudėtį.
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2015 m. lapkričio 11 d. prie Švietimo ir
mokslo ministerijos piketavę studentai
reikalavo, kad ministrė A. Pitrėnienė atsiimtų Mokslo ir studijų įstatymo pataisą, kuria siekiama „gerai besimokantį“
2012 m. gruodžio 12 d. prie Seimo milži-

pilietį apibrėžti kaip tokį, kurio vidur-

niškomis žirklėmis buvo karpomi saitai

kis yra didesnis nei septyni ir neturintį

tarp Vyriausybės ir akademinės ben-

akademinių skolų. Anot piketavusių stu-

druomenės – tokiu spektakliu studen-

dentų, ši pataisa nėra teisinga, kadangi

tai piktinosi, kad XVI-osios Vyriausybės

skirtingose studijų srityse ar skirtingose

programinės nuostatos aukštojo moks-

aukštosiose mokyklose vertinimo kul-

lo srityje buvo priimtos nepasitarus su

tūra skiriasi ir pažymiu septyni verti-

akademine bendruomene.

nami skirtingi žinių lygiai.
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II skyrius „Vieningas studentų judėjimas“
2012 m. spalio 3 d. Vilniaus apygardos teismui iškėlus bylą dėl LSAS bankroto ir galiausiai, 2013 m. balandžio 3 d., įsigaliojus teismo nutarčiai dėl organizacijos pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl
bankroto, buvo aišku, kad praėjus daugiau nei dešimtmečiui Lietuvos studentus nacionaliniu ir tarptautiniu mastu vėl atstovauja vienintelė organizacija – Lietuvos studentų sąjunga. Tuomet Studentų sąjungos
Taryba aktyviai diskutavo dėl studentų savivaldų, priklausiusių LSAS, prisijungimo. Tuometinis prezidentas D. Dikšaitis teigė, kad Studentų sąjunga yra atvira dialogui su potencialiais naujais nariais ir yra
pasirengusi ieškoti sąlyčio taškų.
Neilgai trukus, 2013 m. balandžio 6 d. vykusioje ataskaitos teikimo ir rinkiminėje konferencijoje prie Studentų sąjungos prisijungė keturios studentų savivaldos: Studentų sąjungos narių skaičius perkopė antrą
dešimtį. Šiuo metu Lietuvos studentų sąjunga vienija 12 Vilniaus regione, 12 Kauno regione ir 8 Klaipėdos
regione veikiančias studentų savivaldas ir viso turi 32 narius. 18 savivaldų Studentų sąjungos veikloje dalyvauja tikrųjų narių teisėmis, 14 – narių-stebėtojų. Studentų sąjungos prezidentas P. Baltokas teigia, kad
14 naujų savivaldų prisijungimas prie organizacijos per šiek tiek mažiau nei 4 metus buvo reikšmingas pokytis. „Naujos savivaldos atsinešė savo tradicijas ir supratimą apie tai, kaip turi atrodyti Studentų sąjunga.
Mes keičiamės su kiekviena nauja savivalda, kiekviena savivalda keičiasi su kasmet atsinaujinančia karta.
Taip ir turi būti, Studentų sąjunga šiandien yra tokia, kokią ją sukūrėme per 25-erius veiklos metus. Rytoj
ji bus tokia, kokią ją kuriame šiandien“, – sako P. Baltokas.

1995 m. kovo 6-7 d. Lietuvos teisės akademijos studentų atstovybė (MRUSA) suorganizavo Studentų sąjungos sąskrydį,
jo metu buvo parengtas kreipimasis į šalies vadovus, kuriame
buvo nurodoma išaiškinti „gerai besimokančio studento“ sąvoką, pataisyti kreditavimo sistemą, didinti studentų atstovybių
savivaldų įtaką universitetuose bei įteisinti Studentų sąjungos
dalyvavimą formuojant švietimo politiką Lietuvoje. Nuo 2014
metų Lietuvos studentų sąjungos sąskrydis atgimė kaip galimybė skirtingų savivaldų atstovams susiburti, pabendrauti ir
pailsėti prieš pasirengimą pirmakursių priėmimas.
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2016-2017 m. Lietuvos studentų sąjungos Tarybos nariai dalyvauja mokymų ciklo „Startuok. Veik. Vadovauk“ mokymuose „Teigiamo pokyčio aukštojoje mokykloje link“. Mokymų ciklo „Startuok. Veik. Vadovauk“ koncepcija sukurta 2008 m. Šių mokymų tikslas
savivaldų nariams lygiagrečiai ugdyti studentų atstovavimo įgūdžius. Mokymai skirti patenkinti skirtingų lygių poreikiams: StuLietuvos studentų sąjungos Kalėdinis Padėkos vakaras 2015 m.

dentų savivaldų vadovų įgūdžiams skirta dalis „Vadovauk“, pradedantiesiems ir pažengusiems – „Startuok“ bei „Veik“.
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Studentų sąjungos 2016-2020 m. veiklos strategija (patvirtinta 2016 m. balandžio mėn.)
Studentų sąjungos misija: sėkmingos studijos studentų akimis.
Studentų sąjungos vizija: studentų savivaldų bendruomenė, kurianti Lietuvos aukštojo mokslo pažangą.
Studentų sąjungos vertybės: atsakomybė, kompetencija, laisvė, tęstinumas, studentiškumas.

VII
Epilogas
rytojui

Studentų sąjungos veiklos kryptys ir pagrindiniai tikslai:
Aukštojo mokslo pažangos kryptis
1)

Nacionalinis planas ar susitarimas dėstytojų kompetencijoms kelti;

2)

Stipendijos patenkinančios geriausių studentų finansinius poreikius;

3)

Išorinis vertinimas darantis teigiamą ir realią įtaką studijų kokybei;

4) Orias gyvenimo sąlygas užtikrinantis bendrabutis;
5)

Studentai aktyviai formuojantys savo studijų programą ir jos tvarkaraštį;

6) Studijų finansavimo sistemos tobulinimas siekiant didesnio socialinio teisingumo.
Pozicijų formavimo ir įgyvendinimo proceso pokyčių veiklos kryptis
1)

Ilgalaikių Lietuvos studentų sąjungos pozicijų formavimo sistemos sukūrimas;

2)

Lietuvos studentų sąjungos ilgalaikių pozicijų formavimas;

3)

Lobizmo veiklų efektyvumo didinimas;

4) Sistemingas studentų problemų sprendimas;
5)

Savivaldų atstovaujamų studentų apimties didinimas.

Žmonių išteklių stiprinimo veiklos kryptis
1)

Besimokančios organizacijos kultūros kūrimas;

2)

Priemonių formuojančių institucinę atmintį kūrimas;

3)

Ryšio su kitomis studentiškomis organizacijomis stiprinimas.

Finansinių išteklių stiprinimo veiklos kryptis
1)

Finansinių išteklių didinimas ir diversifikavimas, kuriant socialinius verslus;

2)

Finansinių išteklių didinimas dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose ir projektinėje veikloje.
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Lietuvos studentų sąjunga
A.Vivulskio g. 36, 2a., LT-03114 Vilnius
Telefonas: 8 (5) 2685330
Faksas: 8 (5) 2611797
El. paštas: info@lss.lt
www.lss.lt

