
 

 

Nr. 10 (2021-10) 

 

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ APKLAUSA 
LSMU SA akademinis komitetas nori išsiaiškinti, kuo remiantis LSMU studentai renkasi 

pasirenkamuosius dalykus ir ar būtų poreikis plėsti šių dalykų sąrašą. Nuo jūsų atsakymų priklauso pokyčių 

inicijavimas bei tolimesnė LSMU studijų organizavimo tvarka, todėl raginame anketa pasidalinti ir su 

kurso/grupės kolegomis. Kuo atsakymų bus daugiau, tuo svaresnis bus studentų balsas. Visi pateikiami 

atsakymai yra anonimiški. Apklausą rasite čia. 

LSMU SA RENGINIAI 

PIRMAKURSIŲ KRIKŠTYNOS 
Spalio viduryje praėjo turbūt antras svarbiaus 

renginys pirmakursiams po stovyklos ir tai buvo krikštynos. Šiais 

metais rengėme pabėgimo kambarį ,,Medical Mystery" ir dalyvių 

tikslas buvo surasti raktą ir pabėgti iš auditorijos. Na, o trys 

komandos, kurios greičiausiai įveikė visas aštuonias užduotis ir 

pabėgo gavo puikių prizų. Tai būtų ir Lemon gym kuponai, ir DP60 

pabėgimo kambario dovanų čekiai, ir Redbull energetinis gėrimas. 

Tai puikiai atitinka visą kirkštynų atmosferą, greitai ir energingai 

pabėgti iš pabėgimo kambario. Sveikiname nugalėtojus ir iki kitų 

susitikimų auditorijose. 

GERUMO SAVAITĖ 
Spalio 18-22 dienomis LSMU Studentų atstovybės socialinis komitetas organizavo Gerumo 

savaitę, kurios metu kilniais poelgiais bei staigmenomis įkvėpė gerumo aplinkiniams: saldžiomis dovanėlėmis 

nustebinome ne tik farmacijos fakulteto studentus, rezidentus, doktorantus ir gydytojus, bet ir mažuosius Kauno 

Klinikų Vaikų ligų skyriaus pacientus. Nepamiršome ir kolegų! Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Alytaus 

savivaldoms, Lietuvos studentų sąjungai kartu su gerumu perdavėme 

dovanėles imunitetui stiprinti, negana to, apsilankėme ,,Kauno klinikų 

kraujo centre”, tapdami ne tik kraujo donorais, bet ir pavyzdžiu kitiems, kaip 

gera yra daryti gera!  

https://forms.gle/thRrEeHB2Mik3r2E7


 

 

LSMU SA HELOVYNO VAKARAS 
Spalio 26 d. įvyko pats baisiausias metų renginys SA nariams - Helovyno vakaras.  Renginio 

dalyviai narpliojo žmogžudystę su teisėju, advokatu, kaltinamaisiais bei liudytojais. Suskirstytos grupelės 

šaradose bandė atspėti žinomiausius siaubo filmus. Renginio metu buvo patikrintos dalyvių muzikinės žinios, 

kai užduoties metu reikia pratęsti žinomos dainos žodžius. Buvo pasitelkti ir piešimo gabumai bei  vakaro 

kulminacijos metu išrinktas geriausias Helovyno kostiumo savininkas, kuris buvo garbingai apdovanotas. 

Užduočių metu buvo netradiciškai tobulinami komunikacijos įgūdžiai bei  tvirtinamas SA narių ryšys 

komandoje. Dirbdami kartu sieksime sukurti kuo daugiau įsimintinų renginių LSMU bendruomenei bei progų 

laisvalaikį praleisti drauge. 

IQOSA HELOVYNO VAKARAS 
 

Moliūgų drožinėjimas Jungtinėse Amerikos 

Valstijose yra tradicija jau daugiau nei 100 metų. Būdamas vaiku, 

kasmet Helovino šventei drožinėdavau moliūgus. Šiais metais 

norėjau savo bendramoksliams pristatyti šią ridens veiklą.  

