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LSMU Veterinarijos fakulteto taryba, narė 
Dalyvauju fakulteto tarybos posėdžiuose, atstovauju 
studentų poziciją svarstant studijų planus ir programas, 
fakulteto dekano, instituto/klinikos/katedros vadovo 
kandidatūras, tvirtinant naujus dokumentus/vadovėlius, 
vertinant mokslinių tyrimų rezultatus ir pan. 
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Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 
veterinarinė medicina 

2021 sausis – dabar 

2020 lapkritis – dabar LSMU Studentų atstovybė, atstovų 
koordinatorė 
Ieškau studentų atstovų į studijų programos komitetus, 
fakulteto tarybas, apeliacines komisijas ir kt. Vykdau 
motyvacinius pokalbius, akreditavimo testus atstovų 
kompetencijoms įvertinti. Organizuoju ir vedu 
atstovavimo mokymus studentams. Bendrauju su 
komitetų, tarybų, komisijų pirmininkais ir užtikrinu 
sklandų studentų nuomonės atstovavimą universitete. 
 

2020 rugsėjis – dabar LSMU Skatinamųjų stipendijų skyrimo 
komisija, narė 
Dalyvauju komisijos posėdžiuose, atstovauju 
Veterinarijos fakulteto studentus skirstant skatinamąsias 
stipendijas. 

LSMU Studentų studijų rezultatų nustatymo ir 
palyginimo komisija, narė 
Dalyvauju komisijos posėdžiuose, atstovauju studentus 
vykdant studentų rotacijos procesą. 

2019 – dabar LSMU pirmakursių kuratorė 
Jau antrus metus dalyvauju LSMU SA kuratorių 
projekte, kuruoju pirmakursius, pirmaisiais mėnesiais 
padedu įsilieti į universiteto gyvenimą. 
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2018 – dabar 

KITA VEIKLA 

Dalyvauju ir atstovauju studentus: 
LSMU apeliacinėse komisijose 
LSMU akademinio nesąžiningumo komisijose 
LSMU praktikos ataskaitų bei baigiamųjų darbų 
gynimuose 
Lietuvos studentų sąjungos trumpalaikiuose projektuose 
 

LSMU Studentų mokslinė draugija, narė 
Dalyvauju seminaruose, paskaitose, kur pristatomi 
studentų moksliniai darbai, taip pat susitikimuose su 
veterinarijos gydytojais. 
 

LSMU Studentų atstovybė, narė 
Dalyvauju susirinkimuose, kur sprendžiamos studentų 
akademinės, socialinės problemos. Dalyvauju 
kasmetiniuose mokymuose. 
 



 
                                                                                                                                                                                               

MOTYVACINIS LAIŠKAS 
 

Aš esu Ieva Petrutytė, 4 kurso veterinarinės medicinos studentė. Jau trečius 
metus esu aktyvi LSMU Studentų atstovybės narė, o nuo praeitų metų 
lapkričio užimu atstovų koordinatorės pareigas. Dirbdama šiose pareigose 
įgijau ne tik atstovavimo kompetencijų, tačiau ir asmeninių įgūdžių – laiko 
planavimo, organizavimo, lyderystės, komunikacijos bei kitų.  

 Nuo pat pirmųjų dienų studentų atstovybėje pajutau 
bendruomeniškumo jausmą. Tai skatino eiti į priekį, nenuleisti rankų ir 
ieškoti studentams palankiausių sprendimų. Man labai svarbu, kad 
ateinančioms kartoms pavyktų garantuoti kuo geresnes studijas. Būtent to 
vedama nusprendžiau kandidatuoti į LSMU SA prezidentus. Norėčiau, 
pabrėžti, kad tai buvo gerai apgalvotas sprendimas ir paskutinius mėnesius 
intensyviai ruošiuosi šioms pareigoms – svečio teisėmis dalyvauju Rektorato, 
Senato posėdžiuose, nagrinėju svarbiausius Studentų atstovybės bei 
universiteto dokumentus, subūriau motyvuotą komandą.  

