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Sveikinu su artėjančiomis gražiausiomis metų šventėmis. Noriu paraginti likti 

saugiai namuose ir pailsėti nuo įtemptų egzaminų, mokslų bei kasdienio skubėjimo. 

Atostogų metu siūlau užsiimti mėgstama veikla: galbūt pavyks perskaityti norimą 

knygą, pažiūrėti Netflix serialą, nusiųsti kalėdinę atvirutę ar paskambinti 

pasiilgtam draugui ar vienišam žmogui. Būkite sveiki ir laimingi! – LSMU 

Studentų atstovybės prezidentė Evelina Alūzaitė 

Bendrabučių nuolaida karantino metu 

Socialinio komiteto iniciatyva, sukūrėme studentams apklausą, dėl gyvenimo 

bendrabutyje karantino metu, norėdami sužinoti ar būtų reikalinga bendrabučių 

nuolaida studentams. Susisteminę gautus rezultatus, kuriuose aiškiai buvo matyti, kad 

didžioji studentų dalis bendrabučiuose negyvena karantino metu parašėme 

kreipimąsi/prašymą universiteto administracijai su prašymu skirti studentams nuolaidą. 

Galime pasidžiaugti, kad administraciją į mūsų kreipimąsi sureagavo ir skyrė 50% 

nuolaidą studentams negyvenantiems bendrabučiuose karantino metu. 

Akcija Tark „AČIŪ“ medicinos darbuotojams 

Kaip žinome antroji pandemijos banga atnešė dar daugiau iššūkių ne tik mums 

studentams, bet ir visiems pasaulio žmonėms, o daugiausia mūsų didvyriams 

medikams. Socialinis komitetas gavęs pasiūlymą prisijungti prie Kalėdinės akcijos, 

Tark „AČIŪ“ medicinos darbuotojams, kurios idėja ant popieriaus lapo užrašyti „ Ačiū 

už...“ ir užbaigti sakinį/mintį pasakydamas už ką esi dėkingas medicinos darbuotojui, 

mielai priėmė pasiūlymą ir sudalyvavo šioje nuoširdžioje kalėdinėje akcijoje. 

 



 

Vardinės stipendijos 

Gruodžio mėnesį vyko vardinių stipendijų skyrimo posėdis, kuriame dalyvavo 47 

studentai. Labai džiaugiamės, kad tiek daug aktyvių, protingų, šaunių studentų mokosi 

mūsų universitete ir aukština universiteto vardą. Sveikiname laimėjusius studentus, 

kuriems atiteko vardinės stipendijos, bet didžiuojamės ir visais dalyvavusiais 

studentais, už jų drąsa, ryžtą, tikėjimą, o jei šį kartą nepavyko, nenuleiskit nosių ir 

bandykite kitais metais! 

 



Akcija „Slaptas Kalėdų senelis“ ir SA Kalėdų savaitė 

Kiekvieną šventinį laikotarpį sunku įsivaizduoti be būrio draugų, šeimos ir gausos 

sveikinimų, tačiau šis karantino laikotarpis kiša pagalį į kiekvieno įsivažiavusius ratus, 

verčia atsisakyti senų įpročių ir keldamas nerimą priverčia užmiršti, kas yra 

džiaugsmas. Tačiau žmogiškųjų išteklių koordinatorės Miglė ir Paulina, norėdamos, 

jog ryšys tarp SA narių neišnyktų, o stiprėtų bei tuo pačiu suteiktume džiaugsmo kitam, 

sugalvojo paprastą, tačiau tikrai šypseną atnešusią ne vienam skirtinguose šalies 

krašteliuose, akciją „Slaptas Kalėdų senelis“. Per kurią norintys nariai tapo Slaptu 

Kalėdų seneliu ir siuntė rankų darbo dovanas. O šios akcijos uždarymui trijų dienų 

laikotarpiu surengėme SA narių pokalbius su žaidimu, filmo žiūrėjimą ir kahoot vakarą. 

Viso šio laikotarpio ir veiklų tikslas buvo kurti ryšį tarp SA narių, smagiai praleisti laiką 

kartu, nors ir iš skirtingų vietų, bei skleisti šypsenas ir gerą nuotaiką šiuo niūriu 

laikotarpiu. Tad tikimės, kad tai taps naujomis tradicijomis ir stiprins tarpusavio ryšį. 

 



Kalėdinė savaitė su LSMU SA 

Žiemos šventės, turbūt, yra vienas laukiamiausių metų įvykių. Nors šiais metais 

situacija labai neįprasta, tačiau studentų atstovybė vis tiek dalinasi savo šventinio 

laikotarpio veiklomis. ,,Kalėdinės savaitės su LSMU SA“ metu kiekvieną dieną iki pat 

Kūčių pasakojome kaip mes ruošiamės Kalėdoms. Nuo atostogų veiklų iki tradicinių 

patiekalų, nuo kalėdinių megztinių iki Kūčių stalo. Visomis svarbiausiomis švenčių 

sritimis buvo pasidalinta, tačiau Kalėdas jaukias daro mūsų artimieji ir nors šiuo metu 

galbūt negalime būti iš tiesų šalia, tad būtent dalindamiesi nuotraukomis  galime jausti 

juos šalia. 

 

 

 


