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ĮVADAS
Mielos VDU studentės ir
studentai!

Pora paskutinių  metų mums  visiems
buvo  nemenkas  iššūkis.  Ištisus  mė-
nesius  užsidarę  savo  kambariuose
vėpsojome į ekranus. Nuo šio rudens
grįžome  į  auditorijas,  bet  nemažai
kasdieniškų dalykų vis dar neprime-
na to, kaip gyvenome ir studijavome
anksčiau. Niekur nedingo ir grėsmė iš
gyvo kontakto vėl pereiti į nuotolį.

Tačiau  pandemija  nereiškia,  kad
studentų  gyvenimas  turi  sustoti.
Priešingai  –  būtent  pakeliui  atgal  į
normalią  kasdienybę  turime laikytis
išvien ir kartu siekti geresnių studijų.
Bendras studentų balsas turi būti iš-
girstas ne tik universitete, bet ir  vi-
suomenėje apskritai.

Nepaisant  to,  kad  studentų  parla-
mente  šauksmininkai  paskutinę  ka-
denciją  sudarė  mažumą,  mums  at-
stovybėje  pavyko  padaryti  nemažai,
kad šis balsas būtų girdimas.

Visą  kadenciją  toliau  spaudėme
universiteto  administraciją įkurti
bendruomenei  skirtą  valgyklą;  sėk-
mingai  parėmėme  prieš  autoritarinį
šalies  prezidentą  kovojančius  Turki-
jos studentus; su atstovybės vadovy-
be  pradėjome  kalbas  apie  tiesiogi-

nius prezidento rinkimus; Vyriausybei
ir  Seimui  pateikėme  siūlymus  dėl
paskolų studentams sąlygų pagerini-
mo;  paruošėme  studentams  skirto
socialinės paramos fondo projektą ir
galiausiai mūsų pasiūlymai lėmė, kad
VDU SA oficialiai  parėmė rugsėjį vy-
kusį Kaunas Pride.

Atstovybėje  dėl  VDU studentų no-
rime ne tik tęsti šiuos, bet imtis ir ai-
bės kitų darbų. Nors pandemija nesi-
baigė, bet po truputį grįžtame į įpras-
tinį  gyvenimą.  Todėl  daugiau  mūsų
dėmesio  ilgainiui  reikalaus  klimato
kaita, žmogaus teisės ir socialinis tei-
singumas. Esame įsitikinę, kad stude-
ntai turi atlikti savo vaidmenį spren-
džiant  šiuos  svarbiausius  visuome-
nės klausimus.

Tačiau tam, kad šie ir kiti mūsų dar-
bai neliktų tik planai ant popieriaus,
mums  reikalingas  tavo  palaikymas.
Studentų  parlamento  rinkimuose
kiekvienas  balsas  už  šauksmininkų
kandidatą  suteikia  mums  stipresnį
politinį  mandatą  ir  geresnę poziciją
derybose su atstovybe dėl darbų, ku-
rių  per  ateinančius  metus  ji  turėtų
imtis studentų labui.

Todėl  spalio  28–29  dienomis vyk-
siančiame  balsavime  kviečiame  pa-
laikyti šauksmininkų kandidatus savo
fakultete. Parodykime, kad  studentai
gali geriau!

Studentų draugijos „Šauksmas“
kandidatų sąrašas
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ŠAUKSMININKAI:
V IEN INTELĖ
PAŽANG I
TARPUN IVERS ITET INĖ
STUDENTŲ
ORGAN IZAC I JA
L I ETUVOJE .



