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RENGINIAI 

KOVO 21-OJI - PASAULINE ̇ DAUNO SINDROMO DIENA 
 

Kovo 21-oji - Pasaulinė Dauno sindromo dienos akcija! 

Palaikant ir išreiškiant toleranciją žmonėms, 

turintiems Dauno sindromą̨ bei jų šeimoms, yra mūvimos 

skirtingos kojinės! Būtent jos simbolizuoja kitoniškumą, kurį 

nulemia tik viena chromosoma.  

Taigi, palaikydami Dauno sindromu sergančius 

žmones, kurie spinduliuoja gėriu ir šiluma mūsų visuomenėje, 

socialinis komitetas surengė nuotraukų konkursą studentams, 

kuriose atsispindėtų pagrindinis akcentas - mūvimos skirtingos 

kojinės! Labai džiaugiamės gausiu studentų dalyvavimu ir 

nugalėtojai atitektu prizu iš mūsų rėmėjų “Formosa”! 

 

A. VERYGA: „GYVENIMIŠKA PATIRTIS, MOTYVACIJA 

KARANTINO METU IR TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS“ 
 

Kovo 26 dieną vyko LSMU SA 

Socialinio komiteto suorganizuota susitikimą su 

Prof. Aurelijum Veryga, tema: “Gyvenimiška 

patirtis, motyvacija karantino metu ir tikslų 

įgyvendinimas”. Prof. Aurelijus Veryga – 

gydytojas psichiatras, profesorius, Lietuvos 

politinis bei visuomenės veikėjas, 2016–2020 m. 

LR sveikatos apsaugos ministras. Nuo 2011 m. 

LSMU Visuomenės sveikatos fakulteto 

Sveikatos tyrimų instituto vadovas. 2015–2016 

m. LSMU Sveikatos psichologijos katedros profesorius. LR Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro 

stebėtojų tarybos narys bei dar daugybę įvairiausių pareigų turintis aktyvus Lietuvos žmogus. 

 Labai džiaugiamės, šio pašnekovo pasidalintom istorijom, mintim ir gyvenimiškais patarimais. 

Studentai galėjo užduoti klausimus Gerb. svečiui, pasisemti motyvacijos ar pažvelgti į tam tikras situacijas kitu 

kampu. Nors prieš susitikimą buvo susitarta neliesti politiko, bet A. Veryga maloniai atsakė ir į klausimus apie 

politiką.  



 

 

Renginyje dalyvavo virš 150 asmenų ir tikimės, kad iš̌ šio susitikimo bent dalelę naudingos ir 

įdomios informacijos su savimi išsinešė kiekvienas dalyvis. Dar kartą norime padėkoti visiems dalyvavusiems 

ir pastebėję studentų susidomėjimą pokalbiais stengsimės inicijuoti daugiau tokio tipo renginių 

 

ATSTOVAVIMAS  

POZICIJA VALSTYBĖS UŽSAKYMO KOMITETE 
 

Daugiau nei prieš savaitę studentų savivaldų ir rezidentų tarybų 

atstovai buvo pašalinti iš Valstybės užsakymo komiteto (VUK), 

kuriame planuojamas rezidentų, medicinos, slaugos, kineziterapijos 

ir kitų sveikatos priežiūros specialistų poreikis ateityje. 

Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU) ir Vilniaus (VU) universitetų 

studentų ir rezidentų atstovai bei Lietuvos studentų sąjunga (LSS) 

kreipėsi į atsakingas institucijas, nes į VUK veiklą tiesiogiai 

neįtraukiant studentams atstovaujančių organizacijų, pažeidžiamas 

teisėtas atstovavimo studentams interesas. „Kiekviena studijų ir 

rezidentūros vieta mums itin svarbi ir turi būti apskaičiuota 

tinkamai, jog studentai žinotų savo ateities perspektyvas ir 

galimybes“, – teigia LSMU SA prezidentė Evelina Alūzaitė. 

Po kreipimosi į atsakingas institucijas, Sveikatos apsaugos 

ministerija pranešė, kad tiek LSMU, tiek VU studentų ir rezidentų 

atstovai, kaip ir anksčiau, lieka komitete tikrojo nario teisėmis, o 

LSS, kartu su dar keliomis nevyriausybinėmis organizacijomis, 

gavo papildomą vietą stebėtojo teisėmis. Su raštu galite susipažinti 

čia: http://www.lss.lt/wp-content/uploads/2021/03/Del-studentu-

atstovu-VUK.pdf 

 

UŽSIENIO STUDENTŲ ATSTOVŲ MOKYMAI 
 

Visą kovo mėnesį vyksta užsieniečių studentų atstovų mokymai, kovo 3 d. turėjome susitikimą 

MS Teams, kur aptarėme mokymų eigą, koks turėtų būti tobulas atstovas, daugiausiai akcentavome apeliacines 

ir akademinio nesąžiningumo komisijas, kadangi būtent jose dažniausiai reikia užsienio studentų atstovų. 

