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           Projektas 

LSMU Studentų atstovybės Tarybai 

LSMU Studentų atstovybės revizijos komisijai 

LSMU Studentų atstovybės visuotiniam susirinkimui 

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO  

STUDENTŲ ATSTOVYBĖS 

VEIKLOS ATASKAITA 

2017 m. gruodžio 14 d. – 2018 m. lapkričio 29 d. 

Kaunas 

Šiuo laikotarpiu Studentų atstovybės Tarybą sudarė: 

1. Bučinskaitė Danielė 

2. Kalinauskaitė Gerda 

3. Laukaitis Martynas 

4. Mačijauskaitė Goda 

5. Marma Vilius 

6. Matusevičiūtė Justina Veronika 

7. Monstavičius Elvinas 

8. Naglytė Danielė 
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9. Norkutė Kristina 

10. Rimgailaitė Deimantė 

11. Segalytė Erika 

 

Šiuo laikotarpiu Studentų atstovybės komitetams, darbo grupėms bei projektams vadovavo: 

1. Dambrauskaitė Gintarė, Akademinio komiteto pirmininkė 

2. Jakubavičiūtė Julija, Projekto “Kuratoriai’18” koordinatorė 

3. Judickaitė Augustė, Marketingo ir projektų darbo grupės vadovė 

4. Kalinauskaitė Gerda, LSMU SA viceprezidentė 

5. Kalvaitytė Uršulė, Laisvalaikio komiteto pirmininkė 

6. Mačijauskaitė Goda, Žmogiškųjų išteklių koordinatorė 

7. Puška Gražvydas, Žmogiškųjų išteklių koordinatorius 

8. Tičkaitė Kamilė, Socialinio komiteto pirmininkė 

9. Urbutytė Nelita, Atstovų koordinatorė 

10. Vasiliūnas Airimas, Informacinio komiteto pirmininkas 

 

Akademinis komitetas 

Sausis 
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1. Ruošimasis susitikimui su administracija „Prie Kavos“. Susirinkimų metu buvo išgrynintos 

keturios pačios aktualiausios temos, kurioms vėliau buvo išrinkti tinkamiausi administracijos 

pranešėjai. Suderinus renginio laiką ir temas su prorektoriumi studijoms, tarpininkaujant ŽIK‘ams, 

buvo suderinta auditorija, taip pat su informaciniu komitetu suderintas renginio plakatas bei 

sklaida. Renginio informaciją buvo stengiamasi paviešinti taip, kad ji pasiektų tiek lietuvių, tiek 

international studentus. Iškart po to buvo susisiekta su kitais pranešėjais ir suderinta, kad jie ar jų 

atstovai pristatytų suderintas temas, taip pat buvo nurodyta susitikimo vieta ir laikas, o vėliau pagal 

pranešėjų pageidavimą, buvo sudarytas pranešimų grafikas. Taip pat buvo suderintas renginio 

moderatorius ir vertėjas, tačiau dėl nenumatytų priežasčių tiesioginio vertėjo renginio metu 

nebebuvo. Tačiau buvo iškomunikuotas prašymas pranešėjams pranešimus daryti lietuvių/anglų 

kalbomis (kur temos buvo aktualios užsienio studentams), kad visi dalyviai suprastų pristatomas 

temas. 

 

Vasaris 

 

1. Susitikimas su administracija „Prie Kavos“. Renginys vyko vasario 6d. 16:30, buvo trumpai 

pristatyta konsolidacijos tema, taip pat administracijos atstovai pakomentavo esamą informacinių 

sistemų padėtį ir tai, kokie planuojami pokyčiai, taip pat buvo priminta rotacijos tema bei pristatyta 

studijų akreditavimo tvarka. Studentai turėjo galimybę užduoti klausimus, jei atstovų pranešimų 

informacijos neužtekdavo atsakyti į jiems ne iki galo aiškius ar žinomus dalykus. 

 

2. Apklausos dėl interaktyvių paskaitų įvedimo LSMU sudarymas. Buvo sudaryta anketa, kuri vėliau 

buvo perkelta į Google forms. Anketos klausimai buvo orientuoti į paskaitų kokybę, taip pat buvo 

skirti išsiaiškinti, kokie studijų dalykai yra labiausiai problematiški, o kurie dėstomi geriausiai bei 

kokius studijų dalykus studentai laikytų labiausiai tinkamus įsivesti interaktyvias paskaitas. Vėliau 

paskelbus apklausą ir susisteminus rezultatus, ji buvo ir vis dar yra naudojama skatinti pokyčius 

probleminiuose studijų dalykuose. 
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3. Dalyvavimas LSS koordinuojamoje konferencijoje – mokymuose „Tai ko nepagooglinsi“. 

 

Kovas 

1. Protmūšis „Pubquiz“. Darbo grupė suformuota iš užsienio studentų. Buvo planuojama, kad šis 

renginys iš viso vyks keturis kartus. Šio renginio įdėja buvo surengti protmūšius, kurie būtų ne tik 

proga gerai praleisti laiką ar sužinoti ką nors naudingo, bet ir skatinti tarptautinių ir lietuvių 

studentų bendradarbiavimą ir bendravimą. Pirmasis renginio etapas vyko kovo 16d. PuntoJazz 

palėpėje.  

 

Balandis 

1. Peržiūrėtas LSMU Studijų reglamentas, tačiau jokių konkrečių keitimo pasiūlymų suformuota 

nebuvo. 

2. Protmūsis „Pub quiz“. Antrasis renginio etapas vyko balandžio 20d. PuntoJazz palėpėje. 

Gegužė 

1. Rezidentūros motyvacinių pokalbių stebėjimas. Rezidentūros motyvacinių pokalbių stebėjimui 

buvo sudarytas bendras grafikas iš medicinos ir veterinarijos akademijų lsmuni.lt pateiktų grafikų. 

Buvo suformuota SA narių studentų grupė, kuri buvo apmokyta ir buvo pateiktos stebėjimui 

reikalingos formos. Taip pat grafikas buvo įkeltas į vidinę LSMU SA sistemą, kurioje norintys 

studentai-nariai galėjo papildomai užsirašyti į rezidentūros motyvacinių pokalbių stebėjimą, naujos 

registracijos buvo kontroliojamos ir nauji stebėtojai papildomai apmokomi. Visiems stebėtojams 

buvo sudaryti delegavimo raštai, o po stebėjimų paprašyta grąžinti užpildytas formas. Po visų 

motyvacinių pokalbių buvo sudarytos naujos rekomendacijos. 

2. Parengti skelbimą apie galimybę pasikviesti SA atstovus egzamino stebėjimui. Skelbimas buvo 

parengtas ir buvo patalpintas LSMU SA puslapyje. Skelbimui buvo pasirinkta Google forms forma, 

kurioje studentai, kurie norėjo, kad jų konkretų egzaminą stebėtų SA narys, turėjo užpildyti visą 

informaciją apie egzamino laiką, vietą, dalyko pavadinimą, bei nurodyti ką ir kokiam kurse 

studijuoja, tam, kad SA deleguotus stebėtojus būtų paprasčiau nukreipti į reikiamus egzaminus. 

Taip pat buvo paprašyta nurodyti dalyko dėstytoją, tam, kad būtų galima informuoti apie 
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atvyksiantį stebėtoją. Stebėtojams buvo sudaryti delegavimai. Buvo sulaukta labai mažai studentų 

aktyvumo, nepaisant to, kad skelbimo pasiekiamumas buvo didelis. 

3. Atlikti apklausą apie akademinių universiteto padalinių darbą ir duomenis pristatyti LSMU SA 

Tarybai. Apklausa nebuvo sudaryta. 

4. Parengti veiklos planą kitiems mokslo metams. Veiklos planas parengtas 

5. Protmūsis „Pub quiz“. Trečiasis renginio etapas vyko gegužės 11d. PuntoJazz palėpėje. 

 

Rugpjūtis 

1. Pasiruošimas LSMU Studentų atstovybės prisistatymui pirmakursių studijų įvaduose. Sudarytas ir 

su Studijų centru suderintas darbinis studijų įvadų tvarkaraštis, pagal kurį buvo siunčiami atstovai 

studentų atstovybei pristatyti. Į kiekvieną pristatymą buvo numatyta siųsti po 2 atstovus. 

Rugsėjis 

1. LSMU SA prisitatymas pirmakursių studijų įvade. Studentų atstovybė buvo pristatyta visų studijų 

programų pirmakursiams studentams, kuriems studijų įvadas vyko/prasidėjo rugsėjo mėnesį. 

Iškilus nesklandumams ar atsiradus ankščiau tvarkaraščiuose nepažymėtiems studijų įvadams, 

pasikeitimai buvo derinami tiesiogiai su Studijų centru ir paskirti papildomi atstovai LSMU SA 

pristatymui. 