Dalyvavo apie 15 žmonių. Dauguma jų moliūgus 

drožinėjo patys, o kai kurie susibūrė į komandas.  

Buvo labai smagiai praleistas vakaras! Dalyvavo 

nemažai žmonių, kurie niekada anksčiau nebuvo drožinėję 

moliūgų, ir buvo labai malonu stebėti, kaip jie kūrybingai dirba. 

Džiaugėmės, kad visus savo šedevrus galėjome įamžinti baisioje 

nuotraukoje. Surengėme baisiausio moliūgo konkursą, o nugalėtojas gavo smagų Helovino prizą.  

Nekantrauju pamatyti jus visus kitais metais! 

Helovino vakaro organizatorius, IQOSA 

 

ATSTOVAVIMAS 

KURATORIAI’21 ARTĖJA Į PABAIGĄ 
 Kadangi LSMU pirmakursiai jau beveik du mėnesius gyvena studentišką gyvenimą ir darosi vis 

savarankiškesni, kuratoriai po truputį baigia savo šiemetę kadenciją, pažadėję pirmakursiams visuomet padėti 

iškilus klausimams ar problemoms.  

Nepaisant to, kad spalio 21 dienos vakaras buvo itin žvarbus, kuratorių projekto dalyviai nepabūgo blogo oro 

ir SA patalpose susitiko su projekto koordinatorėmis Giedre Jasionyte ir Aida Kašėtaite. Koks gi gali būti 

geresnis projekto užbaigimas, jei ne jo aptarimas prie skanios picos ir puodelio arbatos? Kiekvienas kuratorius 

papasakojo apie savo patirtį kuruojant pirmakursių grupę, dalinosi su kokiais iššūkiais teko susidurti, ar buvo 

lengva ‘sulipdyti’ grupę. Išgirdome skirtingų pasakojimų, tačiau visi kuratoriai šypsodamiesi sakė, kad tai buvo 



  

 

labai įdomus patyrimas, o nemaža dalis atskleidė, kad norėtų savo kuratoriaus karjerą pratęsti ir kitais metais. 

Džiaugiamės dar viena puikia kuratorių karta!  

Kuratorių projekto koordinatorės Giedrė ir Aida 

ATSTOVŲ MOKYMAI 
 

 Spalio 20 d. vyko atstovų mokymai, kurių metu LSMU SA alumni, 

šiuo metu LSMU Studijų centro vadovės pavaduotojas, LSMU Karjeros centro 

specialistas Linas Šablinskas pasidalino savo atstovavimo patirtimi, papasakojo, 

ką jam davė atstovavimas, kas motyvavo aukoti savo laisvą laiką dėl studentų 

gerovės/studijų kokybės, bei kokias klaidas darė. Antrasis pranešėjas Rokas 

Jurkonis – LSMU SA alumni, buvęs LSMU SA prezidentas, rezidentų tarybos 

pirmininkas, doktorantų tarybos pirmininkas, pasidalino istorijomis iš savo ilgų 

atstovavimo metų, paskatino 

studentų atstovus nebijoti, 

drąsiai laikytis savo pozicijos, 

papasakojo apie pasirengimą 

posėdžiams, argumentų 

formavimą. Po to mokymų dalyviai buvo suskirstyti į grupes, 

kuriose ieškojo problemų sprendimų tam tikrose srityse 

(bendrabučiai, stipendijos, etiškas elgesys universitete, studijų 

kokybės termometras, studentų rėmimas), nagrinėjo, į kokias 

universiteto struktūras galima kreiptis skirtingais klausimais, 

bei mokėsi formuoti argumentus remiantis svarbiausiais 

universiteto dokumentais. 

