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LSS ATSTOVAI SU AUKŠTUOJU 
MOKSLU SUSIJUSIOSE 
INSTITUCIJOSE
Lietuvos švietimo taryba: Vytautas Kučinskas

Lietuvos švietimo tarybos darbo grupė dėl studijų prieinamumo: Vytautas 
Kučinskas

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo grupė dėl aukštųjų mokyklų finan-
savimo modelio: Vytautas Kučinskas

LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetas: Vytautas Kučinskas

Lietuvos universitetų rektorių konferencija: Vytautas Kučinskas

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija: Vytautas Kučinskas

Studijų kokybės vertinimo centro taryba: Vytautas Kučinskas

Studijų vertinimo komisija prie Studijų kokybės vertinimo centro: Dominykas 
Tvaska

Studijų kokybės vertinimo centro Studijų programų apeliacinė komisija: Paulius 
Kučas, Goda Kiaunytė

Studijų krypčių aprašų valdymo grupė: Paulius Kučas

Valstybinio studijų fondo Valdyba: Vytautas Kučinskas

Valstybinio studijų fondo paskolų komisija: Joana Jasilionytė

Tarptautinių studijų komisija: Vytautas Kučinskas

Valstybinio studijų fondo prašymų skirti paramą studijoms ne Lietuvos 
Respublikoje nagrinėjimo komisija: Paulius Vaitiekus



Konkursas „Kitas 100“: Paulius Vaitiekus

Kredito įstaigų, teikiančių valstybės remiamas paskolas studentams, atrankos 
komisija: Vytautas Kučinskas

Nacionalinės sveikatos sistemos specialistų rengimo valstybinio užsakymo 
formavimo komitetas: Evelina Alūzaitė

„Sąjungos užduotis – užtikrinti, jog priimami sprendimai 
atlieptų studentų lūkesčius, todėl dalyvaujant su aukštuo-
ju mokslu susijusių institucijų veikloje ir darbo grupėse 
privalome aktualizuoti LSS poziciją ir siekti studentams 
svarbių pokyčių aukštajame moksle.

Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas socialinės dimensijos, studijų prieinamumo ir 
kokybės klausimams.“
 

- Vytautas Kučinskas



LSS Biuro veiklos ataskaita teikiama pagal 2021–2023 m. LSS veiklos plane numaty-
tas strategines kryptis, nurodant papildomai nuveiktus darbus, kurie nėra įtraukti į 
veiklos planą.

Lietuvos studentų sąjungos strategija į organizaciją turi įnešti du esminius pokyčius. 
Visų pirma, įtvirtinti aiškią organizacijos tapatybę, apibrėžtą organizacijos misija, 
vizija ir veiklos kryptimis. Antra, įgyvendinti identifikuotus esminius pokyčius, kurie 
yra būtini siekiant užsibrėžtų tikslų organizacijos viduje ir Lietuvos aukštojo mokslo 
sistemoje.

Misija – sėkmingos studijos studentų akimis.

Vizija – studentų savivaldų bendruomenė, kurianti Lietuvos aukštojo mokslo pažangą.

Vertybės:

Atsakomybė – sau, prisiimant įsipareigojimus, organizacijai, siekiant nuolatinio jos 
tobulėjimo, ir, svarbiausia, studentams, inicijuojant ir įgyvendinant pokyčius jų labui.
.
Kompetencija – nuolatinis tobulėjimas ir vienijamų narių pažangos skatinimas, rei-
kalingas sėkmingam LSS misijos įgyvendinimui.

Laisvė – galimybė atvirai reikšti savo nuomonę, rinktis veiklos kryptis, modelį ir 
priemones.

Tęstinumas – nuoseklus veiklos vykdymas, remiantis, bet neapsiribojant organizaci-
jos institucine atmintimi, įtraukiant esamus ir buvusius organizacijos narius.

Studentiškumas – atvirumas ir drąsa nestandartiniams veiklos metodams ir 
jaunatviškam maksimalizmui. 