2. Universiteto seniūnų registracija pasitelkiant pirmakursių kuratorius. Registracija atlikta.  

3. Akademiniai ir socialiniai vienos dienos mokymai pirmakursiams seniūnams. Mokymai surengti 

rugsėjo 10d. 17h FF 205 auditorijoje. Jų metu seniūnai buvo supažindinti su svarbiausia akademine 

ir socialine informacija šiame universitete, kurios dažniausiai prireikia studentams ir ją reikėtų 

žinoti. Taip pat buvo paaiškinta, kaip patogiau rasti informaciją, kur jos ieškoti bei kur galima sekti 

visas svarbiausias universiteto naujienas. Mokymų pabaigoje seniūnams buvo pateiktas virtualus 

testas, kuriame jie pasitikrino savo žinias bei seniūnai turėjo galimybę užduoti klausimus, kurie 

iškilo mokymų eigoje. 

Spalis 
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1. Seniūnų DUK‘o peržiūra ir tikslinimas. Seniūnų DUK‘as peržiūrėtas ir pasiūlyti taisymai:  

o Pridėti informaciją apie stipendijas ar kur ją rasti 

o Patikslinti dalykų įskaitymo tvarką 

o Pridėti informaciją, kaip elgtis, jei nėra studijų tvarkaraščio 

2. Naujų narių LSMU SA mokymai, orientuoti į akademinio komiteto veiklą. Mokymai vyko kartu su 

vidiniais organizacijos mokymais ir dalis mokymų laiko buvo skirta akademiniam komitetui. 

Mokymai vyko spalio 3d. 18h. Mokymų metu buvo pristatyta svarbiausia informacija, kurios 

nariams gali prireikti atstovaujant SA ir atsakant į kitų studentų klausimus. Po akademinio ir 

socialinio komitetų dalies, nariams buvo pateiktas testukas pasitikrinti savo žinias. 

Lapkritis 

1. Pasirengimas LSMU SA ataskaitinei konferencijai. Ruošiama delegatų rinkimo forma, kurią pildys 

delegatai ir juos rinkę studentai, atliekami konferencijos paruošiamieji darbai, ruošiama delegatų 

registracija. 

 

 

 

Socialinis komitetas 

 

Sausis 

1. Budėjimų naikinimas, įkuriant pašto dėžutę. Sėkmingai įvykdytas ir pripažintas universiteto 

bendruomenės. Tokiu būdu palengvintas atstovybės narių darbas. Dokumentai sėkmingai 

registruojami juos gaunant ir/ar atiduodant.  

Vasaris 

1. Budėjimų naikinimo sklaida; Informacija sėkmingai paskleista universiteto bendruomenei, dėžutė 

tikrinama kartą per savaitę, prašymo pateikėjas apie dokumentų gavimą informuojamas 

el.paštu. 
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2. Veiklos plano antram pusmečiui tobulinimas; Veikos planas antram pusmečiui sėkmingai parašytas 

ir patobulintas.  

Kovas 

3. Kraujo donorystės akcija su kraujo centru įvykdyta, tačiau sulaukta mažo donorų    susidomėjimo. 

Balandis 

1. Vardinių stipendijų prašymų suvedimas bei laikų paskyrimas pokalbiams. Visi gauti prašymai buvo 

suregistruoti, laikai sudėlioti pagal administracijos pageidavimą, po posėdžio stipendijoms 

skirti pageidavusiems dokumentai buvo grąžinti (prieš tai grąžinimą pažymėjus LSMU SA 

dokumentų registracijos žurnale). 

Gegužė 

1. Suvesti studentų duomenis, gaunančius papildomą socialinį balą; Pagal gautus prašymus visi 

galintys kandidatuoti į papildomą socialinį balą buvo įvertinti ir įtraukti į sąrašą, kuris buvo 

perduotas universiteto administracijai .  

2. Apklausa bendrabučių gyventojams apie sąlygas ir trūkstamus daiktus/paslaugas bendrabučiuose 

(vaizdo kameros, vandens aparatai ir kt); Neatlikta. Perkelta į kitą pusmetį tikintis didesnio 

respondentų susidomėjimo ir aktyvumo. 

 

Birželis 

1. I pusmečio atliktų darbų revizija; darbų aptarimas vyks rugsėjo mėnesį siekiant pritraukti daugiau 

žmonių, nes birželį visiems buvo sesija ir spaudė mokslai.  

2. Rengimasis pirmakursių stovyklai. Ruošimasis sėkmingai vyksta bendradarbiaujant su 

organizacine grupe.  

3. LSMU SA pristatymas fuksų stovyklose ir studijų įvado metu. Bendradarbiaujant su akademiniu 

komitetu ruošiama strategija, kuri bus pristatyta bendro valdybos susirinkimo metu.  

Rugpjūtis 

1. Dalyvavimas pirmakursių priėmimuose, informacijos, susijusios su universitetu sklaida 

pirmakursiams. 
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Rugsėjis 

1. Vietiniai  akademiniai ir socialiniai mokymai pirmakursių seniūnams, bendradarbiaujant su 

akademiniu komitetu, atstovų koordinatoriumi. Mokymai susilaukė nemažo pirmakursių seniūnų 

susidomėjimo, seniūnai buvo suinteresuoti, turėjo klausimų, jiems pateikta informacija buvo 

aktuali, svarbi ir reikalinga atstovaujant savo grupes/kursą.  

2. Kontaktavimas su universiteto pirmakursiais ir pagalba sprendžiant jiems kilusias problemas su 

LSP (Lietuvos studento pažymėjimu). Dažniausiai kilę klausimai buvo informacijos trūkumo lygio, 

kuomet pakako paaiškinti esamą situacija, tačiau kai kuriais atvejais teko kreiptis į LSS ir taip 

spręsti kilusias problemas.  

3. Sutvarkyta bibliotekos įėjimo sistema, naujus LSP pasigaminusiems studentams. 

4. Dalyvavimas LSMU SA naujų narių priėmimuose pristatant socialinio komiteto veiklą ir siekiant 

prisitraukti naujų narių. 

 

Spalis 

1. Sukurta anketa siekiant išsiaiškinti universitete besimokančių ir dirbančių studentų skaičiui. 

(tobulinama, planuojamas paleidimas lapkričio gale). 

2. LSMU SA „Halloween‘o“ filmų – neformalus LSMU SA bendruomenės vakaras (pasisėdėjimas) 

LSMU SA patalpose. Organizuotas naujų narių iniciatyva.  

Lapkritis: 

1. Organizuojama Kalėdine gerumo akcija: bendradarbiaujant su Kauno senelių namais ir vaikų 

namais/neišnešiotukų skyriumi (idėja gryninama). Pirmas etapas: lankyti senelius senelių namuose 

su mini programa, pyragais ir prašymu numegzti kūdikėliams kojinių/kitų mezginių. Antras etapas: 

gruodžio vidury gavus dovanas lankyti vaikų namus/neišnešiotukus ir dalinti mezginius. Pinigų 

siūlams ir dovanoms tikimės gauti iš LSMU SA narių. 
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2. Organizuojama Kraujo donorystės akcija su Kauno Klinikų kraujo centru. Planuojama data 12.06 

arba 12.11. Akcija planuojama LSMU SA patalpose. Kontaktuojant su kitais Kauno universitetais 

ir kolegijomis (KTU SA, LSU SA, KK SA, KTK SA, VDU SA) bus siekiama didesnio 

susidomėjimo ir didesnio donorų skaičiaus. Kauno klinikų Kraujo centras žada dovanas gausiausiai 

atėjusiai aukštosios mokyklos bendruomenei. (Tęstinė veikla) 

3. Anketos siekiant išsiaiškinti dirbančių studentų skaičių sklaida (bendradarbiaujant su informaciniu 

komitetu.) 

4. Idėja socialinei-akademinei akcijai universiteto viduje siekiant priminti akademinio nesąžiningumo 

problemą. Mintis: plakatai ir postai socialinėje erdvėje su mintimi „Egzaminuose 

žuvo/nukentėjo...“ ir pateikiami skaičiai žmonių, pašalintų iš universiteto dėl akademinio 

nesąžiningumo. (Tęstinė veikla) 

 

 

Marketingo ir projektų darbo grupė 

1. Tęstinė veikla 

1.1. Remėjų renginiams paieška – surasti remėjai renginiams „Valentino diena“ (vasario 14 d.), „Būk 

sveikas!“ (balandžio 23 -27 d.), išvažiuojamiesiems SA mokymams (balandžio 21 – 22 d.), 

„Medix attack – LSMU goes wild“ (gegužės 17 d.), kuratorių projekto mokymams (gegužės 19 – 

20 d.) 

1.2. Mecenatų paieška ir ilgalaikių bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas – žodiniu susitarimu 

pasiektas ilgalaikis bendradarbiavimas su šokių studija „Aistra šokiui“ (parama dovanų kuponais 

renginiams), pradėta bendradarbiauti su „Basement cocktail bar by Barbara“ valdytojais 

(nuolaidos nuomai, sąskaita prie baro, galimybė naudotis „Gargaras“ patalpomis). Derinamos 

bendradarbiavimo sąlygos su nekilnojamojo turto įmone „Nova“. Tarpininkaujama su medicininių 

chalatų platintojais už ypač žemą kainą LSMU studentams (vieneto kaina – 11 Eur). Žodinis 

susitarimas su „World of games“ – parama stalo ir kompiuteriniais žaidimais renginių metu ar SA 

patalpose. Tęsiamas bendradarbiavimas su „Kvadratu.lt“ – parama ar didelės nuolaidos 

dekoracijoms renginių metu. 
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Pasiektas ilgalaikis bendradarbiavimas su naktiniu klubu „Taboo“ (parama renginiams – 

nemokama klubo nuoma), pradėta bendradarbiauti su „Sounds good“ – DJ ir reikalingos 

aparatūros kaina (nuolaidos nuomai).  