LSMU SA NARIAI MOKOSI LYDERYSTĖS 
 Dalyvavau lyderystės paskaitoje ir socialinio komiteto simuliacijoje. Lyderystės paskaitos metu 

supratau du svarbiausius dalykus: lyderiu tampa, ne gimstama! Bei, kad visada reikia stengtis būti pavyzdžiu 

kitiems ir nereikalauti daugiau iš kitų nei pats darai. Manau, kad šis suvokimas ypač svarbus valdybos nariams, 

bet lygiai taip pat ir kiekvienam atstovybės nariui. Na, o simuliacijos metu turėjau progą klausyti studentų 

argumentų, o pagal argumentų stiprumą pasirinkti, kurią studentų pusę palaikyti. Buvo išties įdomu, kad ne tik 

klausėmės teorijos, bet patys dalyvavome praktikoje, iš kurios, tikiu, sužinojome dar daugiau. Taip pat turėjome 

vieną įdomiausių dalių - KTU žmogiškųjų išteklių atstovės vedamą teambuilding’ą, kuris parodė, jog tik bendri 

tikslai ves mus visus kartu į priekį.  

 Urtė Gasiulytė, LSMU Studentų atstovybės narė 



 

 

SENIŪNŲ MOKYMAI 
 Mokslo metams įsibėgėjus kaip ir kasmet LSMU 

SA spalio 18d. kvietė seniūnus susipažinti su naujienomis, 

pagilinti žinias ir taip tvirčiau atstovauti savo grupės interesus 

gyvai vykusiuose rudens seniūnų mokymuose. Šių metų 

renginyje pristatėme studijų programų komitetų atstovus, 

nagrinėjome LSMU studijų reglamento kabliukus, gvildenome 

sudėtingesnes situacijas, dalinomės patirtimis, diskutavome. 

Renginys buvo aktualiausias pirmo ar antro kurso studentams, 

kurie galėjo įgyti naujų žinių. Džiaugiamės sulaukę ir vyresnių 

kursų studentų, kuriems tai buvo puiki galimybė atnaujinti žinias 

kaip suktis universitete, siekiant efektyviai atstovauti savo grupės 

draugus, spręsti iškilusias problemas, dalintis patirtimis bei 

puikiai praleisti vakarą kitų seniūnų kompanijoje.  

ATASKAITOS TEIKIMO IR RINKIMŲ KONFERENCIJA 
 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybė kviečia visus studentus ir Universiteto 

bendruomenę į ataskaitos teikimo ir rinkimų konferenciją, kuri vyks š.m. lapkričio 25 d. 16h. Nuotoliniu būdu. 

 Konferencijoje dalyvaujantiems delegatams būtina užsiregistruoti. Registracijos forma bus 

paskelbta lsmusa.lt puslapyje jau netrukus! Registracijos lapus pateikti į SA pašto dėžutę arba atsiųsti PDF 

formatu el. paštu atstovai@lsmusa.lt 

Skelbiamas laikotarpis teikti kandidatūras į Prezidento ir LSMU Senato narių pozicijas.  

Konferencijos darbotvarkė: 

– 2020/2021 m. m. veiklos ataskaita 

– 2020/2021 m. m. finansinė ataskaita– Revizijos komisijos ataskaita 

– LSMU SA delegatų į senatą rinkimai  

– LSMU SA Prezidento rinkimai 

– LSMU SA Tarybos rinkimai 

– Revizijos komisijos rinkimai 

– Kiti klausimai 

Paraiškų teikimo tvarka: 

– Kandidatai į LSMU Studentų atstovybės prezidento 

postą turi pateikti prašymą skirtą konferencijos 

organizacinei komisijai, CV ir veiklos planą iki 2021 m. lapkričio 5d. 17 val. į SA pašto dėžutę Centriniuose 

rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9, Nr. 53) 

– Kandidatai į LSMU Senatorių postą prašome pateikti prašymus su CV ir motyvaciniu laišku iki 2021 m. 

lapkričio 5d. 17 val. SA pašto dėžutę Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9, Nr. 53) 

Nepraleisk vieno svarbiausių renginių studentams ! 