AUKŠTOJO MOKSLO 
PROVERŽIS

Suvienodinti reikalavimus sto-
jant į valstybės finansuojamas ir 
nefinansuojamas studijų vietas.

Atsakingas asmuo – Vytautas Kučinskas

• LSS teikė savo siūlymus ir palaikė 
stojimo reikalavimų suvienodinimo 
idėją. Įstatymo projektas, kuriame 
numatomas stojimo reikalavimų į 
valstybės finansuojamas ir nefinan-
suojamas studijų vietas 
suvienodinimas priimtas LR Seime. 
Nauja tvarka įsigalios stojantiems nuo 
2024 m.

Siekti, jog būtų įteisintas bent 
vienas alternatyvus kelias įstoti 
į aukštąją mokyklą.

Atsakingas asmuo – dabar – Paulius 
Vaitiekus, anksčiau – Vytautas Kučinskas

• Pirminiams LR Prezidentūros ir LR 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
projektams LSS pateikė savo siūly-
mus.

• Suorganizuotas susitikimas su LR 
Prezidentūros ir LR Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos atstovais, kurie 
LSS bendruomenei pristatė galimas 
stojimo alternatyvų idėjas. 

Užtikrinti, kad socialinių garan-
tijų teikimas studentams būtų 
atsietas nuo studijų formos.

Atsakingas asmuo – dabar – Joana 
Jasilionytė, anksčiau – Paulius Kučas

• Atlikta analizė dėl esamų socialinių 
garantijų ištęstinių studijų 
studentams.
• LSS siūlymai ir idėjos pristatyti LR 
Ministrei pirmininkei Ingridai Šimony-
tei. 

Užtikrinti, kad būtų suvienodintas 
akademinės skolos reglamenta-
vimas visose aukštosiose 
mokyklose.

Atsakingas asmuo – Joana Jasilionytė

• Papildomų veiksmų imtasi nebuvo.

Diskriminacinių nuostatų aukštojo 
mokslo sistemoje panaikinimas



Studentų nubyrėjimo valdymo įrankių 
įgalinimas aukštosiose mokyklose

Atlikti aukštųjų mokyklų turimų 
studentų nubyrėjimo valdymo 
priemonių analizę. Remiantis 
atlikta analize, parengti tikslą 
atliepiančius, studentų nubyrė-
jimui valdyti skirtų įrankių 
kriterijus. Remiantis parengtais 
kriterijais, siekti studentų nu-
byrėjimo valdymo įrankių 
įgyvendinimo arba tobulinimo 
aukštosiose mokyklose.

Atsakingas asmuo – Joana Jasilionytė

• LSS Asamblėjos darbo grupė sukūrė 
studentų nubyrėjimo valdymo įrankio 
modelį.
• Suburta uždavinio įgyvendinimo 
darbo grupė ir sukurta jos darbo aplin-
ka.
• Sukurtas klausimynas, skirtas 
išanalizuoti aukštųjų mokyklų turimus 
studentų nubyrėjimo valdymo įrankius.
• LSS nariams suorganizuoti mokymai 
apie studentų nubyrėjimą „Strategijos 
akademija“.
• Pradėtas bendradarbiavimas su VŠĮ 
„Investuok Lietuvoje“ ir Nacionaline 
švietimo agentūra. 

Pagalbos studentams integravi-
mas į studijų proceso stebėse-
nos sistemą.

Atsakingas asmuo – Joana Jasilionytė

• Atlikta studentų savivaldų apklausa ir 
analizė dėl „Psichikos sveikatos sti-
prinimo Lietuvos aukštosiose mokyklose 
susitarimo“ ir „Seksualinio priekabia-
vimo prevencijos ir atvejų nagrinėjimo 
gairių“ įgyvendinimo aukštosiose 
mokyklose.

