
Mieli, VDU Studentai, 

esu Tomas Bacevičius, trečio kurso Politikos mokslų ir marketingo vadybos gretutines studijų 

studentas. Einu Politikos mokslų grupės seniūno pareigas.  

Žaidžiau Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje (MKL) už Šakių rajono krepšinio komandą, 

kurią treniravo legendinis Lietuvos krepšininkas Modestas Paulauskas. Atlikau devynių mėnesių 

trukmės savanorišką karinę tarnybą LDK Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione (VBPLB) 

Marijampolėje. Mokiausi finansines paslaugas „Kauno informacinių technologijų mokykloje“ 

(KITM). Užėmiau grupės seniūno pareigas. Atlikau praktiką Šakių rajono ir Kauno miesto 

savivaldybėse. Daugiausia patirties įgijau iš Biudžeto ir turto, Informacinių technologijų bei Plėtros 

programų ir Investicijų skyriaus specialistų. Kauno miesto savivaldybėje daug praktinės patirties 

turėjau su „Iniciatyvos Kaunui“ projektais.  

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) iniciatyva Tarptautinės studentų dienos proga atlikau LR 

Žemės ūkio ministro pareigas. Susipažinau su Žemės ūkio ministerijos veikla ir darbuotojų 

atsakomybės sritimis. Susitikau su LR Žemės ūkio ministru Andriumi Palioniu, kanclere Lina 

Zinkevičiene. Apsilankiau Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, kur 

susitikau su direktoriaus pavaduotoja Snieguole Ščeponavičiene, mokslininkais ir kitais darbuotojais. 

Taip pat įvyko susitikimas su Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojais ir direktoriumi Laimonu 

Čiaku. Buvau nuvykęs į LR Seimą stebėti Vyriausybės valandos. Lapkričio mėn. 15 d. atstovavau 

LR Žemės ūkio ministeriją, kur Vyriausybės posėdyje vyko aptarimas, kaip kiekviena ministerija gali 

prisidėti prie būsimo ar esamo studento gerovės kūrimo bei puoselėjimo. 

2019 m. Gruodžio 5 d. buvau išrinktas į studentų parlamentą atstovauti Vytauto Didžiojo 

Universiteto ir Politikos mokslų ir Diplomatijos fakulteto studentų interesus. Esu studentų darbo 

grupės narys, kuri yra atsakinga už priimtų nutarimų vertinimą ir pakeitimus. Taip pat priklausau 

iniciatyvinei grupei, kuri dalyvaus susitikime su universiteto administracija dėl viešosios valgyklos 

įsteigimo. 

Einu Europos Sąjungos Karjeros ambasadoriaus 2020–2021 metų laikotarpiu pareigas. 

Atstovauju Lietuvos studentus skleisdamas informaciją apie įsidarbinimo ir karjeros galimybes ES 

aukštųjų mokyklų studentams. Vytauto Didžiojo Universitetas yra vienintelis universitetas Lietuvoje, 

turintis Europos Sąjungos atstovą karjeros klausimais. 

Nuo 2020 m. Sausio mėn. 2 d. iki Vasario 3 d. atlikau praktiką LR Finansų ministerijoje 

Investicijų departamente Investicijų į ekonomikos augimą skyriuje. Daugiausia dirbau su ES fondų 

investicijų programa, Šveicarijos bei Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ir Norvegijos paramos 

fondais. Aplankiau Biudžeto, Valstybės iždo bei Finansų politikos departamentus. Taip pat aktyviai 

dalyvavau posėdžiuose bei buvau nuvykęs į Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir Inovacijų 



ministeriją, kur vyko konferencija apie klimato kaitą ir jos sprendimo būdus. Vasario mėn. 7 d. 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijoje įvyko susitikimas su finansų ministru Viliumi Šapoka. 

Susitikimo metu aptarėme Lietuvos biudžetą 2021-2027 m. laikotarpyje, „Brexit“ poveikį Lietuvos 

ir ES biudžetui bei 2015 m. Paryžiaus susitarimą ir Lietuvos prisidėjimą sprendžiant klimato kaitos 

problemą. 

Esu išrinktas į Vytauto Didžiojo Universiteto Politologijos katedros Politikos mokslų 

programos komitetą, kaip studentų atstovas. 

Neabejoju, kad mano žinios, įgūdžiai, praktinė patirtis bei asmeninės savybės, tokios kaip 

iniciatyvumas, komunikabilumas, sugebėjimas greitai perimti žinias, atsakingumas ir disciplina, gali 

būti sėkmingai panaudotos, siekiant užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. 

Pagrindiniai tikslai atstovauti Vytauto Didžiojo universiteto studentų interesus ir padėti spręsti 

visai universiteto bendruomenei rūpimus klausimus. Skatinti renginių organizavimą ir įvairius 

studentų laisvalaikio užsiėmimus bei sukurti ir palaikyti dialogą su Vytauto Didžiojo universiteto 

administracija dėl infrastruktūros reikalingų projektų įgyvendinimo. Spręsti švietimo klausimus, kad 

būtų užtikrinta aukštojo mokslo kokybė ir tęstinumas.“ 

 