 Kadangi studijuoju Veterinarijos fakultete, esu mažuma 
Studentų atstovybėje. Nors Medicinos ir Veterinarijos akademijos kartu jau 
daugiau nei 10 metų, vis dar jaučiama atskirtis tarp bendruomenių. Esame 
vienas universitetas, todėl, tapusi prezidente, esu pasiryžusi ir toliau aktyviai 
dirbti siekiant abiejų akademijų artimesnio ryšio.  

 Kita svarbi sritis – esu pasirengusi užtikrinti efektyvų studentų 
atstovavimą universitete bei už jo ribų. Kadangi šiuo metu tarptautiškumas 
universitete aktualus kaip niekada anksčiau, ryžtingai sieksiu garantuoti 
tinkamą atstovavimą ne tik lietuvių, bet ir užsienio studentams.  

 Man nuoširdžiai rūpi Studentų atstovybė kaip organizacija, nes 
būtent jos dėka patobulėjau kaip žmogus, susiradau draugų ir dirbdama čia 
galiu neskaičiuoti praleistų valandų – matau prasmę tame, ką darau. Ir toliau 
stengsiuosi palaikyti vieningą organizaciją, pritraukti daugiau naujų narių, 
kad kuo daugiau studentų galėtų pajausti tą malonų jausmą, kai sunkus darbas 
atsiperka pasiekus užsibrėžtus tikslus.  

Tvirtai tikiu, kad mano asmeninis indėlis bei suburta komanda puikiai vestų 
Studentų atstovybę į priekį visus ateinančius metus! 

 

Pagarbiai 
Ieva Petrutytė 

2021 11 04 
Kaunas 
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ieva.petrutyte@stud.lsmu.lt 

mailto:ieva.petrutyte@stud.lsmu.lt


 

 

KANDIDATĖS Į LSMU SA PREZIDENTO PAREIGAS 

IEVOS PETRUTYTĖS 

VEIKLOS GAIRIŲ PROJEKTAS 2021-2022 M. 

Pagrindinės strateginės veiklos kryptys, pagal kurias dirbsime kartu su komanda: 

1. EFEKTYVUS STUDENTŲ ATSTOVAVIMAS 

Pagrindinė Studentų atstovybės veikla – studentų atstovavimas. Siekiant užtikrinti sklandų visų 
studentų poreikių atstovavimą yra reikalinga: 

• apibrėžta studentų atstovų atrankos sistema; 

• atstovavimo kompetencijų ugdymas; 

• tinkamas atstovų akreditavimas; 

• nuolatinė įvairių universiteto struktūrų studentų atstovų stebėsena; 

• užtikrinta komunikacija su atstovaujamais bei atstovaujančiais studentais. 

 

2. STUDIJŲ KOKYBĖ 

Kokybiškos studijos – mūsų Studentų atstovybės siekiamybė, tam užtikrinti reikėtų: 

• aktyviai perduoti studentų nuomonę posėdžiuose, komisijose, kuriose 
nagrinėjami studijų kokybės klausimai; 

• užtikrinti tinkamą komunikaciją tarp studentų atstovų studijų kokybės 
klausimais; 

• užtikrinti greitą pagalbą studentams, iškilus akademinei problemai; 

• bendradarbiauti su Studijų centru atliekant studijų kokybės apklausas, skatinti 
kuo daugiau studentų įsitraukti vertinant studijų dalykus/modulius bei 
dėstytojus, teikti nuolatinį grįžtamąjį ryšį studentams; 

• akademinio sąžiningumo skatinimas. 

 

3. MA IR VA BENDRUOMENIŲ RYŠIŲ STIPRINIMAS 

Nors Medicinos ir Veterinarijos akademijos kartu jau daugiau nei 10 m., vis dar jaučiama 
atskirtis tarp bendruomenių. Esame vienas universitetas ir siekiant abiejų akademijų artimesnio 
ryšio reikėtų: 

• aktyviai įtraukti abiejų akademijų studentus į atstovavimą įvairiose 
universiteto struktūrose; K
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   LSMU studentų atstovybė 
   A.Mickevičiaus g. 9, 
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KANDIDATĖS Į LSMU SA PR EZID EN TO PAR EIGAS  

IEVOS P ETRU TYTĖS  

VEIKLOS GAIRIŲ PR OJEKTAS 2021-2022 M.  