„Tikime, kad įgalintos sistemos padės 
aukštosioms mokykloms identifikuoti stu-
dentų patiriamus psichologinius ir 
akademinius sunkumus ankstyvojoje sta-
dijoje, suteikiant jiems reikiamą ir sava-
laikę pagalbą, bei padidins studentų 
galimybes išlikti aukštajame moksle.“ 

- Joana Jasilionytė



Efektyvi studijų finansavimo ir 
studentų paramos sistema

Siekti, kad naujas studijų finan-
savimo modelis atlieptų siūly-
mus, išdėstytus Lietuvos stu-
dentų sąjungos pozicijoje „Dėl 
būtinų švietimo pokyčių, 
siekiant aukštojo mokslo 
proveržio“.

Atsakingas asmuo – Vytautas Kučinskas

• LR Seime priimtas Mokslo ir studijų 
įstatymo pakeitimas, kuriame numa-
tytas aukštųjų mokyklų finansavimas 
už studijų veiklos pasiekimus: iki 20 
proc. valstybės finansavimo studijoms 
aukštosioms mokykloms galės būti 
skiriama už studijų rezultatyvumą, 
tarptautiškumą, absolventų karjerą, 
paramos studijoms pritraukimą ir 
kitus studijų kokybės parametrus. 
Keičiant įstatymą atsižvelgta į pirmin-
iame LSS siūlyme pateiktus kriterijus 
ir išsaugotas vienas iš didesnių prak-
tikoje taikomų procentų, lemiančių 
skiriamo finansavimo dalį.

Tobulinti valstybės remiamų 
paskolų studentams sistemą.

Atsakingas asmuo –  dabar – Paulius 
Vaitiekus, anksčiau – Paulius Kučas

• Darbo grupė ir LSS Taryba paruošė 
valstybės remiamų paskolų sistemos 
tobulinimo siūlymus ir paskolos 
grąžinimo modelio keitimo konceptą.
• Vyksta neformalūs susitikimai su LR 
Seimo nariais ir LR Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos atstovais dėl LSS 
siūlymų (įvyko susitikimas su LR 
Seimo nariu Vytautu Gapšiu dėl valsty-
bės remiamų paskolų palūkanų 
kompensavimo).
• Vyksta susitikimai su LR Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos bei 
Valstybinio studijų fondo atstovais: 
aptariamas valstybės remiamų 
paskolų studentams tvarkos tobulini-
mas.



INSTITUCINĘ ATMINTĮ FORMUOJANČIŲ 
PRIEMONIŲ KŪRIMAS IR PROCESŲ 
ORGANIZAVIMAS

Nuotolinės 
mokymų sistemos 
įdiegimas ir 
vystymas

Parengti ugdymo platformos 
turinį bendradarbiaujant su LSS 
bendruomene ir išorės partneriais.

Atsakingas asmuo – Augustas Baltrėnas

• Suburta kompetencijų modelio 
kūrimo darbo grupė. Įvyko 11 darbo 
grupės susitikimų, kurių metu 
sprendžiama, kokios kompetencijos 
yra aktualiausios studentų savivaldų 
veikloje. Pagal tai bus kuriami nuoto-
liniai mokymai. 
• Vykdoma „Strategijos akademija“: 
mokymai yra įrašinėjami ir bus talpinami 
nuotolinių mokymų platfomoje. Įvyko 2 
mokymai. 

Įdiegti patogią ir lengvai prieinamą 
informacijos laikymo platformą.

Atsakingas asmuo – Paulius Kučas

• Visa LSS Biuro institucinė atmintis 
sutalpinta informacijos saugyklose ir 
yra lengvai pasiekiama organizacijos 
valdymo organų nariams.
• Sukurta pradinė LSS informacinės 
sistemos (LIS) versija – tai vidinė 
organizacijos erdvė, skirta greitam 
LSS narių informavimui, bendravimui, 
žinių kaupimui bei dalinimuisi.

