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Pastarieji pusantrų metų Lietuvos studentų sąjungoje buvo kupini iššūkių, naujų idėjų 

bei pokyčių. Perėjimas nuo karantino į fizinį kontaktą, aukštojo mokslo sistemos 

reformos, karas Ukrainoje ir kita. Gebėjimas prisitaikyti prie vis besikeičiančio politinio 

klimato, tematikų spektro buvo nelengva užduotis kadencijos laikotarpiu, tačiau tuo 

pačiu tai ir parodė organizacijos brandą, gebant adaptuotis prie situacijos ir sklandžiai 

reaguoti. Toli gražu ne viskas pavyko taip, kaip buvo tikėtasi, ne visi sprendimai 

susilaukė palaikymo, tačiau tokioje dinamiškoje organizacijoje, tai geriausios 

pamokos, kurios leidžia augti. 

 

Kadencijos metu buvo pradėta nemažai darbų, susijusių su aukštojo mokslo proveržiu 

– finansavimo modelio keitimas, socialinės dimensijos plano kūrimas, stojimo 

reikalavimų keitimas, nubyrėjimo įrankių kūrimas, bendrabučių problematika. Šie 

darbai, nors ir skirtinguose etapuose, tačiau ateinančios kadencijos metu bus be galo 

svarbūs. Studentų balso įtraukimas į šių pozicijų ir nuostatų formavimą turi būti 

neatsiejama dalis ir toliau, siekiant užtikrinti lygias galimybes aukštajame moksle bei 

sukurti tvarią bei prieinamą aplinką kiekvienam. Todėl remiantis LSS ilgalaikėmis 

pozicijomis, pasitelkiant Tarybą bei visų studentų balsą bus siekiama užtikrinti, jog 

vykstantys pokyčiai atlieptų teisėtus suinteresuotų šalių lūkesčius ir tikrai galėtų būti 

vadinami proveržiu.  

 

Organizacija kaip ir aplinkinis pasaulis privalo judėti pirmyn, todėl pokyčiai yra 

neišvengiami. Sėkmės atveju taip pat bus skiriamas didelis dėmesys pačios 

organizacijos struktūriniams pokyčiams. Jau dabar yra pradėti darbai narystės 

sistemos keitime, kurie bus tęsiami ir toliau. Taip pat numatomi pokyčiai ir pačio biuro 

viduje, siekiant užtikrinti tikslingą bei kryptingą veiklų pasiskirstymą, operatyvų bei 

efektyvų atstovavimą bei savivaldų įtraukimą į procesus, bus keičiamas biuro veikimo 

modelis. Visi šie pokyčiai nebus įmanomi be bendruomenės palaikymo ir pritarimo, 

todėl bus itin svarbu įtraukti visą organizaciją į šių pokyčių įgyvendinimą. 



 

Pradėti darbai bus tęsiami, todėl Lietuvos studentų sąjungos strategija 2021 – 2025 

m. taip pat bus neatsiejama, siekiant tęstinumo ir užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. 

Ateinanti kadencija iš esmės turės vainikuoti šios strategijos įgyvendinimą ir padėti 

pamatą būsimajai, todėl be galo svarbu atsižvelgti į tęstinius organizacijos tikslus ir 

tęsti jų įgyvendinimą.  

 

Aukštojo mokslo proveržis: 
Tikslingas teisėtų studentų lūkesčius atstovavimas yra organizacijos pamatas, todėl, 

būnant lygiaverte suinteresuota šalimi, privalome dalyvauti esminių permainų bei 

reformų procesuose, siekiant atliepti esantį studentų poreikį. Tik tokiu būdu gebėsime 

užtikrinti saugią bei tinkamą aplinką siekti išsilavinimo aukštosiose mokyklose 

kiekvienam. 

 

• Diskriminacinių nuostatų aukštojo mokslo sistemoje panaikinimas. 
o Užtikrinti, kad socialinių garantijų teikimas studentams būtų atsietas nuo 

studijų formos; 

o Užtikrinti, kad būtų suvienodinta akademinės skolos reglamentavimas 

visose aukštosiose mokyklose; 

o Užtikrinti, kad didėtų teisės aktuose numatytų finansinės paramos 

priemonių neįgaliesiems ratas. 