Pagrindinės strateginės veiklos kryptys, pagal kurias d irbsime kartu su komanda:  

1. EFEKTYVU S STUD ENTŲ ATSTOVAVIMA S  

Pagrindinė Studen tų atstovybės veikla – studentų ats tovavimas. Siekiant užt ikrin ti sk landų visų studentų poreikių ats tovavimą yra reikalinga:  

• apibrėžta studentų ats tovų atrankos sis tema;  

• atstovavimo kompetencijų ugdymas;  

• tinkamas ats tovų akreditav imas;  

• nuolatinė įvairių un iversiteto struktūrų studen tų atstovų s tebėsena; 

• užtikrinta komunikacija su ats tovaujamais  bei atstovaujančiais s tudentais .  

 

2. STUDIJŲ KOKY BĖ  

Kokybiškos studijos – mūsų Studentų ats tovybės siekiamybė, tam užtikrint i reikėtų:  

• aktyviai perduoti studentų nuomonę posėdžiuose, komis ijo se, kuriose nagrinėjami studijų kokybės klausimai;  

• užtikrint i tinkamą komunikaciją tarp s tudentų atstovų  stud ijų kokybės k lausimais;  

• užtikrint i greitą pagalbą studentams, iški lus akademinei problemai;  

• bendradarbiauti su Studijų centru atl iekant studijų kokybės apk lausas, skat inti  kuo daug iau studen tų įs itraukti vertinant stud ijų dalykus/modu lius bei dėsty toju s, teik ti nuo latin į grįžtamąjį ry šį s tudentams;  

• akademinio sąžiningumo skatinimas.  

 

3. MA IR VA BENDRUOM ENIŲ RY ŠIŲ STIPR INIMAS  

Nors Medicinos  ir Veterinarijos akademijos kartu jau daugiau nei  10 m., vis  dar jaučiama atskirt is tarp bendruomenių. E same vienas un iversitetas ir siekiant abiejų akademijų  artimesn io ryšio  reikėtų:  

• aktyviai į traukti abiejų  akademijų studentus į atstovavimą įvairio se universi teto struktūrose;  

• įtraukti daugiau Veterinarijos akademijos studentų į Studentų atstovybės 
veiklą; 

• kartu su kitomis studentiškomis universiteto organizacijomis organizuoti 
renginius, skirtus abiejų akademijų bendruomenėms; 

• dalintis gerosiomis patirtimis tarp skirtingų akademijų dėstytojų, studentų, 
administracijos darbuotojų organizuojant bendrus susitikimus. 

 

4. SOCIALINĖ STUDENTŲ GEROVĖ 

Užtikrinta socialinė gerovė studentams yra neatsiejama kokybiškų studijų dalis. Tam užtikrinti 
imsimės šių priemonių: 

• „Kuratorių projekto“ tęstinumo užtikrinimas – kiekvienam pirmakursiui 
svarbu turėti vyresnį studentą šalia, kuris padėtų įsilieti į universiteto 
gyvenimą; 

• patogaus gyvenimo bendrabučiuose užtikrinimas – tęsiami susirinkimai su 
studentais ir administracija bendrabučių kokybės klausimais, studentų 
atstovavimas bendrabučių komisijoje, bendrabučių nuostatų koregavimas, 
teikiami pasiūlymai bendrabučių skaitmenizavimo projektui, efektyvi 
bendrabučių seniūnų darbo stebėsena, bendrabučių kokybės anketos rengimas, 
iškilusių gyvenimo kokybės problemų sprendimas; 

• renginių ir socialinių akcijų organizavimas – tai puikiai suvienija skirtingų 
studijų programų studentus ir skatina bendruomeniškumą; 

• aktyvus dalyvavimas koreguojant vardinių ir skatinamųjų stipendijų skyrimo 
nuostatus, siekiant geresnių stipendijų gavimo sąlygų studentams; 

• toliau tęsti psichologinės pagalbos studentams prieinamumo gerinimą; 

• užtikrintos socialinės garantijos studentams – internatūros balas, socialinės 
stipendijos, studentų rėmimas; 

• siekis, kad kiekvieno fakulteto studentai turėtų patogias mokymosi, 
laisvalaikio, poilsio bei papildomos veiklos erdves universitete. 