APRŪPIN TŲ
STUD IJŲ LINK

Kasmet  universitete  dygsta  nauji  ir
atnaujinami seni pastatai. Tačiau jie
skirti  ne  jo  bendruomenei.  Blizgiais
pastatais viliojami nauji  studentai,  į
kuriuos vis dažniau žiūrima kaip į pi-
nigų  krepšelius,  o  ne  į  universiteto
bendruomenės pagrindą. Universite-
to administracija lengva ranka mėto
pinigus netvariai paramai padengda-
ma  pirmakursių  LSP  mokestį  vietoj
to, kad padidintų itin menkas stude-
ntų stipendijas  ir  investuotų į  ben-
drabučių aprūpinimą

Šauksmininkai  sieks,  kad  VDU  in-
vestuotų į  bendrabučių atnaujinimą,
kad  bendrabučių  vietų  užtektų  vi-
siems norintiems  ir  kad  jų  kainos
taptų  prieinamos ir  pažeidžiamiau-
siems  studentams.  Negana  to,  tarp
bendrabučių ir studijų vietų turi būti
patogus viešasis susisiekimas. Todėl
aktyviai bendradarbiausime su mies-
to savivalda.

Kelerius  metus  kovojome  už  ben-
druomės valgykla VDU. Mums pavyko
išgauti  oficialų  universiteto  vadovy-
bės pažadą, kad valgykla bus. Naujas
pastatas, kuriame atsiras valgykla jau
beveik baigiamas statyti.

Dabar mūsų tikslas – užtikrinti skai-
drų  ir  studentams  kuo  palankesnį
valgyklos  steigimo konkursą.  Sieksi-

me,  kad VDU įsikursianti  nauja  val-
gykla  maistą  tiektų  studentams  ir
dėstytojams prieinamomis kainomis,
o jos erdvė taptų universiteto  socia-
lizacijos  ir  bendravimo  vieta:  nuo
diskusijų  tarp  draugų  iki  filmų  per-
žiūrų.

Mūsų studijų kokybės negali užtik-
rinti  pervargę akademiniai ir  neaka-
deminiai darbuotojai, šiandien dirba-
ntys ypač prastomis darbo sąlygomis
–  samdomi  trumpoms  darbo  sutar-
tims, kartais netrunkančiomis nė se-
mestro, ir nesulaukiantys tinkamo at-
lyginimo už savo darbą.

Palaikysime  VDU  dėstytojų  ir  jų
profsąjungų  iniciatyvas,  skirtas  už-
kirsti kelią trumpalaikėms darbo su-
tartims. Dėl mažėjančio dėstymo krū-
vio darbuotojams turėtų būti kompe-
nsuojama  atlyginimu  už  mokslinę
veiklą, o atlyginimų tarifai pakelti.

Prastomis  sąlygomis  dirba  ne  tik
mūsų  dėstytojai  ir  kiti  universiteto
darbuotojai, bet ir studentai. Nemaža
dalis jų yra priversti dirbti blogomis
sąlygomis  dėl  pragyvenimo,  todėl
skiria  mažiau  dėmesio  ne  tik  savo
studijoms, bet ir kultūrinei bei politi-
nei  veiklai.  Todėl dabar dirbantiems
studentams reikia suteikti žinių, kaip
apginti savo interesus darbo vietoje
ir pagerinti darbo sąlygas. Ilguoju lai-
kotarpiu turime siekti  geresnių vals-
tybės remiamų paskolų sąlygų ir  ap-
mokamų privalomų praktikų studen-
tams.
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MŪSŲ TIKSLAI:
M E S  I M A M Ė S  S V A R B I A U S I Ų  
S T U D E N T Ų  K L A U S I M Ų  I R  
T I K I M E ,  K A D  D R A U G E
G A L I M E  S U K U R T I
G E R E S N Ę  S T U D E N T Ų  
S A V I V A L D Ą ,  P O L I T I K Ą
I R  K U LT Ū R Ą .