Informacijos 
saugojimo 
platformos 
įdiegimas ir 
pildymas



AUGANTI IR TOBULĖJANTI 
STUDENTŲ SAVIVALDŲ BENDRUOMENĖ

Studentų savivaldų analizė ir 
pagalbos priemonių suteikimas

Paruošti visų poreikius atliepiantį 
analizavimo įrankį

Atsakingas asmuo – Paulius Kučas

• LSS Asamblėjos darbo grupė sukūrė 
savivaldų analizės ir pagalbos prie-
monių suteikimo įrankio konceptą.
• Suburta darbo grupė, kuri reguliariai 
susitinka ir kuria bei tobulina įrankį.
• Darbo grupė numatė analizės ir pa-
galbos sritis, kurios bus analizuojamos 
studentų savivaldose.

„Kiekvienos studentų savivaldos poreikiai, problemos, 
stiprybės ir silpnybės yra unikalios, todėl individuali 
analizė ir LSS Biuro teikiamos rekomendacijos padės 
imtis ilgalaikių iniciatyvų savivaldų veiklai gerinti bei 
sparčiau augti ir tobulėti. Tai leis užtikrinti kokybišką 
tikslų įgyvendinimą atstovaujant studentams.“ 

- Paulius Kučas



Bendruomeniškumo puoselėjimas bei 
savivaldų gerųjų patirčių dalijimasis

Organizuoti iniciatyvas, skirtas 
skatinti LSS bendruomeniškumą.

Atsakingas asmuo – Augustas Baltrėnas

• Suorganizuota LSS Asamblėja, LSS 
kalėdinis padėkos vakaras, LSS moky-
mai „Startuok“ ir „Veik“.

Užtikrinti, kad LSS koordinuoja-
mos sritys reguliariai vykdytų 
patirčių dalijimąsi tarp komiteto 
narių.

Atsakingas asmuo – Augustas Baltrėnas

• Pagal sričių susitikimų poreikius ir 
aprašą vyksta sričių susitikimai, kuriuose 
dalyvauti kviečiami visų LSS tikrųjų 
narių sričių koordinatoriai. Įvyko 11 
susitikimų: 3 – socialinių ir akademinių 
reikalų, 1 – ryšių su visuomene, 1 – 
LSP administratorių, 4 – projektų, 2 – 
žmogiškųjų išteklių, 2 – laisvalaikio ir 2 
– marketingo. Sričių susitikimai vyko ir 
per mokymus „Veik“.
• Sukurtos marketingo ir laisvalaikio 
sričių grupės komunikacijai ir susiti-
kimams.

Sukurti motyvacinę sistemą, 
skirtą studentų savivaldų pa-
tirčių tarpusavio dalijimuisi.

Atsakingas asmuo – Augustas Baltrėnas

• Uždavinys susietas su „Grand“ 
mokymų ciklu. Jo esmė – skirtingų 
sričių mokymai, kurių metu vyktų ne tik 
paskaitos, bet ir būtų suteikiama 
galimybė dalintis patirtimi bei dirbti 
kartu (kūrybinių dirbtuvių ar kitokių 
priemonių būdu).

Įdiegti LSS mentorystės pro-
gramą

Atsakingas asmuo – Augustas Baltrėnas

• Įvyko pirmasis LSS mentorystės 
etapas, kuriame dalyvavo 25 mentoriai 
ir 31 ugdytinis (2 mentorystės atvejai 
nutrūko anksčiau laiko). Mentorystę 
pabaigę ir grįžtamuoju ryšiu 
pasidalinę programos dalyviai įvardijo, 
kad mentorystė padėjo kokybiškiau 
vykdyti veiklą (bendras įvertinimo 
vidurkis 4,6 iš 5).
• Pradėta naujo mentorystės etapo 
mentorių atranka.



Kryptingos veiklos vykdymui 
reikalingų kompetencijų ugdymas

Kompetencijų modelio 
struktūros sukūrimas: išsiskirti 
ir apsibrėžti kompetencijas, 
kurios reikalingos studentų sa-
vivaldoje.