1.3. Projektų rašymas nauji nariai apmokyti rašyti projektus, šiuo metu vykdomos konsultacijos ir 

paraiškų teikimas į LSMU fondą, taip pat į LSS savivaldų fondą. 

 

2. Papildoma (neįtraukta į veiklos planą) veikla 

2.1. Bendradarbiauta su „Revolut“ – gauti kontaktai atsakingų asmenų ir nemokamos VIP narystės 

metams 2 atstovybės nariams; 

2.2. Derinamos bendradarbiavimo sąlygos su NT brokeriais „Contexi“ – mainais už pagalbą 

planuojama gauti apie 1000 Eur papildomų pajamų; 

2.3. Bendradarbiauta su draudimo įmone „Compensa“ – atstovybės nariams pasiūlytos darbo vietos, o 

visai SA parama renginių metu; 

2.4. Gautos nuolaidos LSMU Studentams sporto klube „Fankas“; 

2.5. Toliau vykdoma remėjų paieška Kuratorių projekto atributikai ir bendraujama dėl naujų, LSMU 

studentams, skirtų nuolaidų. 

 

Informacinis komitetas 

Gruodis 

1. Sukurtas kalėdinis sveikinimas administracijai 

Sausis 

1. Pradėta sklaida apie sa.smd.lt studijų kokybės anketą, apie ją studentams nuolatos pranešama. 

2. Sklaida apie pasikeitusią dokumentų priėmimo tvarką ir naują SA pašto dėžutę – plakatai ir įrašai 

SA Facebook paskyroje. 

Vasaris 

1. Renginio „Prie kavos“ sklaida ir fotografavimas. 

mailto:info@lsmusa.lt
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2. Sukurtas sveikinimo klipas Lietuvos atkūrimo šimtmečiui. 

3. Pradėta kuratorių projekto sklaida – fotosesija, maketavimas, plakatai, įrašai SA Facebook 

paskyroje. 

4. „Ateitį planuok šiandien“ fotografavimas. 

Kovas 

1. Sukurtas naujas SA Google kalendorius. 

2. Anketos apie interaktyvias paskaitas sklaida – plakatai ir skrajutės visuose universiteto 

padaliniuose, įrašai SA Facebook paskyroje. 

Balandis: 

1. „Būk sveikas‘18” sklaida – atskiri įrašai SA Facebook paskyroje. 

2. Vidiniai maketavimo mokymai per išvažiuojamuosius SA pavasario mokymus. 

Gegužė 

1. Vidiniai nuotraukų redagavimo mokymai. 

2. Gauta galimybė prisijungti ir valdyti lsmusa.lt serverį. 

3. „MEDIX attack 2018“ sklaida (SA Facebook paskyroje, plakatai, skrajutės) ir fotografavimas.  

4. Vidiniai fotografavimo mokymai. 

Liepa 

1. Parašyta komiteto veiklos strategija. 

2. Naujų pirmakursių Facebook grupių kūrimas ir priežiūra. 

Rugpjūtis: 

1. Renginio „First night“ reklama. 

Rugsėjis: 

mailto:info@lsmusa.lt
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1. Renginio „First night“ fotografavimas ir filmavimas. 

2. Naujų SA narių priėmimų reklama. 

Spalis: 

1. Perkelta motyvacinė sistema į lsmusa.lt subdomeną. 

2. Pirmakursių krikštynų reklama, fotografavimas ir filmavimas. 

Lapkritis: 

1. SA ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijos sklaida. 

2. Vidiniai maketavimo mokymai. 

 

Laivalaikio komitetas 

 

Vasaris 

1. Valentino dienos renginio „Be my Valentine“ organizavimas. Detalesnė ataskaita pateikiama 

priede nr. 1. 

 

Balandis 

2. Sporto ir sveikatingumo savaitė „Būk sveikas“. Detalesnė ataskaita pateikiama priede nr. 2. 

 

Gegužė 

3. Renginio „Medix attack“ organizavimas 

 

Rugsėjis 

 

1. LSMU First night. Detalesnė ataskaita pateikiama priede nr. 3. 

 

Spalis  

mailto:info@lsmusa.lt
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1. Pirmakursių krikštynos „Klinikana Jones: Klinikų paslapties beikant“. Detalesnė ataskaita 

pateikiama priede nr. 4. 

 

 

Žmogiškųjų išteklių koordinatoriai 

 

Gruodis 

1. Komplimentų dėžutė (gruodžio 10-20 d.) 

Tikslas: paskatinti narių tarpusavio bendravimą. 

Komplimentų dėžutė paruošta ir apie ją paskelbta Workplace platformoje gruodžio 12 d., 

komplimentų dėžutė atidaryta gruodžio 20 d. Kalėdinio SA vakaro metu. 

 

2. Kalėdų vakaras (gruodžio 20 d.) 

Tikslas: padėti nariams užmegzti glaudesnį ryšį su SA valdyba. 

Apie Kalėdų vakarą buvo pranešta Workplace platformoje gruodžio 13 d., Kalėdų vakaras vyko 

gruodžio 20 d. Vakaro metu buvo apsikeičiama kalėdinėmis dovanomis iki 3 eurų, žaidžiami stalo 

žaidimai. 

Rezultatai: nariai labiau pasitiki valdyba, nebijo klausti, jų manymu, kvailų klausimų. 

 

3. Narių analizė, sąrašų atnaujinimas ir sisteminimas (gruodžio 20-31 d.) 

Tikslas: atnaujinti narių sąrašą. 

Narių sąrašas buvo atnaujinamas remiantis šiais kriterijais: kada paskutinį kartą buvo gauti taškai, 

ar narys turi taškų, kada atėjo į SA.  

Viso aktyvių narių: 45. Aktyviais laikomi tie, kurie gavo taškų nuo 2017-09-01 ir turi daugiau nei 

0 taškų. 

ICOSA (tarptautinio komiteto) narių: 17.  

Nariai stebėtojai (nariai, turintys mažiau nei 30 taškų) – 75, iš jų: 

mailto:info@lsmusa.lt
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 28 nariai turi 0 taškų (21 narys turi 0 taškų atėjęs į SA nuo 2017-09, o 7 nariai – atėję į SA nuo 

2017-04); 

 10 narių taškų negavo nuo 2017-09-01 (7 nariai yra SA nuo 2017-04, 3 nariai yra SA nuo 

2017-09); 

 25 nariai, į SA atėję nuo 2017-04, vis dar turi stebėtojo statusą – surinkę mažiau nei 30 taškų.  

Tikrieji nariai – tie, kurie turi daugiau nei 30 taškų. Aktyvių narių: 34, iš jų: 

 10 taškų negavo nuo 2017-09-01. 

Rezultatai: narių sąrašas atnaujintas, nariai iš naujo susisteminti pagal naujausius duomenis apie 

juos, aktyvumą. 

 

Sausis 

1. SA atributikos parametrai (sausio 20-29 d.) 

Nuspręsta atributiką daryti vienodą: 

 Džemperiai burgundiškos spalvos, priekyje kairėje pusėje SA logotipas, nugaroje – „Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybė <<Vardas>>“. 

 Polo marškinėliai – balti, priekyje kairėje pusėje SA logotipas. 

 Vanity stiliaus švarkelis – priekyje kairėje pusėje SA logotipas, nugaroje – „Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto Studentų atstovybė <<Vardas>>“. 

 

2. SA atributika (nuo 30, 120, 70 taškų)  

 Nuo 30 taškų – polo marškinėliai; 

 Nuo 70 taškų – džemperis; 

 Nuo 120 taškų – Vanity stiliaus švarkelis. 

 

3. Narių kompetencijų vertinimas (akreditacijos) (sausio 10-31 d.) 

Tikslas: ugdyti atsakingą, kompetetingą SA narių kartą, kuri tobulėja ir geba tvirtai atstovauti 

studentus universiteto, Lietuvos studentų sąjungos, Lietuvos respublikos institucijose. 

mailto:info@lsmusa.lt
http://www.lsmusa.lt/


 
 
 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

         STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 
                                           Lithuanian University of Health Sciences Students’ Union 

 

 

LSMU studentų atstovybė 

A.Mickevičiaus g. 9, 

LT - 44307 Kaunas 

Tel.(8 37) 327 214 

Faks.(8 37) 220 733 

El.p. info@lsmusa.lt 

www.lsmusa.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 302569715 

PVM kodas LT93704406007676653 

 

 
 

| 15 

SA nario akreditavimo testas paskelbtas (I ciklas) sausio 17 d. Workplace platformoje, sausio 22 d. 

išsiųsti el. laiškai su priminimu kiekvienam nariui iš zik@lsmusa.lt el. pašto. II ciklas paskelbtas 

kovo 20 d. Workplace platformoje. 

Narys, teisingai atsakęs į mažiau nei 10 klausimų arba neužpildęs anketos, laikomas neakredituotu. 