DEMOKRATIŠKA
IR
SAVARANKIŠKA
STUDE NTŲ
SAVI VALDA

VDU Studentų atstovybė skelbiasi at-
stovaujanti visų universiteto studen-
tų  interesus.  Tačiau  jai  nepriklauso
visi studentai, o parlamentui manda-
tą  įprastai  suteikia  mažiau  kaip  5
procentai visų studentų. „Šauksmui“
praėjusiuose rinkimuose iškėlus savo
kandidatų sąrašą, aktyvumo tenden-
cija kiek pasitaisė ir pasiekė 12 pro-
centų. Tačiau šis skaičius vis dar per
mažas, kad atstovybei būtų užtikrin-
tas demokratiškas mandatas kalbėti
visų VDU studentų vardu.  Tuo tarpu
siaurame interesų rate sutelkta galia
užtarnavo atstovybei gilų nepasitikė-
jimą  ir  ilgalaikį  norą  neturėti  nieko
bendro su studentų savivalda.

Šauksmininkai  universiteto  ir  na-
cionalinės  politikos  rėmuose  sieks,
kad kiekvienas VDU studentas be iš-
imties turėtų savivaldos nario teises
ir pareigas, kurios sustiprins savival-
dos savarankiškumą ir atskaitomybę
prieš studentus.

Dabar pareigas einantis atstovybės
prezidentas buvo išrinktas 38 stude-

ntų parlamento narių balsais. Ši rin-
kimų  sistema  neatrenka  geriausio
kandidato šioms pareigoms užimti ir
neskatina  prezidento  atsiskaityti  vi-
siems studentams.

Šauksmininkai atsisakys prezidento
rinkimų parlamente  ir  šį  sprendimą
perleis  visiems  studentams  visuo-
tiniuose,  slaptuose  ir  demokratiš-
kuose  atstovybės  prezidento  rinki-
muose.

Studentų vardu atstovybė skirsto jų
už LSP sumokėtus pinigus. Tačiau da-
bartinės uždaros ir savo interesų sie-
kiančios  atstovybės  biudžetas  nau-
dojamas ne studentų labui. Kam at-
stovybei reikalingas 21 tūkstančių eu-
rų  biudžeto  perteklius?  Tuo  tarpu
VDU studentai suneša tik 23 procentų
atstovybės pajamų – dėl to ji yra ne-
atskaitinga ir nepriklausoma nuo jų.

Visi studentai turi tapti atstovybės
finansų  dalininkais. Visuotinės  savi-
valdos pagrindu atstovybė galėtų ri-
nkti solidarumo mokestį. Mažas kiek-
vieno  studento  semestrinis  įnašas
leistų atstovybei nepriklausomai nuo
universiteto  administracijos  finan-
suoti  studentų  klubų  veiklą,  teikti
efektyvesnes  ir  platesnes  socialines
paslaugas  ir  užtikrinti,  kad  atstovy-
bėje  dirbtų  maža,  bet  profesionali
vykdytojų komanda.
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PRISIJUNK:
K A M  N E S V E T I M A  PA Ž A N G A ,
D E M O K R AT I J A  I R  
S O L I D A R U M A S  J A U S I S  TA R P  
Š A U K S M I N I N K Ų  K A I P  
N A M U O S E .



STUDE NT AI
V ISUOMENĖJE
IR  POLIT IKOJE

Dėl  idėjų,  organizacinės  patirties  ir
angažuotumo trūkumo mūsų politika
nacionaliniu  mastu  atrodo  apgailė-
tinai. Lietuvos studentų sąjunga žino,
kad  nepaisant  savo  tingumo  imtis
veiksmų apginti  studentų  interesus,
ji vis tiek gaus finansavimą per LSP.

Todėl reikia keisti LSP administravi-
mo ir LSS finansavimo sistemą. VDU
studentai privalo turėti teisę pasirin-
kti, ar jie nori finansuoti neefektyvią
ir jų interesų neatitinkančią sąjungos
veiklą.  LSP turi  būti gaminamas pa-
čios  Vyriausybės  arba  universiteto
rėmuose. Galų gale,  LSS turi būti fi-
nansuojama VDU studentų parlame-
nto sprendimu. Tai užtikrins, kad LSS
iš tikrųjų atstovaus studentų intere-
sams ir taps jiems atskaitinga.