 

5. TARPTAUTIŠKUMAS 

Daugiau nei 20% mūsų universiteto studentų sudaro užsieniečiai, tad šiuo metu 
tarptautiškumas universitete aktualus kaip niekada anksčiau. Norėdami tikslingai atstovauti ne 
tik lietuvių, bet ir užsienio studentus, sieksime: 

• skatinti lietuvių ir užsienio studentų tarpusavio bendravimą organizuojant 
susitikimus, bendrus renginius; 

• bendradarbiauti su užsienio studentų organizacijomis universitete; 

• pateikti informaciją, svarbiausius dokumentus ne tik lietuvių, bet ir anglų 
kalba; 

• kurti ir palaikyti ryšius su užsienio aukštųjų mokyklų studentų atstovybėmis, 
organizuoti tarptautinius atstovybių mainus ir dalintis patirtimi. 
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1. EFEKTYVU S STUD ENTŲ ATSTOVAVIMA S  
Pagrindinė Studen tų atstovybės veikla – studentų ats tovavimas. Siekiant užt ikrin ti sk landų visų studentų poreikių ats tovavimą yra reikalinga:  

• apibrėžta studentų ats tovų atrankos sis tema;  
• atstovavimo kompetencijų ugdymas;  
• tinkamas ats tovų akreditav imas;  
• nuolatinė įvairių un iversiteto struktūrų studen tų atstovų s tebėsena; 
• užtikrinta komunikacija su ats tovaujamais  bei atstovaujančiais s tudentais .  

 
2. STUDIJŲ KOKY BĖ  

Kokybiškos studijos – mūsų Studentų ats tovybės siekiamybė, tam užtikrint i reikėtų:  
• aktyviai perduoti studentų nuomonę posėdžiuose, komis ijo se, kuriose nagrinėjami studijų kokybės klausimai;  
• užtikrint i tinkamą komunikaciją tarp s tudentų atstovų  stud ijų kokybės k lausimais;  
• užtikrint i greitą pagalbą studentams, iški lus akademinei problemai;  
• bendradarbiauti su Studijų centru atl iekant studijų kokybės apk lausas, skat inti  kuo daug iau studen tų įs itraukti vertinant stud ijų dalykus/modu lius bei dėsty toju s, teik ti nuo latin į grįžtamąjį ry šį s tudentams;  
• akademinio sąžiningumo skatinimas.  

 
3. MA IR VA BENDRUOM ENIŲ RY ŠIŲ STIPR INIMAS  

Nors Medicinos  ir Veterinarijos akademijos kartu jau daugiau nei  10 m., vis  dar jaučiama atskirt is tarp bendruomenių. E same vienas un iversitetas ir siekiant abiejų akademijų  artimesn io ryšio  reikėtų:  
• aktyviai į traukti abiejų  akademijų studentus į atstovavimą įvairio se universi teto struktūrose;  
• įtraukti daug iau Veterinarijos akademijos s tudentų  į Studentų atstovybės veik lą;  
• kartu su kitomis studentiškomis un iversiteto organ izacijomis organizuoti renginiu s, sk irtus abiejų akademijų bendruomenėms;  
• dalintis gerosiomis pat irtimis tarp skirtingų akademijų dėsty tojų,  studen tų, administracijo s darbuoto jų organizuo jant bendrus susi tikimus.  