Atsakingas asmuo – Augustas Baltrėnas

• Suburta kompetencijų modelio 
kūrimo darbo grupė. Įvyko 11 susiti-
kimų, kurių metu generuojamos stu-
dentų savivaldų veiklai aktualios kom-
petencijos. Šiuo metu yra numatytos 
bendrosios ir vadovavimui reikalingos 
kompetencijos, kurių aktualumą ver-
tins studentų savivaldų nariai.
• Vykdoma „Strategijos akademija“ – 
tai nuotoliniai mokymai įvairiomis 
temomis, susijusiomis su LSS veikla ir 
LSS Strategijos įgyvendinimu. Įvyko 2 
mokymai.

„LSS – ekspertinė, nuolat tobulėjanti organizacija, savo 
nariams suteikianti visas priemones įgyti žinių ir kelti 
kompetencijas bei tarpusavyje dalintis gerąja patirtimi. 
Tai padeda mokytis vieniems iš kitų ir ugdyti 
bendruomeniškumo jausmą.“

- Augustas Baltrėnas



IŠORINIO FINANSAVIMO 
VEIKLA

Įsitraukti į viešųjų paslaugų tei-
kimo procedūras.

Atsakingas asmuo – dabar – Vytautas 
Kučinskas, anksčiau – Paulius Vaitiekus

• Įsigilinta į viešųjų pirkimų pro-
cedūras, susipažinta su veikimo princi-
pais. Parengus išorinio finansavimo 
pritraukimo strategiją, bus pradėtas 
pirkimų vykdymas.

Tvarus Lietuvos studentų sąjungos 
išorinio finansavimo valdymas

Išnaudoti turimą infrastruktūrą 
papildomų lėšų pritraukimui.

Atsakingas asmuo – dabar – Vytautas 
Kučinskas, anksčiau – Paulius Vaitiekus

• LSS Valdybai pristatyta turimos 
infrastruktūros panaudojimo strategi-
ja, siekiant pritraukti papildomus 
finansus. 
• Paruoštas planas dėl turimo spaus-
dintuvo pritaikymo gaminant alterna-
tyvias korteles (pavyzdžiui, aukštųjų 
mokyklų darbuotojų pažymėjimus).

„LSS yra finansiškai stabili asociacija, kurios pagrindiniai 
finansavimo šaltiniai yra projektinės lėšos ir LSP 
administravimas.

Savo veikloje vadovaujamės skaidrumo ir atvirumo princi-
pais: organizacijos ataskaitos, protokolai ir aktuali infor-
macija yra viešai prieinama visoms interesų grupėms. “

- Romas Kupčiūnas



LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMO 
VYSTYMAS

Optimizuoti LSP administravimo 
sistemą.

Atsakingas asmuo – Greta Grunskytė

• Vykdomas atnaujintos LSP sistemos 
stebėjimas ir optimizavimo darbai.
• Parengtos LSP administravimo siste-
mos gairės studentų savivaldoms.
• Vykdyti susitikimai su savivaldų LSP 
administratoriais dėl LSP administra-
vimo.
• Kuriama LSP blankų administravimo 
sistema.

Inovatyvaus ir studentams patrauklaus 
Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) 
plėtra ir vystymas

Papildoma veikla:

• Bendradarbiaujama su įmonėmis 
„Venipak“, „LP Express“ ir „DPD“ dėl 
galimybės pristatyti LSP paštomatuose. 
Ieškomas geriausias kainos ir 
techninės integracijos pasiūlymas.
• Analizuojamos LSP sutartys, siekiant 
įtraukti LSP pristatymą paštomatuose.

„Siekiame nuolat tobulinti LSP projektą, 
kad pažymėjimas būtų kuo inovatyvesnis ir 
patrauklesnis studentams. 

Mokslo metų pradžioje atnaujinta sistema 
jau dabar leidžia daug patogiau užsisakyti 
LSP naudojantis tiek mobiliaisiais, tiek sta-
cionariais įrenginiais.“ 

- Greta Grunskytė



LIETUVOS STUDENTO PAŽYMĖJIMO 
VYSTYMAS

Skatinti LSP integraciją aukšto-
siose mokyklose.