Tai reiškia, jog iki kito ciklo arba individualiai narys negali rinkti taškų, nėra įtrauktas į aktyvių 

narių sąrašą ir negali prisiimti pareiginių atsakomybių atstovybėje.  

 

4. Akreditavimo testo forma – Google documents formatu. Užpildyti testą buvo galima: 

 sausio 17-24 d. – I ciklas; 

 kovo 20-28 d. – II ciklas. 

 Individualiai – į SA veiklą įsitraukus ne priėmimų metu. 

5. Viso testą užpildė 59 nariai (įskaitant ir valdybos narius): 

 I ciklas – 52 nariai; 

 II ciklas – 3 nariai; 

 Individualiai – 4 nariai. 

0 narių laikomi neakredituotais. 

 

Kiekvienas narys gavo testo rezultatus asmeniškai į el. paštą.  

Viešai testo atsakymai buvo aptarti vasario 1 d. visuotinio SA susirinkimo metu. 

 

Testą sudaro 20 klausimų (testiniai su vienu ar keliais pasirenkamaisiais atsakymais ir atviri klausimai) – 

Priedas nr. 5. 

Rezultatai: iš viso aktyvių narių 59, kurie turi bazinių žinių ne tik apie SA, bet ir universiteto veikimą, 

išmano LSMU Studijų reglamentą. 

 

Vasaris 

1. Pasiūlymų/pageidavimų dėžutės perkėlimas į Workplace (vasario 9-16 d.) 

mailto:info@lsmusa.lt
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Tikslas: padaryti problemų išsakymą labiau prieinamu ir patogiu dalyku, kur anonimiškumas 

garantuojamas.  

Pasiūlymų/pageidavimų dėžutės formatas sukurtas vasario 15 d. – tai Google dokumentas, viešai nariams 

paskelbtas vasario 23 d. Workplace platformoje. 

Rezultatai: problemos tapo tikrai anoniminėmis, nebebandoma „iššifruoti“ rašysenos, atsirado didesnis 

objektyvumas. 

 

2. Apklausa nariams dėl pavasario išvažiuojamųjų mokymų (vasario 16-23 d.) 

Pasitarus valdybos posėdyje nuspręsta narių paklausti, kokias temas norėtų nagrinėti bei kokias 

minkštąsias kompetencijas patobulinti išvažiuojamuose mokymuose. Apklausa dėl temų ir lektorių buvo 

paviešinta kovo 5 d. Workplace platformoje.  

 

3. Darbo grupė pavasario išvažiuojamiesiems mokymams (vasario 23-28 d.) 

Kovo 11 dieną paskelbta apklausa dėl prisijungimo prie darbo grupės. 

Kovo 12 dieną sudaryta darbo grupė, kurią sudarė 9 nariai: 5 valdybos (Gerda Kalinauskaitė, Goda 

Mačijauskaitė, Gražvydas Puška, Julija Jakubavičiūtė, Uršulė Kalvaitytė) ir 4 aktyvūs nariai (Eglė 

Laurinavičūtė, Ema Jackevičiūtė, Evelina Alūzaitė, Urtė Žakarytė). 

 

4. Komitetų veiklos vertinimas (vasario 9-28 d.) 

Tikslas: įvertinti (I-asis komitetų veiklos vertinimo etapas) akademinio, socialinio, informacinio, 

laisvalaikio komitetų, marketingo ir projektų darbo grupės, „Kuratorių“ projekto veiklą iš SA narių 

perspektyvos. 

Buvo padalintos anketos (Priedas nr. 6) nariams susirinkimų metu ir prašoma anonimiškai jas užpildyti. 

Rezultatai: susisteminti ir pateikti kartu su II-ojo etapo komitetų veiklos vertinimo rezultatais valdybos 

susirinkime gegužės 30 d. (Priedas nr. 7) 

 

Kovas 

1. Pasiruošimas pavasario išvažiuojamiesiems mokymams 
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Kovo 12 d. sudaryta darbo grupė. 

Planuojamas narių skaičius – 30. 

Kovo 20 d. vyko pirmasis susirinkimas, kuriame pasidalinta darbais: 

 Protmūšį per mokymus daro Julija Jakubavičiūtė ir Uršulė Kalvaitytė; 

 Komandos formavimo veiklas organizuoja Ema Jackevičiūtė ir Evelina Alūzaitė; 

 Registracijos formos sukūrimu rūpinasi Evelina Alūzaitė, registracijos formą paviešinti 

kovo 27 d.; 

 Lektorių paieška rūpinasi Ema Jackevičiūtė, Goda Mačijauskaitė, Gerda Kalinauskaitė; 

 Transportu rūpinasi Gerda Kalinauskaitė; 

 Mokymų vieta rūpinasi Eglė Laurinavičiūtė; 

 Preliminarus lektorių skaičius – 4, temos iš apklausos nariams: viešasis kalbėjimas, 

marketingas, motyvacija. 

 

2. Vidinės komunikacijos gerinimas (vidinis renginys – protmūšis) (kovo 22 d.) 

Protmūšis dėl mažo aktyvių narių skaičiaus valdybos nutarimu nukeltas į pavasario 

išvažiuojamuosius mokymus (balandžio 21-22 d.). Protmūšį organizuoja Julija Jaubavičiūtė ir 

Uršulė Kalvaitytė. 

 

Balandis 

1. Pavasario išvažiuojamieji mokymai (balandžio 21-22 d.) 

Tikslas: pagilinti žinias viešojo kalbėjimo, marketingo srityse. Išmokti naudotis Photoshop programa. 

Sužinoti savivaldų istoriją, kaip motyvuoti save.  

Vieta: Šaltupio sodyba 

Transportas: universiteto parūpintas autobusas 

Narių skaičius: užsiregistravusių 26, dalyvavusių 23. 

Lektoriai: Rūta Paulauskaitė – viešasis kalbėjimas, Niko Amirgulašvili – marketingas, Robertas 

Pranevičius – savivaldų istorija, vidinė motyvacija, Airimas Vasiliūnas – Photoshop pradmenų 

mokymai. 
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Registracijos pradžia – kovo 29 d., pabaiga – balandžio 9 d. 

Papildomos veiklos: komandos formavimo žaidimai, protmūšis, improvizacijų užduotys komandoms. 

Rezultatai: pagilintos žinios viešojo kalbėjimo (išmoktas 5 pirštų taikymo metodas), marketingo 

(išgirsta apie įvairią patirtį marketingo veikloje) srityse. Išmokta naudotis Photoshop programa – 

sužinoti programos pagrindai ir praktiškai pritaikyta, kaip sumaketuoti plakatą, kokius šriftus, 

parametrus taikyti norint išgauti geriausią rezultatą. Sužinota savivaldų istorija, pakartota, ką gali duoti 

kiekvienas komitetas, esantis SA, kaip patirtį iš SA galima panaudoti ir gyvenime, karjeroje. 

 

Gegužė 

1. Visų SA narių fotosesija 

Tikslas: turėti reprezentatyvių nuotraukų naujų narių priėmimams, plakatams.  

Rezultatai: narių fotosesija buvo padaryta paskutinio visuotinio susirinkimo metu (birželio 5 d.) 

Nemuno saloje. Fotosesiją darė Airimas Vasiliūnas. 

 

2. Komitetų veiklos vertinimas (gegužės 1-31 d.) 

Tikslas: (II-ojo etapo) įvertinti kiekvieno komiteto susirinkimų skaičių, dažnį, lankomumą, viešinimą. 

Nuo gruodžio 14 d. iki gegužės 29 d. buvo analizuojama, kiek padaryta susirinkimų, koks susirinkimų 

dažnis, kiek protokolų prieinama viešai, kiek susirinkimų buvo skelbta viešai per Workplace platformą, 

SA kalendorių. 

Rezultatai: susisteminti ir pateikti kartu su I-ojo etapo komitetų veiklos vertinimo rezultatais valdybos 

susirinkime gegužės 30 d. (PRIEDAS Nr. 3). 

 

Rugsėjis  

1. Naujų narių priėmimas. Vyko trim etapais: pirmas – susipažinimas su naujais nariais, trumpas įvadas į 

studentų atstovybės veiklą. Antras – vidiniai mokymai. Trečias – išvažiuojamieji mokymai. 

Pirmas etapas: 

 Sklaida: Registracijos forma paskelbta rugsėjo 7d. užsiregistravo 84 nariai, sumaketuoti plakatai –

Airimas Vasiliūnas, iškabinta MLK, FF, VA, biblioteka, centriniai rūmai – Gražvydas Puška. 
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 Susipažinimas ir trumpas įvadas į SA veikla – rugsėjo 19d 

Rezervuota CR auditorija. 

Danielė Bučinskaitė pristatė SA veiklą. 

Gražvydas Puška, Goda Mačijauskaitė susirinkusius narius suskirstė į grupes ir paskyrė mentorius, 

diskusija pratęsta SA patalpose. 

Antras etapas:  

 vidiniai mokymai, spalio 3d 

Rezervuota „Žilinsko“ auditorija, kalbėta konkrečiai apie kiekvieno komiteto veiklą, kalbėjo 

komitetų pirmininkai. Įvadinis žodis – Danielė Bučinskaitė. 