 
4. SOCIA LIN Ė STUD ENTŲ GER OVĖ  

Užtikrinta social inė gerovė studenta ms yra neatsiejama kokybiškų studijų dalis.  Tam užtikrinti  imsimės šių prie monių :  
• „Kuratorių projekto“ tęst inumo užtikrinimas – kiekv ienam pirmakurs iui svarbu turėti vyresnį studentą šalia, kuris padėtų įsil ieti į  universi teto gyvenimą;  
• patogaus gyvenimo bendrabučiuose užtikrin imas –  tęsiami sus irinkimai su studen tais ir adminis tracija bendrabučių kokybės klausimais, studentų atstovavimas bendrabučių komisijoje, bendrabučių nuostatų koregavimas, tei kiami pasiūlymai bendrabučių skaitmenizavimo  projektu i, efektyvi bendrabučių sen iūnų darbo s tebėsena, bendrabučių kokybės anketo s rengimas, iški lus ių gyvenimo kokybės prob lemų sprend imas;  
• renginių ir social inių  akcijų organizavimas – tai puikiai  suvien ija skir tingų stud ijų programų studentus ir skatina bendruomeniškumą;  
• aktyvus dalyvavimas koreguojant vardin ių ir skatinamųjų s tipendijų skyr imo nuostatus, s iekiant geresnių stipend ijų gav imo sąlygų s tudentams;  
• toliau tęs ti ps icholog inės pagalbos studentams prie inamumo gerinimą;  
• užtikrinto s socialinės garantijo s studentams – internatūros balas, socialinės stipendijo s, studentų rėmimas;  
• siekis, kad k iekvieno fakulteto studentai turėtų patogias mokymosi, laisvalaikio, poilsio bei papildomos veiklo s erdves universi tete. 

 
5. TARPTAU TIŠKUMA S  

Daugiau nei 20% mūsų un iversiteto  studen tų sudaro užs ieniečiai, tad šiuo metu tarptautiškumas universi tete aktualus kaip niekada anksčiau. Norėdami tik slingai  atstovau ti ne t ik l ietuvių,  bet ir užsien io studentus, sieksime:  
• skatint i lietuvių ir užsienio s tudentų  tarpusavio bendravimą organizuojan t sus itik imus, bendrus renginius ;  
• bendradarbiauti su užsienio studentų organizacijomis universi tete;  
• pateikti informaciją, svarbiausius dokumentus ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba;  
• kurti ir palaikyti ryš ius su užsienio aukštų jų mokyklų studentų ats tovybėmis, organizuo ti tarptau tinius atstovybių mainus ir dal intis patirt imi.  

 
6. INFORMACIJOS SKLAIDA IR KOMUNIKACIJA 

Sieksime, kad Studentų atstovybės veikla būtų žinoma ir matoma universitete bei 
už jo ribų. Tam pasiekti reikėtų: 

• užtikrinti sklandų informacijos perdavimą studentų bendruomenei apie 
Studentų atstovybės naujienas bei pasiekimus pasitelkiant socialinius 
tinklus, internetinį puslapį bei kasmėnesinį naujienlaiškį, skleisti tik 
teisingą ir patikrintą informaciją; 

• užtikrinti tinkamą Studentų atstovybės įvaizdį viešojoje erdvėje; 
• bendradarbiauti su universiteto studentiškomis organizacijomis, kitomis 

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybėmis, Lietuvos studentų 
sąjunga, Studentų atstovybės partneriais; 

• skleisti Studentų atstovybės poziciją ir siekti pripažinimo nacionaliniu 
lygmeniu bendradarbiaujant su LR Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Vyriausybe. 
 

7. ORGANIZACIJOS STIPRINIMAS 

Glaudus ryšys tarp Studentų atstovybės narių, saugi aplinka, veikianti motyvacinė 
sistema, galimybė tobulėti bei ryšys su Studentų atstovybės Alumni – stiprios 
organizacijos pagrindas. Tik susidirbę organizacijos viduje sugebėsime pasiekti 
užsibrėžtų tikslų universitete bei už jo ribų. To siekdami turėtume: 

• kelti Studentų atstovybės narių kompetencijas įvairių mokymų metu, 
užtikrinti tinkamą akreditavimą; 

• organizuoti reguliarius Studentų atstovybės visuotinius susirinkimus 
sklandžiai komunikacijai tarp komitetų užtikrinti; 

• organizuoti neformalius Studentų atstovybės narių susitikimus 
glaudesniam ryšiui kurti; 

• palaikyti senas organizacijos tradicijas, kurti naujas; 
• tobulinti naujų narių priėmimo sistemą; 
• ieškoti efektyvių sprendimų narių nubyrėjimo problemai spręsti; 
• atkurti ir palaikyti ryšius su Alumni. 

 

                                                                                                                                                                                               

 

   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 
Įmonės kodas 302569715 
AB SEB bankas, banko kodas: 70440 
Atsiskaitomoji sąskaita:  
 LT93 7044 0600 0767 6653 
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