Atsakingas asmuo – Greta Grunskytė

• Vykdoma LSP integracijos analizė 
aukštosiose mokyklose: studentų 
savivaldos pildo apklausą dėl 
dabartinės LSP integracijos ir aukštų-
jų mokyklų poreikių. Pagal rezultatus 
bus rengiama aplikacijų programavi-
mo sąsaja (API) tiesioginiam LSP 
duomenų perdavimui aukštosioms 
mokykloms.

KOMUNIKACIJA

Vizualinio organizacijos 
identiteto stiprinimas.

Atsakingas asmuo – Gabrielė Šturmaitė

• LSS komunikacija vykdoma tik LSS 
stiliaus gairių pagalba, visada naudo-
jami tie patys parametrai (šristas, 
spalvos, logotipas).
• Vizualinėje komunikacijoje naudoja-
mi LSS savivaldų / Biuro narių veidai, 
taip didinant atpažįstamumą ir ben-
druomeniškumą.



Studentų problemų aktualizavi-
mas viešojoje erdvėje ir jų 
įtraukimas į politinę 
darbotvarkę.

Atsakingas asmuo – Gabrielė Šturmaitė

• Didžiuosiuose naujienų portaluose 
publikuoti 4 LSS pranešimai 
žiniasklaidai.
• Komentarai studentams aktualiais 
klausimais teikti radijo, televizijos 
laidoms, naujienų portalams (dėl 
COVID-19 pandemijos, studijų organi-
zavimo, akademinio sąžiningumo, 
norminių studijų kainų, pasikeitusių 
stojimo reikalavimų ir t. t.).
• Suorganizuoti „Akademiniai pusryčiai“ 
su LR Ministre Pirmininke Ingrida 
Šimonyte ir LR Švietimo, mokslo ir 
sporto ministre Jurgita Šiugždiniene.
• Suorganizuoti susitikimai su medici-
nos studentams ir rezidentams 
atstovaujančiomis organizacijomis bei 
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga.
• Įgyvendinta visas LSS nares jungianti 
akcija socialiniuose tinkluose „Tas jau-
nimas…“, siekiant atkreipti dėmesį į 
studentų nuomonės įtraukimo, verti-
nant aukštąsias mokyklas, svarbą. 
• Socialiniuose tinkluose reguliariai 
dalinamasi LSS Biuro komentarais 
aktualiais aukštojo mokslo klausimais. 

Organizacijos narių ir interesų 
grupių įtraukimas į komunikaci-
jos procesus.

Atsakingas asmuo – Gabrielė Šturmaitė

• Savivaldų nariams išsiųsti 4 naujien-
laiškiai. Juose publikuojama rubrika 
„Savivaldos kalba“, kurioje pateikia-
mos LSS narių naujienos ir informaci-
ja.
• Savivaldų nariai įtraukti viešinant 
LSS mentorystės programą, kuriant 
LSS Advento kalendorių.
• Pradėtas interviu ciklas „Iš arčiau“, 
siekiant supažindinti Sąjungos ben-
druomenę su naujai išrinktais savivaldų 
vadovais.
• Facebook grupėje „LSS naujienos“ 
savivaldų nariai dalijasi informacija 
apie artėjančius renginius, konferenci-
jas, iniciatyvas.
 
„Informaciją pateikiame atsižvelgdami į 
skirtingų auditorijų poreikius ir lūkesčius, 
nuolat ieškome naujų, įdomių, netradicinių 
ir vienijamas studentų savivaldas 
įtraukiančių komunikacijos sprendimų.“

- Gabrielė Šturmaitė



TĘSTINIAI PROJEKTAI

Paruošti bendrabučių kokybės 
standartą.

Atsakingas asmuo – Joana Jasilionytė

• Atnaujinta darbo grupės sudėtis ir 
veikla.
• Įvykdyti 9 darbo grupės susitikimai, 
kurių metu buvo atliekamos pradinės 
bendrabučių kokybės standarto korek-
cijos.
• Sukurti ir atnaujinti vertinamieji ben-
drabučių kriterijai.