 
• Studentų nubyrėjimo valdymo įrankių įgalinimas aukštosiose mokyklose. 

o Remiantis atlikta analize, parengti tikslą atliepiančius, studentų 

nubyrėjimui valdyti skirtų įrankių, kriterijus; 

o Remiantis parengtais kriterijais, siekti studentų nubyrėjimo valdymo 

įrankių įgyvendinimo arba tobulinimo aukštosiose mokyklose. 

 
• Efektyvi studijų finansavimo ir studentų paramos sistema. 

o Siekti, kad studijų finansavimo modelis atlieptų siūlymus, išdėstytus 

Lietuvos studentų sąjungos pozicijoje „Dėl būtinų švietimo pokyčių, 

siekiant aukštojo mokslo proveržio“; 



o Užtikrinti, jog studentai nepatirtų neplanuotų papildomų išlaidų, susijusių 

su studijų proceso įgyvendinimu; 

o Tobulinti valstybės remiamų paskolų studentams sistemą; 

o Užtikrinti, jog visiems studentams, kurie atitinka teisės aktuose 

numatytus socialinių stipendijų gavimo kriterijus, būtų suteikiama 

finansinė parama. 

 

Institucinę atmintį formuojančių priemonių kūrimas ir 
procesų organizavimas: 
Kiekvienos organizacijos pamatas yra jos nariai. Norint būti sveika ir efektyvia 

organizacija, privaloma užtikrinti tęstinumą ne tik biuro kontekste, bet ir savo narių 

tarpe. Atsižvelgiant į pastovią narių kaitą savivaldose, būtina pasirūpinti informacijos 

bei veiklų tęstinumu, perduodant ją iš kartos į kartą. 

 

• Informacijos saugojimo platformos įdiegimas ir pildymas. 
o Sukurti automatizuotą informacijos perdavimo sistemą, kurioje savivaldų 

organų nariai gauna savo srities poreikiais pagrįstą informaciją; 

o Bent kartą per metus atlikti tyrimą, kurio metu bus nustatytas duombazės 

efektyvumas; 

o Sukurti programą, skatinančią savivaldų narius pildyti duomenų bazės 

turinį. 

 

Auganti ir tobulėjanti studentų savivaldų bendruomenė: 
Lietuvos studentų sąjungos vizija – studentų savivaldų bendruomenė, kurianti 

Lietuvos aukštojo mokslo pažangą. Norint ją atliepti, privalome investuoti į savo narius, 

į jų kompetencijų ugdymą. Norint būti stiprūs, turime užtikrinti, kad kiekviena 

organizacijos grandis veiktų efektyviai, todėl turime orientuotis į jos ugdymą bei 

analizę. 

 

• Studentų savivaldų analizė ir pagalbos priemonių suteikimas. 
o Paruošti visų poreikius atliepiantį analizavimo įrankį; 



o Atlikti įsivertinimą kiekvienoje tikrojo nario statusą turinčioje savivaldoje 

kasmet; 

o Siekti rekomendacijų įgyvendinimo visose tikrojo nario statusą turinčiose 

savivaldose; 

o Užtikrinti, jog visos, tikrojo nario statusą turinčios savivaldos, ugdytų 

naujai atėjusius organizacijos narius, supažindindamos juos su turimais 

rezultatais, siekiamais tikslais ir progresu; 

o Kurti iniciatyvas, skatinančias spręsti bendras, tarp skirtingų savivaldų 

pasikartojančias problemas. 

 

Lietuvos studento pažymėjimo vystymas: 
Lietuvos studento pažymėjimas – ilgametis sąjungos projektas, įrodantis studento 

statusą. Atsižvelgiant į vis labiau skaitmenizacijos paveikiama visuomenę, privalome 

reaguoti į vykstančius pokyčius ir taip pat judėti į priekį su šiuo projektu suteikiant kiek 

įmanoma patrauklesnį bei patogesnį dokumentą tiek studentams, tiek aukštosioms 

mokykloms, integruojančioms jį į savo infrastruktūrą. 

 

• Skatinti LSP integraciją aukštosiose mokyklose; 

• Skaitmenizuoti Lietuvos studento pažymėjimą; 

• Pasiruošti Europos e. kortelės integracijai (EU Student eCard iniciatyva) į 

Lietuvos studento pažymėjimą. 

 

Tikiu, jog kartu galime pasiekti užsibrėžtus tikslus ir sėkmingai atstovauti teisėtiems 

studentų lūkesčiams! 

 

Vivat LSS! 
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