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RENGINIAI 

NACIONALINĖ DNR DIENA 
 

Šį mėnėsį minėjome nacionalinę DNR dieną. 

Ar žinojote, jog iš 3 milijardų žmogaus genomo bazių porų 

tik 0,1% yra unikalus mums. Nors tas 0,1% vis tiek daro 

mus unikaliais, tai reiškia, kad visi esame labiau panašūs 

nei skirtingi. O šia progra LSMU SA organizavo DNR 

dienos konkursą, raginome atsiųsti savo ir tėvų ar senelių 

nuotrauką. Panašiausio asmens su savo šeimos nariu 

nuotraukas išrinkome ir apdovanojome ,,Infinity room" ir 

SA prizais. 

VISA TIESA APIE LSMU SA 
 

Išnagrinėjus SA įvaizdžio anketą paaiškėjo, 

jog šiuo metu LSMU SA gaubia didžiulis mistinis šydas, 

kuris neleidžia studentams susipažinti su Studentų 

atstovybe ir jos vykdoma veikla. Todėl balandžio 14 d.  

LSMU SA suorganizavo renginį̨ "Visa tiesa apie LSMU 

SA". Renginio metu buvo aptarta LSMU SA įvaizdžio 

anketa, pristatyti naujausi SA veiklos pasiekimai 

(akademinėje ir socialinėje srityse), aptartas išsikovotas 

vakcinacijos procesas universiteto studentams ir artėjantys 

pokyčiai universitete.  

ATSTOVAVIMAS 

KURATORIAI 2021 
Kaip ir kiekvieną pavasarį, LSMU Studentų atstovybės projektas „Kuratoriai 2021“ rinko pačius 

motyvuočiausius ir labiausiai pirmakursiams galinčius padėti Kuratorius. Jie visus metus bus pirmakursių 

vedliai, padedantys prisitaikyti universiteto aplinkoje, suteikiantys reikalingą informaciją, padedantys išspręsti 

kilusias bėdas. 

 Norinčiųjų padėti pirmakursiams buvo nemažai – 93 kandidatai. Su visais jais įvyko 

motyvaciniai pokalbiai. Siekdami surasti kuratorius, kurie galėtų kuo daugiau padėti pirmakursiams, buvo 

tikrinamos socialinės, akademinės ir bendros žinios apie universitetą. Tačiau vien šių žinių neužteko, kad 



 

 

asmuo būtų išrinktas tapti kuratoriumi. Pokalbių 

metu atsižvelgėme ir į kandidatų motyvaciją, norą 

padėti bei draugiškumą,  nes siekėme rasti 

kuratorius, kurie pirmakursiams būtų ne tik vedliai, 

bet ir draugai, į kuriuos nebijotų kreiptis pagalbos 

net ir metams pasibaigus. 

 Pabendravę su visais 93 kandidatais 

atrinkome ir subūrėme nuostabių žmonių komandą, 

kurią galime vadinti Kuratoriais. 

INFORAMCIJA APIE DUOMENŲ BAZES 
 

Nuo Balandžio 1 dienos buvo nutrauktos 11 skirtingų 

duombazių prenumeratos (Ovid eBooks, Oxford Medicine Online, 

STAT!Ref (Anatomy.tv), Uptodate, Annual Reviews, Cambridge 

Core, Emerald, Lipincott Williams & Wilkins, CABI (Nutrition and 

Food Sciences), CABI (Descriptions of Fungi and Bacteria), 

HippoEM). LSMU Studentų atstovybė, Rezidentų ir Doktorantų 

tarybos ir Studentų Mokslinė draugija (SMD) išreiškė susirūpinimą ir 

parašė kreipimąsi į universitetą dėl išrinktų svarbiausių duomenų bazių 

prenumeratų pratęsimo. Laukiame atsakymo iš universiteto valdžios ir 

kai jau turėsime informacijos, ja pasidalinsime. 

Su kreipimusi galite susipažinti čia: KREIPIMASIS-dėl-universiteto-

duomenų-bazių 

KREIPIMASIS Į VYRIAUSYBĘ DĖL REZIDENTŲ VIETŲ 
 

Mus pasiekė žinia, jog vietoje planuotų 365 nemokamų vietų 

rezidentūros studijoms, vyriausybė skyrė 346 vietas (12 Odontologijai, 14 

Veterinarijai ir 320 Medicinai). Esame nuliūdinti šiuo sprendimu. Dalis 

studentų, kurie prieš šešerius metus rinkosi medicinos studijas ir tikėjosi 

studijuoti pageidaujamoje rezidentūros programoje, tokių galimybių neturės. 

Net ir po ilgų įtikinėjimų Valstybės užsakymo komiteto posėdyje ir keletą 

metų besitęsiančių prašymų parengti specialistų poreikio planavimo tvarką, 

šiuo metu besimokantys studentai paliekami be galimybės rinktis. 

Primename, jog rezidentūra tai laipsnio nesuteikiančios universitetinės 

medicinos krypties studijos, skirtos gydytojui, siekiančiam įgyti ar pakeisti 

medicinos praktikos rūšies gydytojo profesinę kvalifikaciją. Šiuo metu mūsų 

universitete medicinos 6 kurse studijuoja 278 studentai, o vietos skirtos tiek 

LSMU, tiek VU medicinos studentams, tad didelė dalis studentų gali likti be 

galimybės į tolimesnes studijas. Reiškiame nepasitenkinimą Vyriausybės sprendimu, esame susirūpinę 
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dabartine situacija ir klausiame labai svarbaus klausimo: Ar tikrai 

matydami perdegusius sveikatos priežiūros specialistus, kurie dirba 

didesniais nei 1,0 etato krūviais, galime sutikti, jog mums nebereikia 

būsimų medikų - rezidentų? Su kreipimusi galite susipažinti čia - 

Kreipimasis.  