Peržiūrėti ilgalaikę poziciją 
„Aukštojo mokslo paskirtis“.

Atsakingas asmuo – Paulius Kučas

• Paruoštas pozicijos projektas, kuris 
bus pristatytas tvirtinimui LSS Kon-
ferencijoje.

Peržiūrėti  ilgalaikę poziciją 
„Studijų kokybės samprata“.

Atsakingi asmenys – Paulius Vaitiekus ir 
Joana Jasilionytė

• Paruoštas pozicijos projektas, kuris 
bus pristatytas tvirtinimui LSS Kon-
ferencijoje.

 

Siekti, kad parengtas ir suderin-
tas planas dėl aukštųjų mokyklų 
pedagoginių darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimo gairių 
būtų patvirtintas ir atsakomy-
bės įgyvendinamos visuose lyg-
menyse.

Atsakingas asmuo – Joana Jasilionytė

• Atlikta analizė: išsiaiškinta gairių 
integravimo situacija skirtingose 
aukštosiose mokyklose.

Dalyvauti nacionalinio ir tarp-
tautinio masto projektų rengime 
ir įgyvendinime.

Atsakingas asmuo – Paulius Vaitiekus

• Gautas finansavimas iš Jaunimo rei-
kalų departamento (27 000 eur).
• Pateiktas projektas Aktyvių piliečių 
fondui (vertė – 79 000 eur). 
• Rengiama paraiška „Erasmus+“ 
fondui (apimtis apie 40 000 eur).

 



EINAMIEJI PROJEKTAI

• Švietimo mainų paramos fondo 
„Erasmus+“ darbo grupėje, svarstant 
ateinančių metų biudžetus, skiriamus 
„Erasmus+“ programai, pavyko 
susitarti dėl aukščiausių stipendijų 
studentų mobilumui kitiems trejiems 
metams.
• Susitikime su Centrine projektų 
valdymo agentūra dėl projekto „EU4-
Belarus SALT“, skirto suteikti stipendi-
jas studentams iš Baltarusijos, pasiek-
ta, kad studentų atstovai būtų įtraukti 
į komisijos veiklą su sprendžiamojo 
balso teise, o LSS dalyvautų kitų metų 
konkurso nuostatų rengime.
• Pateikti siūlymai dėl Europos 
komisijos rekomendacijų Europos uni-
versitetų strategijos įgyvendinimui. 
LSS idėjos įtrauktos į LR Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos pateiktus 
siūlymus.

Tarptautiškumo stiprinimas.

Atsakingas asmuo – Paulius Vaitiekus

• Europos studentų sąjungos (ESU) 
Valdybos susirinkime pateikti siūlymai 
dėl studijų kokybės pozicijos strate-
ginių prioritetų, kuriems buvo pritarta. 
• ESU narysčių svarstymuose prisidėta 
prie Kazachstano studentų sąjungos 
kandidatūros atmetimo, Farerų salų 
priėmimo. Kaip ESU narė kandidatė, 
priimta Šiaurės Makedonijos studentų 
sąjunga. LSS suteikta teisė dalyvauti 
vizite, kurio metu vyks sąjungos verti-
nimas.
• Prisidėta prie socialinės kampanijos, 
skirtos pristatyti studentų teisių 
deklaraciją plačiajai visuomenei 
Žmogaus teisių dienos proga. Rengia-
mi kreipimosi raštai Europos komisijai 
bei kitoms Europos institucijoms dėl 
šios deklaracijos priėmimo.
• Europos studentų konvento ir Šiaurės 
šalių studentų sąjungos (NOM) susiti-
kimuose prisidėta prie politinių spren-
dimų formavimo narystės klausimais, 
dokumentų korekcijomis ir kita veikla.
• Tarptautinės ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacijos 
(OECD) konferencijoje pristatyta LSS 
pozicija dėl studentų įtraukimo į 
švietimo politikos formavimą.