Pasibaigus mokymams paskelbtas akreditavimo testas. Atidarytas spalio 3 d., uždarytas spalio 6 d. Testą 

užpildė ir išlaikė 81 narys. 

 

2. Pasiruošimas išvažiuojamiesiems mokymams. Lektorių paieška – Gražvydas Puška, Gerda 

Kalinauskaitė. Transporto rezervacija – Gerda Kalinauskaitė, komandos formavimo veiklas organizuoja 

- Gražvydas Puška, mokymų metu – Gerda Kalinauskaitė, mokymų vieta rūpinasi – Gražvydas Puška, 

registracijos forma – Goda Mačijauskaitė. 

Spalis 

Rudens išvažiuojamieji mokymai (spalio 12-14 d.d.) 

Tikslas: pagilinti žinias akademinio ir socialinio komitetų srityse.  

Narių skaičius: užsiregistravusių 41, dalyvavusių 37. 

Lektoriai: Gabija Pancekauskaitė – akademinė sritis, atstovavimas, Solveiga Skaringytė (LSS metų 

socakademas) – socialinė sritis. 

Papildomos veiklos: komandos formavimo žaidimai, protmūšis. 

Rezultatai: pagilintos žinios akademinio ir socialinio komitetų srityse. 
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Tęstinė veikla 

1. Motyvacinės sistemos peržiūra 

Kiekvieną mėnesį pildoma narių susirinkimų lankymo forma, taškų rinkimo forma. Prižiūrima, jog 

už kiekvieną susirinkimą ir pavestus darbus būtų surašyti taškai. Stebimas naujų narių 

integravimasis, progresas, stebima, kam reikia pasirašyti tikrojo nario sutartis, skirti atributiką, kam 

sekasi prasčiau ir su kuo reikia pasikalbėti dėl nelankymo bei vietos atstovybėje neatradimo. 

 

2. Naujų narių sutartys 

Pasirašytos dvi naujos tikrojo nario sutartys su Ema Jackevičiūte ir Laura Jokubauskaite. 

 

Atstovų koordinatorė 

 

1. Parengtas LSMU Studentų atstovų apklausos klausimynas ir pateiktas LSMU SA Tarybos 

tvirtinimui. 

2. Nuolatos tikrinami ir pildomi studentų atstovų sąrašai, skelbiami konkursai laisvoms atstovų 

vietoms užimti. 

3. Derinamas LSMU Studentų atstovų reglamento rašymas, vykdomos jo pataisos ir ruošiamas 

galutinis variantas. 

4. Rugsėjo 11 d. parengtas kreipimasis LSMU administracijai su prašymu pateikti visų posėdžių, 

kuriuose dalyvauja studentai,  protokolus su narių sąrašais. 

5. Spalio mėnesį kreipimasis išplatintas administracijai 

6. Iš gautų duomenų apie studentų atstovų posėdžių lankomumą ruošiama ataskaita LSMU SA 

Tarybai. 

 

 

Studentų atstovybės projektas „Kuratoriai“ 
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Kovas 

1. Kuratoriui reikalingos santraukos paruošimas 

Paruošta ir kuratoriams į el.paštus po mokymų išsiųsta informacija.  Akademinės, socialinės ir 

informacinių sistamų srities. 

 

Balandis 

1. Vietiniai mokymai, orientuoti į teorines žinias akademinėje ir socialinėje sferose. 

Mokymai vyko balandžio 14d. 10.30-16.30h Farmacijos fakulteto A-202 auditorijoje. Mokymuose 

dalyvavo 35 kandidatai. Būsimieji kuratoriai buvo mokomi susipažinimo žaidimų, tai pat jiems 

buvo išdėstyta svarbiausia akademinė, socialinė ir informacinių sistemų informacija. Dienos metu 

įgytas žinias kuratoriai tikrino spręsdami problemines situacijas ir diskutuodami. 

2. Kuratorių motyvaciniai pokalbiai. 

Motyvaciniai pokalbiai vyko balandžio 16-20d 15-19h SA patalpose. Pamainomis pokalbių klausė 

iš viso 10 SA narių, pokalbiuose dalyvavo 63 kandidatai. Pokalbio metu studentai turėjo papasakoti 

apie save, atsakyti į kelis klausimus ir išspręsti testą iš akademinės ir socialinės srities informacijos. 

Specialybėse, kuriose trūko kuratorių po motyvacinių pokalbių, studentai (nedalyvavę 

motyvaciniuose) gavo kelis papildomus klausimus el.paštu. 

 

Gegužė 

1. Išvažiuojamieji mokymai, orientuoti į „minkštąsias“ kompetencijas. 

Išvažiuojamieji mokymai vyko gegužės 19-20d. sodyboje Šaltupis. juose dalyvavo 29 kuratoriai. 

Mokymų metu buvo žaidžiami susipažinimo žaidimai, mokomasi viešojo kalbėjimo ir kūno kalbos 

subtilybių, diskutuojama, koks turėtų būti tobulas kuratorius ir dar kartą buvo patikrintos kuratorių 

sukauptos žinios. 

2. Kuratorių atributikos aptarimas ir užsakymas. 

Atributika dar neužsakyta. Norima užsakyti kortelės formos USB raktus. Šiuo metu su Marketingo 

komitetu bendradarbiaujama ieškant papildomo finansavimo. 

mailto:info@lsmusa.lt
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3. Pirmakursio gidas'18 paruošimas. 

Gidas dar ruošiamas, priėmimo komisijai bus išsiųstas iki liepos 6d. 

 

Liepa 

1. Pirmakursių priėmimai. Bendravimas su pirmakursiais, jų kontaktų rinkimas. Pirmojo priėmimų 

etapo metu Farmacijos fakultete Studentų atstovybės nariai ir keliai kuratoriai bendravo su 

pirmakursiais, atsakinėjo į kilusius klausimus, padėjo pasirašyti sutartis internetu. 

2. Kuratorių atributika. Užsakyti kortelės formos USB raktai su Kuratoriai’18 ir LSMU SA logotipais. 

3. Pirmakursio gidas. Pilnai paruoštas ir išsiųstas Pirmakursio gidas'18. Kiekvienas pirmakursis Gidą 

gavo el. paštu, taip pat galėjo pasižiūrėti lsmuni.lt priėmimų skiltyje ir Facebook grupėje „LSMU 

Pirmakursiai 2018“. 

 

Rugpjūtis 

1. VSF + SLF Pirmakursių stovykla. Gerda Kalinauskaitė buvo pagrindinė stovyklos organizatorė, 

organizacinė komanda buvo sudaryta iš 12 žmonių. Stovykla vyko rugpjūčio 18-20d. Latežerio 

stovyklavietėje, joje dalyvavo 57 pirmakursiai. 

 

Rugsėjis 

1. Rugsėjo pirmosios eisena. Padėkos dovanų kuratoriams dalijimas. 

2. Kuratorių veiklos koordinavimas, informacijos sklaida. Facebook platformoje atsakoma į kuratorių 

užduodamus klausimus, dalinamasi pirmakursiams aktualia informacija. 

 

Nuo komitetų nepriklausomos veiklos vykdymas 

1. LSMU Rektorato posėdyje pristatyta Studentų atstovybės struktūra ir veikla. 

2. Studijų centro vadovei dr. I. Čeponienei ir prorektoriui studijoms prof. K. Petrikoniui pristatyti 

apklausos „Dėl interaktyvių paskaitų“ rezultatai. Vėliau dalyvauta susitikimuose su įvairių 

fakultetų administraciją sprendžiant apklausoje išsakytas problemas. 

mailto:info@lsmusa.lt
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3. LSMU Rektorato posėdyje išsakyti nusiskundimai dėl dalyko Farmakologija dėstymo 

Odontologijos, Farmacijos ir Medicinos studijų programose, bei dalyko Histologija dėstymo 

Veterinarijos studijų programoje. Pasiekti pokyčiai aprašomi priede nr. 8. 

4. Atsižvelgus į studentų išsakytą LSMU atributikos trūkumą, susitarta, kad universiteto knygyne 

būtų parduodami džemperiai su LSMU heraldika. 

5. Aktyviai dalyvaujama naujos LSMU Studijų reglamento redakcijos rengime. 

6. Problemos dėl Medicinos studijų programos 4-6 kursų problemos iškėlimas ir sprendimas, 

dalyvaujant susitikime su klinikų atstovais ir MF dekanui, prodekane ir studijų centro atstovais. 

Aktyvus tarpininkavimas tarp studentų ir padalinių sprendžiant iškylančius netikslumus. 

7. Farmacijos studijų programos dalyko farmacinė chemija problemos dėl į intranetą nekeliamos 

studijų medžiagos (skaidrių) sprendimas. 

8. LSMU SA dokumentų tvarkymas ir sisteminimas siekiant tvarkingo saugojimo. 

9. Peržiūrėtos LSMU SA nario stebėtojo anketa ir Nario sutartis, atsižvelgiant į naują duomenų 

apsaugos įstatymą. 