Kiekvienais metais aukštojo mokslo
ir  švietimo  bendruomenės  protes-
tuoja  prieš  apgailėtiną  Vyriausybės
politiką  jų  atžvilgiu.  Faktas  –  jiems
reikalingas  didesnis  finansavimas.
Tačiau iki šiol studentų organizacijos
neparėmė  tų,  nuo  kurių  labiausiai
priklauso jų gerovė.

Tai turi pasikeisti. Studentai turi ak-
tyviai  palaikyti  aukštojo  mokslo  ir
švietimo bendruomenių reikalavimus

ir remti jų veiksmus ne tik dalyvavi-
mu, bet ir finansais. Iš vidurinio ug-
dymo  sistemos  ateina  studentai,  o
dalis  jų  ateityje  taps  mokytojais  ar
dėstytojais. Tad solidarumas tarp šių
grupių yra natūralus ir ypač svarbus.

LSS ir atstovybės per dažnai tik žo-
džiu reaguoja į nacionalinės politikos
įvykius.  Organizacijų  negebėjimas  ir
nenoras  formuoti  nacionalinę  aukš-
tojo mokslo politiką palieka studentų
balsą užribyje.

Todėl šauksmininkai per VDU SA ir
jos narystę LSS imsis aktyvaus vaid-
mens  nacionalinėje  politikoje.  Visų
pirma,  teiksime  pataisas  Mokslo  ir
studijų  įstatymui,  kuriomis  būtų re-
formuota  studentų  savivalda.  Antra,
pareikšime paramą ir dirbsime su to-
mis politinėmis jėgomis, kurios užtik-
rins  geresnes  paskolų  studentams
sąlygas ir sieks geresnių darbo sąly-
gų  aukštojo  mokslo  darbuotojams
bei didins aukštojo mokslo finansavi-
mą.

Studentai turi aktyviai imtis ir svar-
biausių  visuomenės  klausimų.  Mes
esame  šios  visuomenės  dalis  ir  di-
džioji  dalis  sprendimų,  priimamų
šiandien,  turės  įtakos  ir  mūsų atei-
čiai.  Todėl  neišvengiamai  studentai
turi  užimti  pažangią  poziciją  tokiais
klausimais  kaip  klimato  kaita,  žmo-
gaus teisės ir socialinis teisingumas.

Taigi,  atstovybė  turėtų  imtis  akty-
viai palaikyti Fridays for Future ir Ex-
tinction Rebellion klimato judėjimus,
suteikti jiems reikiamą paramą toliau
vykdyti  savo  veiklą  bei  bendradar-
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biauti  ruošiant  pasiūlymus,  kokį
vaidmenį galėtų atlikti aukštojo mok-
slo bendruomenė sprendžiant klima-
to klausimą.  Taip  pat  sieksime kelti
universiteto  bendruomenės  sąmo-
ningumą dėl  klimato krizės.  Siūlysi-
me,  kad  ekologijos  ir  ekofilosofijos
kursai  studentams  būtų prieinami
kaip  pasirenkamieji  dalykai.  Be  to,
atstovybė turėtų atvirai paskelbti pa-
laikymą  Seime  svarstomam  Partne-
rystės įstatymui, inicijuoti šio įstaty-
mo palaikymo kampaniją universite-
te bei prisijungti prie panašių akcijų
už jo ribų. Taip pat atstovybės biure
turėtų  atsirasti  LGBTQ+ bendruome-
nės reikalų koordinatorius. Galiausiai
atstovybė turėtų rodyti solidarumą ir
pagal galimybes remti ir palaikyti be-
siorganizuojančius  darbuotojus –
ypač  tokiuose  sektoriuose  kaip  ap-
tarnavimo,  kurjerių,  pavėžėjimo  pa-
slaugos,  kuriuose  gausu  dirbančių
studentų.
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