Tarptautinių studentų teisinės 
padėties ir integracijos gerini-
mas.

Atsakingas asmuo – Paulius Kučas

• Atlikta esamos teisinės bazės analizė 
ir pateikti siūlymai LR Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijai. 
• Darbo grupėje įvykdyta užsienio stu-
dentų problemų analizė. Šiuo metu 
grupės veikla pristabdyta.

LSS Biuro veiklos optimizavi-
mas

Atsakingas asmuo – Paulius Kučas

• Visi LSS Biuro archyviniai ir dabartin-
iai dokumentai lengvai prieinami 
informacijos saugojimo platformoje.
• LSS Biuro komunikacija ir informaci-
jos saugykla perkelta į „Google Work-
space“ platformą.

„Įsitraukimas į tarptautinių organizacijų veiklą leidžia ne 
tik pritaikyti užsienio patirtis atstovaujant studentams 
Lietuvoje, bet ir pristatyti mūsų šalies poziciją Europos 
lygmeniu. 

Galime pasidžiaugti, kad tarptautinėje erdvėje akcentuo-
jamos temos siejasi su LSS tikslais – tai socialinės 
dimensijos įgyvendinimas, psichologinės pagalbos 
prieinamumas, paskolų sistemos tobulinimas ir panašiai.“

- Paulius Vaitiekus



PAPILDOMA VEIKLA

• Parengtas kreipimosi raštas dėl 
Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo, 
nurodant vietoje konkretaus matematikos 
egzamino leisti stojančiajam pasirinkti 
norimą egzaminą iš platesnės eg-
zaminų grupės ir įtraukti studentų 
teikiamą nuomonę apie studijų kokybę 
į studijų veiklos vertinimo rodiklių 
sąrašą. LR Seimas nusprendė, kad 
matematikos egzaminas bus privalo-
mas visiems, stojantiems į aukštąsias 
mokyklas ir studentų nuomonės 
kriterijus nebus įtrauktas (planuojama, 
kad šis rodiklis bus numatytas 
poįstatyminiuose teisės aktuose 
detalizuojant kriterijus). 
• Lietuvos universitetų rektorių 
konferencijai ir Lietuvos kolegijų 
direktorių konferencijai išsiųstas 
kreipimosi raštas dėl studentų saugu-
mo užtikrinimo COVID-19 pandemijos 
metu.
• LR Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos darbo grupėje prisideda-
ma prie socialinės dimensijos tobulini-
mo plano kūrimo. 
• LR Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijai pateikta LSS pozicija ir 
siūlymai dėl paramos pedagogikos 
prioritetinių specializacijų studentams 
tvarkos aprašo.
• LR Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijai pateiktas suderinimo 
raštas dėl socialinių stipendijų skyri-
mo tvarkos aprašo.

• Tęsiasi palaikymas Baltarusijos stu-
dentams: Lietuvos aukštosioms 
mokykloms išsiųstas pakartotinis 
kreipimasis dėl bendradarbiavimo su 
Baltarusijos aukštojo mokslo instituci-
jomis suspendavimo, sudalyvauta Bal-
tarusijos demokratijos alėjos sodini-
mo akcijoje, kurioje pasodintas šer-
mukšnis. 
• Atlikta teisinė analizė dėl sąlygų kariams 
studijuoti aukštosiose mokyklose. 
• Vykdomi susitikimai su LSS Tarybos 
nariais, siekiant tobulinti LSS veiklą. 
• Sukurta LSS narystės strategijos 
darbo grupė ir paruoštas strategijos 
konceptas, kuris bus tobulinamas 
kartu su LSS tikrosiomis narėmis ir 
LSS Valdyba.
• Parengtas LSS strategijos peržiūros 
įrankis.
• LSS Biuras aplankė 14 studentų 
savivaldų.
• LSS Biuras studentų savivaldų nariams 
pravedė 40 mokymų įvairiomis temo-
mis.

 




