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Vytauto Didžiojo universiteto
Studentų draugijos „Šauksmas“

2021 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

Pirma dalis
Valdymas ir pareigūnai

1 § VDU studentų draugija „Šauksmas“ savo veiklą pagal universiteto statuto
175 straipsnį ir organizacijų įteisinimo ir jų veiklos aprašą pradėjo 2021 m.
gegužės 5 d. 

2 § Paskutinį kartą draugijos taryba (kolegialus valdymo organas) rinkta jos
asamblėjoje  (visuotiniame  narių-steigiamajame  susirinkime)  2020  m.
gruodžio 18 d. Asamblėjos metu į draugijos tarybą vienerių metų kadenci-
jai buvo išrinkti: Žygimantas Menčenkovas – pirmininkas, Martynas But-
kus – iždininkas, Emil Starodubov – sekretorius. Taryba savo pareigas šia
sudėtimi ėjo visą ataskaitinį laikotarpį.

Antra dalis
Iždas

3 § Draugija ataskaitiniu laikotarpiu nerinko nario mokesčio, negavo finansa-
vimo iš trečiųjų asmenų (išskyrus VDU šalpos valdybą – žr. šios ataskaitos
4 dalį), neturėjo įsiskolinimų ar skolininkų.
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Trečia dalis
Nariai

4 § Draugija veiklą pradėjo turėdama 12 narių-steigėjų. Ataskaitiniu laikotar-
piu  iš  draugijos  narių  sąrašo  nebuvo išbrauktas  nė  vienas  narys,  o  į  jį
įtraukti 2 nariai. Iš viso ataskaitos priėmimo metu draugija turėjo 14 narių.

Ketvirta dalis
Veikla

5 § 2021 m. draugija dalyvavo VDU šalpos valdybos paramos konkurse stude-
ntų  organizacijoms.  Draugijos  pateiktam  projektui  „Pilietinis  studentų
švietimas darbo teisės klausimais“  valdyba suteikė 149,13 eurų paramą.
Pagrindiniai  projekto uždaviniai  buvo:  i)  supažindinti  studentus su ker-
tinėmis darbuotojų teisėmis, dažniausiai sutinkamais darbo teisės pažeidi-
mais ir būdais juos spręsti; ii) supažindinti studentus su darbuotojų orga-
nizavimosi veiklos principais, pragmatine nauda ir istorine svarba. Projek-
to metu draugija organizavo keturių susitikimų apimties darbo teisės mo-
kymus universiteto studentams, į kuriuos įsitraukė daugiau kaip 50 stude-
ntų. Mokymai buvo vedami profsąjungos narių, gerai išmanančių darbo
paslaugų bei aptarnavimo sektoriuose problematiką ir paremti atvejų ana-
lize. Taip pat draugija paruošė ir atspausdino 400 vnt. lietuvių kalba ir 100
vnt. anglų kalba lankstinukų su esminėmis darbuotojų teisėmis.

6 § Draugija per ataskaitinį laikotarpį dalyvavo VDU studentų parlamento ri-
nkimuose, vykusiuose spalio–lapkričio mėnesiais. Draugija iškėlė 12 kan-
didatų 5 universiteto fakultetuose, paruošė rinkimų programą ir vykdė vir-
tualią rinkimų kampaniją. Lapkričio 5 d. vykusiuose rinkimuose 9 draugi-
jos iškelti  kandidatai buvo išrinkti  į  studentų parlamentą, visi  draugijos
kandidatai gavo 87 balsus, arba 16,6 procento nuo visų per rinkimus ati-
duotų balsų.