Į mūsų raštą buvo sureaguota - balandžio 28 d.  studentams 

ir rezidentams atstovaujančių organizacijų (VU ir LSMU SA, Rezidentų 

tarybos, LiMSA ir JGA) atstovai dalyvavo dviejuose posėdžiuose, 

inicijuotuose Seimo sveikatos reikalų komiteto bei Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos. Susitikimuose taip pat dalyvavo ir Sveikatos 

apsaugos ministerijos, Finansų ministerijos, Vyriausybės, kai kurių 

ligoninių ir kitų susijusių įstaigų atstovai.  

Nors kol kas gerų naujienų neturime, bet galime pasidžiaugti, kad klausimas yra vėl labai aktyviai 

sprendžiamas. Visos susitikimuose dalyvavusios šalys sutaria, jog VF vietų sumažinimas yra neadekvatus ir 

neteisingas, todėl šiuo metu bendromis pastangomis yra ieškoma būdų finansavimo VF vietom padidinimui.  

Visgi norime akcentuoti, kad net jei VF rezidentūros vietų skaičius būtų padidintas, greičiausiai 

papildomų vietų būtų pridėta prioritetinėms (pagal valstybės poreikį) specialybėms*, o ne “visoms po truputį”.  

Taigi, kol kas pranešame, jog VF vietų klausimas tikrai yra sprendžiamas ir yra šiokios tokios 

vilties, tačiau kol kas pasidžiaugti, jog VF vietų skaičius tikrai bus padidintas, dar negalime. 

*Dėl šių specialybių galutinio sąrašo taip pat dar diskutuojama. 

ANKETOS REZULTATAI 
Norime kartu su Jumis pasidžiaugti Socialinio komiteto 2020 metų parengtos poreikių anketos 

įgyvendintais rezultatais: 

1. Laisvalaikio zona Farmacijos fakultete 

Norime pranešti, kad išreiškus studentų poreikiui turėti 

mini valgyklėlę bibliotekoje, dėl įvairių higienos reikalavimų jos 

įgyvendinti nepavyko, tačiau galime pasidžiaugti, kad grįžus į mišrias 

studijas bus galimybė naudotis Farmacijos fakultete, šeštame aukšte, 

esančia laisvalaikio zona studentams, kurioje rasite mikrobangų 

krosnelę, virdulį bei galimybę atsisėsti ir išgerti kavos 

2. Naujo Slaugos fakulteto planavimas. 

Norime pasidžiaugti, kad šis naujas slaugos pastatas buvo 

planuojamas būtent studentams. Atsižvelgta, kad būtų erdvės susiburti 

studentams belaukiant užsiėmimų, pabendrauti bei savarankiškai 

mokytis. Tai pastatas, kuris turi būti jaukus studentams. Todėl norime 

pasidžiaugti, kad slaugos atstovai planuodami pastatą architektui kėlė 

pagrindinį principą - planuoti taip, kad pastatas būtų studentams ir jie 

jame gerai jaustųsi. 
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3. Maitinimo paslauga Veterinarijos fakultete 

Susisteminę šios anketos duomenis, pamatėme, kad didžiausias poreikis studentams yra visiems 

prieinama maitinimo paslauga. Taigi, norime pranešti, kad nuo 2021 metų rugsėjo mėnesio planuojama 

atidaryti valgyklėlę Veterinarijos akademijos miestelio centrinio pastato rūsyje. Kontaktuojant su Veterinarijos 

akademijos kancleriu norime pranešti, kad šiuo metu darbai vyksta, bet pats maitinimo taško atsiradimas 

priklausys ne tik nuo mūsų pastangų, bet ir nuo pandemijos valdymo rezultatų. 

4. Trūkumas suoliukų bei dviračių stovų 

Esant šiam studentų pageidavimui buvo susisiekta su Medicinos akademijos pastatų priežiūros 

skyriaus vedėju, kuris į mūsų norus atkreipė dėmesį. Taigi, papildomi dviračių stovai yra numatyti prie MLK 

ir Bibliotekos, atšilus orams jie planuojami pritvirtinti. VA miestelyje dėl papildomų dviračių laikiklių buvo 

sumontuoti prie Kriaučeliūno klinikos. 

APKLAUSA 

BENDRABUČIŲ KOKYBĖS ANKETA 
LSMU SA Socialinis komitetas, norėdamas išsiaiškinti 

studentų bendrabučių problemas, su kuriomis susiduria gyvenantys 

studentai, kaip ir kiekvienais metais rengia apklausą apie bendrabučių 

kokybę. 

Labai visus kviečiame ir raginame užpildyti šią anketą ir 

atsakyti bei išreikšti problemų aktualumą, nes atsakymai bus surinkti 

ir išanalizuoti! 

Anketą galite pildyti iki gegužės 17 dienos! 

Anketą rasite ČIA. 

KYLANČIŲ PROBLEMŲ ANALIZĖ 
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.  

Nuoroda į apklausą ČIA. 
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