10. Veikla su Lietuvos studentų sąjungoje (LSS): 

8.1. Dalyvauta LSS ataskaitos teikimo konferencijoje Klaipėdoje 

8.2. Dalyvauta LSS Tarybos posėdžiuose 

8.3. Dalyvauta akademiniuose pusryčiuose su LR Ministru pirmininku S. Skverneliu 

11. Dalyvauta susitikimuose LR Švietimo ir mokslo ministerijoje, LR Seimo Švietimo ir mokslo bei 

Sveikatos komitetuose. 

12. LSMU SA deleguoti atstovai dalyvavo fakultetų tarybų, SPK, apeliacinių komisijų posėdžiuose. 
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LSMU Studentų atstovybės prezidentė      Danielė Bučinskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEDAI 

Priedas nr. 1 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 

LAISVALAIKIO KOMITETAS 

  

ATASKAITA UŽ VALENTINO DIENOS RENGINĮ    

 

Renginio data: 2018m. Vasario 14d. 

Vieta: M.Jankaus g. aktų salė, Kaunas 
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Organizatoriai: LSMU SA ir VASA 

Forma:  Greitieji pasimatymai ("speed dating") 

Dalyvių skaičius: 60  (+organizatoriai, žiūrovai) 

Auditorija: LSMU ir kitų aukštųjų mokyklų studentai 

Veikla (už kurią buvo atsakingi LSMU SA): 

Prieš renginį Per renginį Po renginio 

Aptarta programa, dalyvių 

skaičius, renginio eiga. 

Renginio fotografavimas Konkrečių asmeninių 

rezultatų skaičiavimas ir 

kontaktavimas su dalyviais. 

Paskristytos atsakomybės SA 

ir VASA. 

Dalyvių registracija 

 

 

Susisiekta su LSMU Kultūros 

centru dėl patalpų Jankaus g.  

Tvarkos prižiūrėjimas 

renginio eigoje 

 

Paruoštas marketinis 

pasiūlymas rėmėjų paieškoms 

Rezultatų skaičiavimas ir 

skelbimas. 

 

Sukurtas renginys 

Facebook'e, registracijos 

forma. 

Prizų įteikimas. 

 

 

Dekoracijų paruošimas, 

aparatūros sutikrinimas. 

Užkandžių/gėrimų stalo 

paruošimas ir prižiūrėjimas. 

 

Vedėjos suradimas   

Taškų skaičiavimo algoritmo 

paruošimas  

  

 

Finansai: suorganizuoti renginį universiteto skirtų finansų užteko (buvo skirta 100eur) 

mailto:info@lsmusa.lt
http://www.lsmusa.lt/


 
 
 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

         STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 
                                           Lithuanian University of Health Sciences Students’ Union 

 

 

LSMU studentų atstovybė 

A.Mickevičiaus g. 9, 

LT - 44307 Kaunas 

Tel.(8 37) 327 214 

Faks.(8 37) 220 733 

El.p. info@lsmusa.lt 

www.lsmusa.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 302569715 

PVM kodas LT93704406007676653 

 

 
 

| 26 

Organizacinė komanda:  

1. Rugilė Valentinaitė 

2. Evelina Alūzaitė 

3. Ema Jackevičiūtė 

4. Eglė Laurinavičiūtė 

5. Goda Mačijauskaitė 

6. Sonata Lodaitė 

7. Laura Jokubauskaitė 

8. Gerda Baranauskaitė 

Renginio organizatorių susirinkimai: SA patalpose (1) ir internetinėje erdvėje. 

 

Priedas nr. 2 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 

LAISVALAIKIO KOMITETAS 

ATASKAITA UŽ SPORTO IR SVEIKATINGUMO SAVAITĘ "BŪK SVEIKAS'18"    

 

Renginio data: 2018m. Balandžio 23 – 27d.   

Vieta: M.Jankaus g. Sporto salė - aerobikos treniruotė 

MLK Oželio auditorija – kaniterapijos paskaita 

mailto:info@lsmusa.lt
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Farmacijos fakulteto auditorijos - zoonozių paskaita  

PC "Akropolis" boulingas – boulingo turnyras 

PC "Savas" - sveikatos rodiklių matavimas Kauno miesto gyventojams.  

Organizatoriai: LSMU SA laisvalaikio ir marketingo komitetai 

Programa:  

ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS 

Paskaita "Naminių augintinių 

įtaka žmogaus sveikatai ir 

gerovei" 

Doc. Lina Mickienė 

Sveikatos rodiklių 

matavimas PC "Savas"  

Paskaita "Kaniterapija: 

pūkuotas draugas, kuris padeda 

sveikti" 

Boulingo turnyras (10 

komandų) 

  

 

Auditorija: LSMU ir kitų aukštųjų mokyklų studentai, Kauno miesto gyventojai 

Nuveikti darbai: 

Paskaitoms Boulingo turnyras 
Sveikatos rodiklių 

matavimas 

Renginio Facebook 

platformoje sukūrimas 

Renginio Facebook 

platformoje sukūrimas 

 

Renginio Facebook 

platformoje sukūrimas 

 

Paskaitų tematikos 

sugalvojimas, išgryninimas 

Kontaktavimas su skirtingais 

boulingais, ieškant 

optimaliausio varianto 

Kontaktavimas su prekybos 

centro vadovu dėl galimo 

bendradarbiavimo 

Kontaktavimas su lektoriais Prizų laimėtojams Kontaktavimas su Kauno 

mailto:info@lsmusa.lt
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numatytomis temomis paruošimas Visuomenės Sveikatos centru 

dėl galimo bendradarbiavimo 

 

Patalpų paskaitoms 

suderinimas, rezervacija  

Tvarkos prižiūrėjimas 

renginio eigoje 

Aparatūros sveikatos 

matavimams paieška 

Padėkų lektoriams 

paruošimas 

Dalyvių registracija, rezultatų 

skaičiavimas 

Marškinėlių su renginio 

logotipu spauda 

(optimaliausios įmonės 

paieška ir tolimesnis 

bendravimas) 

Sukurtas renginys 

Facebook'e, registracijos 

forma. 

 

Kontaktavimas su LSMU 

transporto skyriumi dėl 

matavimams reikalingų stalų 

pervežimo. 

Dekoracijų paruošimas, 

aparatūros sutikrinimas. 
  

Vedėjos suradimas   

Taškų skaičiavimo algoritmo 

paruošimas  
  

 

Papildomi darbai:  

1. Sporto ir sveikatingumo savaitės logotipo atnaujinimas 

2. Rėmėjų paieška 
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3. Marketinio pasiūlymo ruošimas 

4. Buvo organizuojamas ir krepšinio turnyras (suderinta su Sporto centru), tačiau, esant dalyvių 

trūkumui, renginys atšauktas 

5. Kontaktavimas su kitų aukštųjų mokyklų Studentų Atstovybėmis dėl informacijos apie renginius 

viešinimo. 

Finansai: suorganizuoti renginį universiteto skirtų finansų užteko (buvo skirta 300eur) 

Organizacinė komanda:  

1. Rugilė Valentinaitė 

2. Evelina Alūzaitė 

3. Ema Jackevičiūtė 

4. Eglė Laurinavičiūtė 

5. Goda Mačijauskaitė 

6. Giedrė Salyklytė 

7. Laura Jokubauskaitė 

8. Lina Leonavičiūtė 

9. Benas Alkauskas (ne LSMU SA) 

10. Adomas Liutkus (ne LSMU SA) 

11. Julija Jakubavičiūtė 

 

Renginio organizatorių susirinkimai: SA patalpose (3 susitikimai: 03.04, 03.19, 03.28)  ir internetinėje 

erdvėje. 

mailto:info@lsmusa.lt
http://www.lsmusa.lt/


 
 
 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

         STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 
                                           Lithuanian University of Health Sciences Students’ Union 

 

 

LSMU studentų atstovybė 

A.Mickevičiaus g. 9, 

LT - 44307 Kaunas 

Tel.(8 37) 327 214 

Faks.(8 37) 220 733 

El.p. info@lsmusa.lt 

www.lsmusa.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 302569715 

PVM kodas LT93704406007676653 

 

 
 

| 30 

Priedas nr. 3 

LSMU FIRST NIGHT‘18 

Renginio data: 2018m. Rugsėjo 3d. 

Vieta: Naktinis klubas “Taboo” 

Organizatoriai: LSMU SA 

Forma:  vakarėlis klube visiems LSMU studentams. 

Dalyvių skaičius: 400 

Auditorija: LSMU ir kitų aukštųjų mokyklų studentai 

Veikla: 

Prieš renginį Per renginį Po renginio 

Aptarta programa, dalyvių 

skaičius, renginio eiga. 

Renginio fotografavimas Bendravimas su klubo 

atsakingais asmenimis apie 

buvusį renginį. 

Susiekta su potencialiom 

vietom renginiui organizuoti. 

Bilietų tikrinimas ir 

pardavimas. 

 

Sutarta su DJ dėl tolimesnio 

bendradarbiavimo. 

Susitarta su atsakingais 

asmenim dėl sutarties sąlygų, 

galimybės bendradarbiauti ir 

ateityje. 

Tvarkos prižiūrėjimas 

renginio eigoje 

Renginio nuotraukų 

viešinimas.  

DJ paieška.   

