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RENGINIAI 

DIPLOMŲ ĮTEIKIMAI 
Birželio 25 d vyko LSMU absolventų 

diplomų įteikimo šventė, kurią organizavo LSMU 

kultūros centras. Taip pat prie šventės įgyvendinimo 

prisidėjo ir studentai savanoriai, kurie atliko įvairius 

darbus - nuo svečių sužiūrėjimo iki menkiausių detalių 

pasiruošime. Šių žmonių dėka, universitetui pavyko 

sukurti apsolventams gyvą šventę.  

FUXŲ STOVYKLA 
Rudens pradžioje, legenda tapusioje tradicinėje Latežerio poilsiavietėje, buvo organizuojamos 

pirmakursių stovyklos. 08 30 – 09 01 vyko MF pirmakursių stovykla „Olimpo dievų“ tema, kuri buvo 

organizuojama kartu su LiMSA. Rugsėjo 03 – 05  dienomis vyko SF, OF, VSF IR FF pirmakursių stovykla 

„kaimo“ tema , kuri buvo organizuojamos kartu su 

SFD, VSSD ir SOA organizacijomis. O rugsėjo 10 – 12 

dienomis vyko VA pirmakursių stovykla „Coechella 

festivalio“ tema, organizuota kartu su VASA. 

Stovyklas rėmė Eglės sanatorija, Elmenhorster,         

Red Bull, ENTRY biliardo klubas ir Vero Cafe, o 

geriausiai stovyklų metu pasirodžiusioms komandoms, 

buvo įteikti remėjų paskirti prizai. Visų stovyklų metu 

pirmakursiai susipažino su studentų organizacijomis ir 

jų veiklomis ir nepaisant nepalankių oro sąlygų gerai 

praleido laiką, kurį dar ilgai atsimins.  

RUGSĖJO PIRMOSIOS ŠVENTĖ 
Šiais metais pagaliau įvyko LSMU rugsėjo 1 - osios šventė. Nors 

tradicinės eisenos ir nebuvo, bet šiemet studentus nudžiugino pakviesta 

muzikinė grupė "VELVET". Taip pat kalbą sakė ir LSMU Studentų 

atstovybės prezidentė Evelina Alūzaitė „Jaučiasi vienybė! Gera grįžti į 

universitetą, susitikti kontaktiniu būdu ir ruoštis ateities profesijoms. Tačiau 

labai svarbu prisiminti, kad nepamirštumėte savo socialinio gyvenimo, 

universitete yra įvairių sporto organizacijų, meno kolektyvų, organizacijų. 

Tobulėkime ir nebijokime įsilieti į studentų bendruomenę!"  



 

 

FIRST NIGHT  
Jokia paslaptis jog tikram studentui yra labai sunku išlydėti vasarą, kad tas išsiskyrimas nebūtų 

toks sunkus LSMUSA surengė jau neišvengiama tradicija tapusį LSMU FIRST NIGHT'21 vakarėlį. Į neeilinį 

klubą atnešdami neeilinį ,,vaibą" su savo ,,most iconic" dainomis! Renginys vyko Rugsėjo 5 d. naktiniame 

klube TABOO kur meno ir prabangos standartas įgauna fizinę formą.  

 

BALTŲ CHALATŲ ŠVENTĖ 
Baltų chalatų šventėje dalyvavau kaip 

galimybių paso tikrintoja. Prieš renginį medicinos 

pirmakursiai studentai skubėjo rinktis į 

Januškevičiaus auditoriją. Norėdami į ją patekti, 

lietuviai ir užsienio studentai privalėjo pateikti 

dokumentą, patvirtinantį vakcinaciją ar atliktą PGR 

testą ir leidžiantį dalyvauti kontaktinėje veikloje. 

Studentai buvo atsakingi, visi pateikė galiojančius 

dokumentus ir su nekantrumu laukė kada gaus savo 

pirmąjį baltą chalatą. Baltų chalatų šventėje 

pirmakursiai prisiekė Hipokrato priesaika ir gavę 

baltus chalatus skubėjo įsiamžinti su bendrakursiais, 

draugais. 



  

 

ATSTOVAVIMAS 

 LSS ASAMBLĖJA 
Paskutinį vasaros 

savaitgalį praleidome prie jūros LSS 

asamblėjoje, kur taip pat minėjome ir 

LSS 30-metį. Pirmoji diena buvo itin 

intensyvi: dalyvavome konferencijoje, 

buvome suskirstyti į darbo grupes, 

kuriose ne tik susipažinome su kitų 

universitetų/kolegijų studentais, bet ir 

bandėme įgyvendinti darbo grupės 

tikslus. Komunikacijos darbo grupėje 

aiškinomės kuo yra svarbi 

komunikacija, kokia naudą ji teikia 

vienai ar kitai organizacijai. Darbo grupės tema buvo “ LSS komunikacijos strategijos integravimas į studentų 

savivaldų komunikaciją”. Kita diena, taip pat ne ką prastesnė: užbaigėme darbo grupių veiklas, dalyvavome 

orientacinėse varžybose, praleidome laiką kartu su kitų universitetų/kolegijų studentais, o vėliau leidome sau 

atsipalaiduoti ir pasimėgauti laužu ant jūros kranto! Buvo itin smagi, naudinga ir įdomi patirtis dalyvauti LSS 

asamblėjoje. Iš ten išsivežėme nemažai žinių bei tikrai gerą nuotaiką.  