7 § 2020–2021 m. kadencijos metu draugijos frakcija VDU studentų parlame-
nte turėjo 15 narių. Iki rinkimų parlamentui svarstyti ji pateikė 5 nutarimų
projektus. Vasario 11 d. posėdyje draugijos frakcija pateikė i) rezoliucijos
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projektą  dėl  prieš  autoritarinę  šalies  valdžią  protestuojančių  studentų
Turkijoje palaikymo ir jos pateikimo Turkijos Respublikos ambasadai Lie-
tuvoje; ii)  rinkimų tvarkos pataisų projektą, kurioms įsigaliojus VDU SA
prezidentas būtų ne VDU studentų parlamente, bet  tiesioginiuose,  slap-
tuose ir lygiuose visuotiniuose studentų rinkimuose. Kovo 12 d. posėdyje
frakcija  pateikė iii)  rezoliucijos  projektą dėl  valstybės remiamų paskolų
modelio, kuria raginama Vyriausybės ir Seimo imtis veiksmų reformuoti
neefektyvią, studentams nepalankią ir valstybės lėšas švaistančią finansi-
nės studijuojantiesiems paramos sistemą. Šiame posėdyje frakcija taip pat
iškėlė Žygimanto Menčenkovo kandidatūrą į VDU SA prezidentus. Rugpjū-
čio 19 d. posėdyje frakcija pateikė iv) nutarimo projektą, kuriuo siūloma:
paskelbti palaikymą LGBTQ+ bendruomenei ir jai skirtai Kaunas Pride ini-
ciatyvai; pakviesti rudenį šiame renginyje dalyvauti visą universiteto ben-
druomenę; finansiškai paremti Kaunas Pride organizatorius ginčuose su
renginiui leidimo neišduodančia Kauno miesto savivaldybe; v) nutarimo
projektą įsteigti studentų socialinį fondą. Pagal jį atstovybės ilguoju perio-
du sutaupytos ir jai  paaukotos lėšos būtų skiriamos suteikti vienkartinę
paramą su nenumatytais finansiniais ir kitais  sunkumais susidūrusiems
studentams.

8 § 2021  m.  draugijos  internetiniame  studentų  žurnale  www.sauksmas.net
publikuota 40 straipsnių. Tarp jų: autoriniai VDU ir kitų Lietuvos bei už-
sienio aukštųjų studentų tekstai, studentams aktualūs vertimai iš anglų bei
vokiečių kalbų, naujienų pranešimai apie Lietuvos ir užsienio studentų ak-
tualijas. Per ataskaitos metus žurnalo puslapyje apsilankė per 8 000 unika-
lių lankytojų, visų publikuotų tekstų bendras skaitymo laikas viršijo 300
valandų.

9 § Draugija per ataskaitos metus paruošė ir savilaida išleido 2 brošiūruotus
leidinius Daumantas Skinkio „Kaip leidžiami studentų pinigai“ ir Brenda-
no Dooley „Studentų judėjimų istoriją“ bei kartojo 2020 m. paruošto „Ar
tiesa, kad neveikia SA. Studentų politikos gido“ leidimą. Bendras visų leidi-
nių tiražas sudaro per 200 egzempliorių. 

10 § Per ataskaitinį laikotarpį toliau ėjo draugijos ruošiamas podcastas „Univer-
magas“, kuriame semestro metu kas dvi savaites (nuo spalio mėn. – kartą
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per mėnesį) pranešamos aktualiausios studentų naujienos Lietuvoje ir už-
sienyje bei komentuojami svarbiausi studentų klausimai. 2021 m. iš viso
išėjo 14 podcasto serijų, kurių bendra trukmė sudarė beveik 5,5 valandos.
Spotify platformoje podcastas ataskaitos teikimo metu turėjo 86 prenume-
ratorius ir apie 300 reguliarių klausytojų, YouTube – atitinkamai 46 ir apie
150.

11 § Draugija per ataskaitos metus suorganizavo 12 virtualių ir gyvų renginių
VDU  ir  kitose  Lietuvos  aukštosiose  mokyklose.  Taip  pat  draugija  buvo
įtraukta į 2 kitų renginių organizatorių sąrašus. 
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