Renginio aprašymo Facebook 

platformoje sukūrimas. 

  

mailto:info@lsmusa.lt
http://www.lsmusa.lt/
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Bilietų spausdinimas ir 

pardavinėjimas. 

  

 

Organizacinė komanda:  

1. Rugilė Valentinaitė 

2. Evelina Alūzaitė 

3. Ema Jackevičiūtė 

4. Eglė Laurinavičiūtė 

5. Laura Jokubauskaitė 

6. Paulina Žarovaitė 

7. Julija Jakubavičiūtė 

8. Martyna Vengrytė 

9. Lina Kristina Leonavičiūtė 

10. Kristina Gedeikytė 

11. Agnė Bušauskaitė 

12. Augustė Judickaitė 

13. Dominykas Čeponis 

14. Airimas Vasiliūnas 

15. Beatričė Grundulaitė 

16. Danielė Bučinskaitė 

17. Gerda Kalinauskaitė 

mailto:info@lsmusa.lt
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18. Kamilė Tičkaitė 

19. Kristina Norkutė 

Renginio organizatorių susirinkimai: SA patalpose (1) ir internetinėje erdvėje. 

Priedas nr. 4 

LSMU PIRMAKURSIŲ KRIKŠTYNOS “KLINIKANA JONES: KLINIKŲ PASLAPTIES 

BEIEŠKANT” 

Renginio data: 2018m. Spalio 24d. 

Vieta: LSMU klinikų teritorija 

Organizatoriai: LSMU SA 

Forma:  orientacinės varžybos, siekiant, kad pirmakursiai susipažintų su klinikų teritorija ir susibendrautų 

tarpusavyje. Šiemet buvo pakeistas formatas ir krikštynų laikas, vyko vakare. Komandos arba pavieniai 

studentai iš anksto registravosi sukurtoje anketoje. Varžybų trukmė buvo 2h30min, paskutinis punktas, 

susitikimo vieta – LSMU SA akvariumas. Komandos gavo užduočių lapus su nuorodom ir užuominomis, 

punkto suradimą ir užduoties įvykdymą įrodanti priemonė – nuotrauka arba video mobiliajame telefone. 

Varžybų pabaigoje taškus suvedantiems asmenims buvo rodomos nuotraukos ir skaičiuojami taškai. 

Užsiregistravo 19 komandų ir 4 studentai atskirai (be komandos). Dėl prastų oro sąlygų susirinko ne visos 

komandos, iš studentų, atėjusių be komandos, buvo suburta atskira komanda.  

Dalyvių skaičius: 13 komandų (4-6 nariai) 

Auditorija: LSMU pirmo kurso studentai 

Veikla: 

Prieš renginį Per renginį Po renginio 

Aptartos anksčiau Renginio fotografavimas Nuotraukų viešinimas 

mailto:info@lsmusa.lt
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organizuotos krikštynos, 

kilusios problemos, 

sugalvotas naujas formatas.  

renginio puslapyje. 

Sukurta tema, preliminarus 

plakato vaizdas ir 

pavadinimas. 

Dalyvių registracija,  

 

Sukurta atsiliepimų anketa 

apie krikštynas, norint kitais 

metais pakoreguoti iškilusius 

trūkumus.  

Varžybų atskaitos formos Komandų prisistatymų ir 

bendros tvarkos 

koordinavimas. 

 

Plakatų, lankstinukų 

spausdinimas ir iškabinimas. 

Taškų skaičiavimas ir 

rezultatų vedimas pasibaigus 

duotam laikui ir visoms 

komandoms atvykus į 

susitikimo vietą. 

 

Registracijos anketos 

sukūrimas (atsižvelgiant į 

GDPR) 

Prizų teikimas nualėtojams ir 

padėkos visoms 

dalyvavusioms komandoms. 

 

Užduočių punktų paieška 

klinikų teritorijoje  

  

Užuominų ir nuorodų 

suformulavimas. 

  

Susisiekimas su komandomis 

patikslinant jų dalyvavimą. 

  

 

Organizacinė komanda:  

1. Rugilė Valentinaitė 

mailto:info@lsmusa.lt
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2. Evelina Alūzaitė 

3. Ema Jackevičiūtė 

4. Laura Jokubauskaitė 

5. Greta Kemzūraitė 

6. Julija Jakubavičiūtė 

7. Martyna Vengrytė 

8. Lina Kristina Leonavičiūtė 

9. Augustė Judickaitė 

10. Dominykas Čeponis 

11. Airimas Vasiliūnas 

12. Beatričė Grundulaitė 

13. Kamilė Tičkaitė 

14. Emilija Norutė 

15. Gintarė Miliūtė 

16. Justė Balevičiūtė 

17. Rūta Jurevičiūtė 

18. Kristina Gedeikytė 

Renginio organizatorių susirinkimai: SA patalpose (3), užduočių punktų ieškojimas LSMU klinikų 

teritorijoje(1)  ir internetinėje erdvėje. 

 

Priedas nr. 5 
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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 

AKREDITAVIMO TESTO KLAUSIMAI 

 

1. Nuo kurio semestro studentas gali prašyti vardinės stipendijos? 

2. Kas gali gauti vienkartinę skatinamąją stipendiją? 

3. Ar SA priima prašymus socialinei stipendijai gauti? 

4. Kas gali gauti nuolaidą bendrabučiui? 

5. Kokie dokumentai reikalingi norint gauti nuolaidą bendrabučiui? 

6. Kokią kainą už bendrabutį reikia mokėti vasaros atostogų laikotarpiu? 

7. Studentė teigia, jog jos LSP pavogė. Ką jai siūlysite daryti? 

8. Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti papildomą internatūros socialinį balą? 

9. Kas turi galimybę susimažinti mokestį už mokslą? 

10. Apeliaciją dėl įskaitos rezultatų galima teikti per..(kiek laiko?) 

11. Apeliaciją dėl egzamino rezultatų galima teikti per.. (kiek laiko?) 

12. Apeliaciją dėl vertinimo procedūrų galima teikti per.. (kiek laiko?) 

13. Apeliaciją dėl baigiamojo egzamino vertinimo rezultatų ir procedūrų galima teikti per.. (kiek 

laiko?? 

14. Kur reikia rašyti prašymą norint pakeisti studijų programą? 

15. SA prezidentą renka.. (kas?) 

16. Kokie komitetai/darbo grupės yra studentų atstovybėje? 

17. Kaip dažnai turi vykti skatinamųjų stipendijų skyrimo posėdžiai? 

18. Kas svarsto studentų apeliacijas ir kiek studentų atstovų yra šioje struktūroje? 

19. Išvardinkite visas universiteto komisijas, tarybas ir komitetus, į kuriuos yra deleguojami SA 

atstovai. 

20. Kokį ryšį LSS turi su LSMU SA? 

mailto:info@lsmusa.lt
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Priedas nr. 6 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 

KOMITETŲ ANALIZĖS APKLAUSA 

 

Analizė atliekama siekiant užtikrinti produktyvų bei organizuotą ne tik kiekvieno komiteto, bet ir visos 

Studentų atstovybės darbą. Anketa yra anoniminė. 

 

1. Ar komitetui yra gerai vadovaujama? 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

2. Ar susirinkimų metu susikoncentruojama į privalomus aptarti dalykus? Ar dažnai pasitaiko, jog 

diskusijos metu atsiranda pokalbiai „ne į temą“? 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

3. Kaip komitete sprendžiami konfliktai? 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

4. Ar susirinkimo metu išklausytos naujos idėjos būna svarstomos? Ar dažnai pasitaiko, jog jos 

būna atmestos? 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

5. Koks yra mikroklimatas susirinkimuose? 

mailto:info@lsmusa.lt
http://www.lsmusa.lt/
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...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

6. Ar nauji nariai greitai įtraukiami į komiteto veiklą? 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

7. Ar pirmininkas noriai konsultuoja ir paaiškina, kaip atlikti nariui paskirtas užduotis? 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

8. Ar komiteto veiklos planas yra žinomas? (ar žinoma, ką komitetas turi padaryti ne tik artimiausiu 

metu, bet ir po kelių mėnesių) 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

9. Kaip dažnai vyksta komiteto susirinkimai? 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

10. Kiti pastebėjimai, pasiūlymai, pastabos komitetui. 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

Priedas nr. 7 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO 

STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 

KOMITETŲ ANALIZĖ 

2018 m. vasario – gegužės mėn. 

mailto:info@lsmusa.lt
http://www.lsmusa.lt/


 
 
 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

         STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 
                                           Lithuanian University of Health Sciences Students’ Union 

 

 

LSMU studentų atstovybė 

A.Mickevičiaus g. 9, 

LT - 44307 Kaunas 

Tel.(8 37) 327 214 

Faks.(8 37) 220 733 

El.p. info@lsmusa.lt 

www.lsmusa.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 302569715 

PVM kodas LT93704406007676653 

 

 
 

| 38 

 

Akademinis komitetas 

Susirinkimai: 7, iš jų 4 paskelbti kalendoriuje. 

Protokolai: 0 

Lankomumas: taškų nėra už kovo 28 d. ir gegužės 16 d. 

Vadovavimas: vadovaujama gerai, darbai atliekami laiku. 