REZIDENTŪROS MOTYVACINIAI POKALBIAI 
 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų 

atstovybės nariai 2021 m. gegužės – birželio mėn. dalyvavo 

26 rezidentūros motyvaciniuose pokalbiuose: abdominalinės 

chirurgijos, akušerijos ir ginekologijos, alergilogijos ir 

klinikinės imunologijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, 

burnos chirurgijos, darbo medicinos, dermatovenerologijos, 

fizinės medicinos ir reabilitacijos, geriatrijos, kardiologijos, 

kraujagyslių chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos, 

plastinės ir rekonstrukcinės chirugijos, psichiatrijos, 

radiologijos, reumatologijos, smulkiųjų gyvūnų chirurgijos, 

smulkiųjų gyvūnų terapijos, širdies chirurgijos, širdies ir 

krūtinės chirurgijos, urologijos, vaikų ligų ir 

endokrinologijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos, vaikų ligų ir 

neonatologijos, vaikų odontologijos, veterinarinės ir vaizdinės 

diagnostikos.  



 

 

Deleguoti studentai vertino motyvacinio pokalbio eigą, stebėjo komisijos darbą ir pildė 

protokolus, kuriuose žymėjo visus nukrypimus. Išanalizavę šiuos dokumentus SA akademinis komitetas teikė 

pastabas ir rekomendacijas rezidentūros motyvacinių pokalbių gerinimui podiplominių studijų centrui.  

STUDENTŲ ATSTOVAI 
Visą rugsėjo mėnesį intensyviai vyko 

studentų atstovų paieška į studijų programų komitetus 

(SPK), fakultetų tarybas (FT), kurių buvę atstovai baigė 

mokslus. Rugsėjo 6 d. buvo paskelbtas atviras konkursas 

laisvoms atstovų vietoms užimti. Nuo to laiko sulaukta 

virš 20 studentų paraiškų. Įvykdyta daugiau nei 15 

motyvacinių pokalbių. Galiausiai, išrinkta 14 naujų 

studentų atstovų į šių studijų programų komitetus: Burnos 

higienos, Kineziterapijos, Ergoterapijos, Slaugos, Slaugos 

lyderystės, Išplėstinės slaugos praktikos, Visuomenės 

sveikatos vadybos, Veterinarinės medicinos, bei šių 

fakultetų tarybas: Slaugos, Visuomenės sveikatos, 

Medicinos.  

 

Šiuo metu naujai išrinkti studentų atstovai yra akredituojami. Akreditacijos metu įgyja naujų 

atstovavimo žinių bei pasitikrina jau turėtas. Taip pat spalio mėnesį yra planuojami atstovų mokymai. 

LSMU SA – RSU SA SUSITIKIMAS 
 

Rugpjūčio 24 dieną, mūsų studentų 

atstovybėje lankėsi mūsų kolegos Latviai iš Rygos 

Stradinio Universiteto studentų atstovybės. Kartu su 

svečiais pasidalinome patirtimis, pristatėme 

atstovybių veiklą bei maloniai pabendravome prie 

tradicinių Lietuvos ir Latvijos užkandžių stalo. Taip 

pat Latviai susipažino su mūsų universitetu, lankėsi 

bibliotekoje bei Lietuvos medicinos ir farmacijos 

muziejuje bei edukacinėje ekskursijoje. Ekskursija 

jie buvo itin sužavėti ir namo išvyko su pačiais 

geriausiais įspūdžiais.   

 



  

 

NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMAI 
Rugsėjo 23d. vyko LSMU SA priėmimai. Jų metu 

dalyvavo gausus būrys naujų veidų. Smagu matyti, kad yra tiek 

norinčių veikti ir prisidėti prie studentų atstovavimo.  

Renginio metu SA prezidentė Evelina, tradiciškai 

supažindino su komitetų struktūra ir veikla. Po to naujokai galėjo gyvai 

išbandyti kiekvieno komiteto koordinatoriaus paruoštą veiklą ir taip 

geriau susipažinti su komitetu.  

Po viso renginio, senieji ir naujieji nariai pasibuvo kartu 

prie kavos ar arbatos puodelio, besidalindami turiningomis pokalbių 

temomis. Tikimės, kad naujų narių aktyvumas neišblės ir savo darbais 

prisidės  prie SA veiklos.  