 Nuo kovo 8 d. studentai kas savaitę gauna po užduotį atstovavimo kompetencijoms gilinti. 

Pirmosios dvi užduotys buvo paremtos studijų reglamentu, kitos dvi likusios užduotys apims SA dokumentus 

- SA įstatus ir SA veiklos reglamentą. Pirmąją užduotį sudarė 15 atvirų ir uždarų klausimų, kurie buvo 

suskirstyti į 3 dalis - general, appeals, academic honesty. Antrąją užduotį sudarė 2 situacijos ir klausimai iš jų, 



  

 

apimantys tiek socialinę, tiek akademinę sritį. Užduotys sukurtos taip, kad studentams tektų panagrinėti 

svarbiausius dokumentus, studentams aktualiausias vietas, įsigilinti į abejones keliančius punktus. Po užduočių 

atlikimo kartu aiškinamės klaidas, gilinamės į neaiškias dokumentų formuluotes. 

 Mokymų pabaigoje - balandžio pradžioje atstovai gaus testą, kurį išlaikę (t.y. surinkę bent 50 %) 

galės būti deleguojami. Mokymuose dalyvauja 6 ICOSA nariai. Tikimės, jog jau balandį turėsime paruoštus 

puikius studentų atstovus, kurie galės atstovauti užsieniečius. 

ERASMUS + 
 

Taip pat kovo mėnesį vyko Erasmus studijų ir 

Erasmus+ praktikos "motyvaciniai pokalbiai" – LSMU SA 

vertino visų fakultetų studentų, norinčių išvykti į Erasmus 

studijas ar praktiką, motyvaciją ir komunikacijos įgūdžius iš 

jų atsiųstų 3 min. trukmės vaizdo įrašų. Iš viso buvo 

įvertinta beveik 300 studentų motyvacinių pranešimų. Labai 

dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems! 

 

VISUOTINIS STUDENTŲ SKIEPIJIMAS 
 

Dar kovo pradžioje prasidėjo pirmasis studentų 

praktikose skiepijimas, o dabar mūsų balsas buvo lemiamas! Kovo 

25 d. buvo atnaujintas COVID-19 vakcinacijos prioritetinių 

grupių̨ sąrašas. Prioritetine grupe tampa sveikatos mokslų 

studentai. O tai reiškia, jog jau greit galėsime klinikinius įgūdžius 

pritaikyti praktikoje ir grįžti į kontaktinius užsiėmimus!  

Kovo 5 d. LSMU Studentų Atstovybė kartu su 

Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) ir VU SA 

pateikė kreipimąsi Vyriausybei bei Lietuvos  Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijai dėl visuotinio studentų 

vakcinavimo poreikio. Esame patenkinti, jog mūsų balsas buvo 

išgirstas ir pavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų.  

Šią informaciją pateiksime rektorato metu, na o po 

šio posėdžio laukite tolimesnės informacijos 

Su kreipimusi galite susipažinti čia: bit.ly/skiepai-studentams Atnaujintas LR SAM ministro 

įsakymas: http://bit.ly/vakcinavimo-tvarka 

 

 



 

 

LSMU ETIKOS KODEKSAS 
 

LSMU SA akademinis komitetas neapsiriboja tik studentų "maldaknyge" tapusio studijų 

reglamento išmanymu, todėl visiems šio komiteto nariams svarbu būti susipažinus ir su kitais studijų 

dokumentais. Kovo mėnesį komiteto nariams surengėme LSMU etikos kodekso workshopą pagal MSI (mokslo 

ir studijų institucijos) rekomendacijas. 

Workshopas suskirstytas į tris etapus, kuriuos atlikus, nariai sėkmingai įveikė pagrindinę užduotį: 

1) Susipažino su MSI rekomendacijomis dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo; 

2) Perskaitė LSMU akademinės etikos kodeksą; 

3) Anketoje pateikė informaciją dėl problemų, kurios gali kilti aukštosios mokyklos viduje siekiant įgyvendinti 

nacionaliniu mastu patvirtintas rekomendacijas. 

APKLAUSA 
 

 LSMU Studentų atstovybė parengė trumpą 

klausimyną. Norime išsiaiškinti kokia informacija 

studentams yra sunkiai ar nepilnai suprantama. 

Kviečiame pasirinkti temas, kurios Jums kelia 

neaiškumų ir trumpai detalizuoti kylančius klausimus. 

Atsižvelgdami į anketos rezultatus planuojame parengti 

trumpus ir lengvai suprantamus algoritmus. Nuorodą į 

apklausą: https://forms.gle/BkisBrsAduoMwDSr7 

https://forms.gle/BkisBrsAduoMwDSr7?fbclid=IwAR1TlnWOwQfl4K1cf2xOAYRnUsAE9qujGeD5CYVA19tX0TsL7WfksImSiUg

