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BENDRABUČIŲ REIKALŲ KOORDINATORIUS 
 

Gyveni bendrabutyje ir susidūrei su problema? Susipykai su 

kambarioku, niekaip nepavyksta pakeisti bendrabučio ar kambario jame, o 

gal negali rasti prašymo dėl bendrabučio nuolaidos? Nepadeda nei seniūnas, 

nei administratorė? Nebežinai į ką kreiptis? Turime tau gerų žinių! Nedelsk 

ir rašyk BENDRABUČIŲ REIKALŲ KORDINATOREI!  

Visas problemas, kilusius neaiškumus, kurių nepavyksta 

išsiaiškinti su bendrabučio seniūnu, tarybos nariais ar administracija drąsiai 

rašyk Gerdai Kvitko – LSMU SA bendrabučių reikalų koordinatorei, el. 

paštu: bendrabuciai@lsmusa.lt.  

LSMU SA SOCIALINIO KOMITETO VEIKLA 
 

Socialinis komitetas nori pasidžiaugti ir pasidalinti šią žiemą 

įgyvendintomis idėjomis bei studentų gerovei svarbiais darbeliais. Taigi, 

nieko nelaukdami, jau gruodžio mėnesį ruošėme ir dovanojome kalėdines 

dovanėles, keitėmės jomis ne tik su savo  artimaisiais ir draugais, tačiau 

nepamiršome ir LSMU administracijos! Tai priminė mums apie puikiai 

palaikomą santykį su universitetu bei su kokiais nuostabiais žmonėmis 

dirbame dėl geresnės ateities universitete.  

Sausio mėnesį kūrėme 

LSMU studentų poreikių anketą, kad 

sužinotumėme, ko iš tiesų reikia mūsų universitete besimokantiems 

jaunuoliams, ir išsiaiškintumėme studentų nuomonę aktualiausiais 

klausimais. Išanalizavus poreikių anketos rezultatus dėliojome planus, 

kūrėme idėjas kada ir kur jas galėtume įgyvendinti. Na, o vasario mėnesį 

nusprendėme "LSMU Studentų atstovybės" Facebook paskyroje paskelbti 

kelis įrašus, kuriuose visiems studentams norėjome priminti apie stipendijų ir 

paskolų gavimo sistemą bei kur visuomet galima rasti visą reikiamą 

informaciją šiais klausimais. 
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LSMU SA LAISVALAIKIO KOMITETO VEIKLA 
Žiemos mėnesiai Laisvalaikio komitetui praėjo 

darbingai. Gruodžio mėnesį prieš pat kalėdas vyko ,,Kalėdinių 

dovanėlių paieška" Tai tris savaites trukęs žaidimas, kuriame  

visi studentai galėjo ieškoti užuominų o jas radę atsiimti 

dovanėlę. Sausis praėjo kiek ramiau, Laisvalaikio komitetas 

pradėjo pasiruošimą Vasariui ir žinoma visiem kitiems 

pavasario renginiams. 

 

 Na, o Vasarį įvyko jau tradicija tapęs Valentino dienos 

protmūšis ,,Valentinas (nebe) vienas". Jack Pub'e susirinkusios 20 komandų 

varžėsi dėl puikių prizų net keturiuose labai skirtinguose turuose. O kadangi 

šiais metais minime Lietuvos  universiteto šimtmetį, tai pačiame protmūšyje 

buvo galima išgirsti klausimų apie Lietuvos universiteto istoriją. 

 

LSMU SA MARKETINGO KOMITETO VEIKLA 
Valentino dieną esame įpratę džiuginti tuos, kuriuos mylime, tad mūsų studentų atstovybė 

nusprendė nudžiuginti studentus tradiciniame Valentino dienos protmūšyje „Valentinas (nebe) vienas“. Kartu 

paminėjome ir universiteto šimtmetį!  

Dar kartelį sveikiname laimėjusias komandas: 

1 vieta - Aqueductus 

2 vieta - Retake gang 

3 vieta - Valentinai už dolerį 

Most creative IG story - Alanas ir trys snieguolės 

Žinoma, mūsų studentus džiugino ir jų žinias puikiai įvertino mūsų draugai bei partneriai:  

@DP60 - pabėgimo kambarių tinklas 

@VilkoKartodromas - kartingų tinklas 

@VR-Shop - virtualių pramogų salė 

@manilla - Lietuviškos natūralios kosmetikos parduotuvė 

@KRINONA - buitinių prekių tinklas 

Dėkojame dalyvavusiems ir iki kitų kartų! 



  

 

LSMUS SA AKADEMINIO KOMITETO VEIKLA 
Žiemą ir akademiniam komitetui netrūko veiklos. Su jumis dalijomės 

ginčų sprendimo tvarka. Ruošiantis sesijai priminėme apie akademinį nesąžiningumą ir 

kaip jo svarbu laikytis, be to priminėme apie apeliacijų tvarką mūsų universitete  

Taip pat norime priminti apie Studijų kokybės 

termometrą, kuris leidžia ANONIMIŠKAI išsakyti savo 

nuomonę apie paskaitas, darbus, dėstytojų darbą ir tai 

užtrunka vos kelias minutes! Šie duomenys padeda 

dėstytojams atsižvelgti į tai, kas jau yra dalyke stipru, o kur dar reiktų pasitempti. 

Anketą galite rasti LSMU SIS, tereikia studijų knygelėje prie dalyko paspausti 

“Įvertinti”. 

KURATORIŲ PROJEKTAS 
 

Sausis – Kuratorių projekto veiklos pradžia. Šiemet prisidėti į projekto organizacinę grupę 

išreiškė norą 13 LSMU SA narių ir 5 kiti studentai, nepriklausantys studentų atstovybei. Per susirinkimus buvo 

renkamos naujos Kuratorių logotipo spalvos, galvojamos fotosesijos, skirtos platinti informaciją apie 

registraciją į projektą, temos, ieškoma tinkama vieta išvažiuojamiesiems būsimų kuratorių mokymams. Visas 

žiemos veiklas vainikavo fotosesija skrydžių palydovų tema. Vasario 24 d. paskelbta registracijos  pradžia 

norintiems tapti kuratoriais. Registracijos anketa https://forms.gle/gU7aCumNytH6K3EE7 
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