Gebėjimas susikoncentruoti: susirinkimai vyksta sklandžiai. 

Konfliktų sprendimas: demokratiškai (balsuojant). 

Naujų idėjų priėmimas: skatinamas naujų idėjų generavimas, apsvarstomos visos išsakytos idėjos. 

Mikroklimatas: atmosfera gera, jauki, šilta. 

Naujų narių integracija: skatinama prisiimti atsakomybes, padedama nariams ir paaiškinamos jų užduotys. 

Veiklos plano viešinimas: apie mėnesį į priekį. 

 

Socialinis komitetas: 

Susirinkimai: 1, iš jų 0 paskelbti kalendoriuje. 

Protokolai: 0. 

Lankomumas: taškų nėra už vasario 8 d. susirinkimą. 

Vadovavimas: vadovaujama gerai. 

Gebėjimas susikoncentruoti: sunku suvokti, koks pagrindinis susirinkimo tikslas. 

Konfliktų sprendimas: teikiant siūlymus. 

Naujų idėjų priėmimas: naujų idėjų komitete nėra. 

Mikroklimatas: vidutiniškas. 

Naujų narių integracija: tik nariams rodant norą. 

Veiklos plano viešinimas: nėra žinomas. 

 

Informacinis komitetas: 

Vadovavimas: vadovaujama gerai. 

Gebėjimas susikoncentruoti: būna aptariama viskas, kartais vyksta neilgi nukrypimai. 

mailto:info@lsmusa.lt
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Konfliktų sprendimas: diskusijų forma. 

Naujų idėjų priėmimas: naujos idėjos svarstomos ir adekvačiai sprendžiama, ar bus priimtos. 

Mikroklimatas: šiltas ir draugiškas. 

Naujų narių integracija: visi, rodantys iniciatyvą, gauna veiklos.  

Veiklos plano viešinimas: žinomi tik artimiausi 2 savaičių planai. 

 

Susirinkimai: 3, iš jų 2 paskelbti kalendoriuje. 

Protokolai: 0. 

Lankomumas: visi taškai surašyti. 

 

Laisvalaikio komitetas: 

Susirinkimai: 4, 1 iš jų paskelbtas kalendoriuje. 

Protokolai: 0. 

Lankomumas: taškų nėra už vasario 28 d. susirinkimą. 

Vadovavimas: organizuotumas puikus. 

Gebėjimas susikoncentruoti: ne visada pavyksta laikytis susirinkimo plano, nukrypstama į pašalines temas. 

Konfliktų sprendimas: konfliktų nepasitaikė. 

Naujų idėjų priėmimas: idėjos visada skatinamos ir apsvarstomos, dažnai ir įgyvendinamos. 

Mikroklimatas: puikus, šilti tarpusavio santykiai. 

Naujų narių integracija: naujiems nariams pateikiami maži darbai, o juos įvykdžius skiriami didesnės 

atsakomybės reikalaujantys darbai. 

Veiklos plano viešinimas: 2 mėnesiai į priekį. 

 

Marketingo ir projektų darbo grupė: 

Susirinkimai: 5, 1 iš jų paskelbtas kalendoriuje. 

Protokolai: 0. 

Lankomumas: taškų nėra už vasario 20 d. ir vasario 2 d. susirinkimus. 

Vadovavimas: vadovaujama gerai. 

mailto:info@lsmusa.lt
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Gebėjimas susikoncentruoti: dažnai atsiranda paplepėjimų, kurie „užtempia“ susirinkimo laiką, tačiau tai 

netrukdo atlikti visus darbus. 

Konfliktų sprendimas: konfliktų nėra. 

Naujų idėjų priėmimas: dažniausiai būna svarstomos. 

Mikroklimatas: jaučiama hierarchija tarp atstovybės narių – vieni jaučiasi žemiau už kitus. 

Naujų narių integracija: net ir nesiimantiesiems iniciatyvos pasiūlomi nedideli darbai. 

Veiklos plano viešinimas: nebūnantys susirinkime „pameta“ naujienas. 

 

„Kuratorių“ projektas: 

Susirinkimai: 5, 1 iš jų paskelbtas kalendoriuje. 

Protokolai: 1. 

Lankomumas: taškų nėra už balandžio 13 d. ir gegužės 8 d. susirinkimus. 

Vadovavimas: vadovaujama puikiai, puikus laiko planavimas ir darbų organizuotumas. 

Gebėjimas susikoncentruoti: visiškai susikoncentruojama, klausimai ne apie veiklą būna susirinkimo 

pabaigoje. 

Konfliktų sprendimas: diskusijos, bendri nutarimai. 

Naujų idėjų priėmimas: svarstomos visos naujos idėjos, skatinamas jų generavimas. 

Mikroklimatas: naujus narius erzina senų kuratorių kalbos apie kvailus fuxus – ne visai laikomasi etikos 

principų. 

Naujų narių integracija: visi iki vieno įtraukiami į veiklą. 

Veiklos plano viešinimas: yra, veiklos planas žinomas. 

 

 

Priedas nr. 8 

Pakeitimai dalyke Farmakologija 
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Farmacijos studijų programoje  

 

Problema Pakeitimas 

Neracionaliai išdėstyti kreditai (III kurse 6, IV kurse 

2) 

2018/2019 studijų plano keitimas visi 8 kreditai III 

kurse 

Neaiški seminarų struktūra Suderinta su FFI vadovu ir atsakingu dėstytoju dėl 

aiškios ir vieningos seminarų struktūros parengimo 

Nesutampa dėstytojų nurodomi literatūros šaltiniai Suderinta su FFI vadovu ir atsakingu dėstytoju dėl 

vieningų literatūros šaltinių nurodymo. 

 

Odontologijos fakultetas 

 

Problema Pakeitimas 

Nežinoma studijų programa Kitais mokslo metais, ciklo pradžioje stende bus 

iškabinta studijų programa Odontologijos fakulteto 

studentams 

Paskaitos netalpinamas FirstClass sistemoje Paskaitos bus keliamos į FirstClass 

Patikrinimų testai paruošti ne Odontologijos 

fakulteto studentams 

Bus paruošti testai būtent Odontologijos fakulteto 

studentams 

Nėra vadovėlių Numatyta pirkti vadovėlius 

Paskaitos atslieka nuo praktikos darbų Paskaitos bus skaitomos prieš praktikos darbus. 

mailto:info@lsmusa.lt
http://www.lsmusa.lt/


 
 
 LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS 

         STUDENTŲ ATSTOVYBĖ 
                                           Lithuanian University of Health Sciences Students’ Union 

 

 

LSMU studentų atstovybė 

A.Mickevičiaus g. 9, 

LT - 44307 Kaunas 

Tel.(8 37) 327 214 

Faks.(8 37) 220 733 

El.p. info@lsmusa.lt 

www.lsmusa.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių asmenų registre 

Kodas 302569715 

PVM kodas LT93704406007676653 

 

 
 

| 42 

 Suderinta bazinės farmakologijos programa 

Odontologijos ir Burnos higienos studijų programų 

studentams. 

 

Medicinos fakultetas 

Problema Pakeitimas 

Farmakologijos pagrindai dėstomi „Ikiklinikinių 

studijų pagrindų“ modulyje daugeliui studentų 

vyksta jau praėjus modulius, kuriuose reikalingi 

farmakologijos pagrindai. 

Studijų tinklelio korekcija: „Ikiklinikinių studijų 

pagrindai“ visiems II kurso studentams vyks vienu 

metu, tai bus pirmas II kurso modulis. 

Ikiklinikinių studijų pagrindų modulyje neaiški 

farmakologijos dalyko struktūra ir norimi pasiekti 

rezultatai.  

Modulio aprašo korekcija – pilnai atnaujinta 

Farmakologijos dalyko dalis. 

Neaiškus dalyko Klinikinė farmakologija vertinimas Klinikinės farmakologijos dalyko egzamino 

praktinės dalies Baigiamojo darbo rašymo ir 

vertinimo reglamento pataisymas (patikslinta 

vertinimo reglamento dalis). 

 

 

 

Iš Veterinarijos fakulteto dekanės prof. V. Riškevičienės gauta informacija dėl dalyko Histologija 

pakeitimų 
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1. Suderinta, kad rudens semestro histologijos dalis baigsis įskaita, kurią studentas atsiskaitys 

įvertinimui (privalomai teigiamam) ir  ta dalis nebus įtraukiama į baigiamojo patikrinimo 

klausimus.  

2. Kad sumažinti per vieną kartą reikiamos įsisavinti medžiagos kiekį ir adaptuoti mokymąsi į 

studento įgūdžių įgijimą, o ne „aklą“ mokymąsi, planuojama nuo 2018 m. 09.01 esamų 

kolokviumų medžiagą išskaidyti į didesnį koliokviumų skaičių (rudens ir pavasario semestruose). 

3. Baigiamojo patikrinimo klausimai bus sudaryti tik iš specialiosios histologijos dalies medžiagos.  

4. Bus parengtas tikslus vertinimo aprašymas tiksliai nurodant, už ką ir koks vertinamasis pažymys 

yra rašomas, kad studentams nekiltų abejonių, kodėl gavo atitinkamą pažymį. 
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