
MOTYVACINIS LAIŠKAS 

 
Esu Lukas Gedvila, Vytauto Didžiojo universiteto absolventas bei Vytauto Didžiojo 

universiteto Studentų atstovybės alumni narys. Šiuo motyvaciniu laišku noriu išreikšti norą 

kandidatuoti į VDU Studentų atstovybės Valdybos narius. 

Šiais metais sukanka dešimtmetis, kuomet nuo 2012 m. aš dalį savo gyvenimo laiko skiriu 

visuomeninei veiklai ir narystei nevyriausybinėse organizacijose. Būtent 2012 m. tapimas mokyklos 

mokinių tarybos pirmininku paskatino mano aktyvų įsitraukimą į visuomeninę veiklą tiek mokyklos, 

tiek Kauno miesto lygmeniu. Aš visuomet tikėjau, kad jaunimas gali labai daug, tačiau tik tuomet, 

kai susivienija ir veikia bendruomeniškai. 

Dar bakalauro studijų metu aktyviai įsitraukiau į studentišką veiklą, kurią vėliau tęsiau ir 

magistrantūros studijų metu, kuomet teko atstovauti VDU Studentams. Vytauto Didžiojo universiteto 

Studentų atstovybėje per tuos praleistus savanorystės metus teko pabūti – VDU Studentų parlamento, 

revizijos komisijos, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Tarybos 

nariu. Na, o sugrįžus magistro studijoms ir VDU Studentų parlamentui išreiškus pasitikėjimą turėjau 

garbės kartu su kitais kolegomis atstovauti studentams VDU Senate, kuriame taip pat priklausiau 

Senato Studijų komitetui ir buvau išrinktas šio komiteto sekretoriumi. 

Todėl manau, kad galiu teigti, jog tikrai turiu supratimą, kas yra studentų atstovybė, studentiška 

veikla, studentų atstovavimas ir jų interesų gynimas atitinkamuose universiteto valdymo organuose. 

Argumentus ir savo norą, kodėl norėčiau tapti VDU Studentų atstovybės Valdybos nariu, aš 

galėčiau argumentuoti keliais pagrindiniais argumentais: 

1. Turiu noro sugrįžti į organizaciją, kurioje praleidau ne vienerius metus tam, jog 

būdamas valdybos nariu galėčiau savo sukaupta patirtimi, žiniomis ir pastebėjimais 

kartu su kolegomis prisidėti prie VDU SA kokybiškesnės veiklos. 

2. Savo motyvaciją ir norą kandidatuoti į VDU SA Valdybos narius sieju ir su asmeniniu 

požiūriu, kad alumni narių palaikymas organizacijos vadovui, komandai, nariams 

yra svarbus, o prisidėjimas savo žiniomis, patirtimi, patarimais gali būti 

skatinantis atitinkamais momentais nepasiduoti ir judėti pirmyn. 

3. Galiausiai mano pasirinkimas ir noras tapti VDU SA Valdybos nariu yra siejamas, taip 

pat su siekiu nesustoti asmeniškai visapusiškai augti, tobulėti, kelti savo 

kompetencijas bei praplėsti savo turimas žinias.  

Tad tikiu, jog per dešimtmetį įgytas žinias ir kompetencijas visuomeninėje veikloje, aš puikiai 

galėčiau pritaikyti bei realizuoti tapdamas VDU SA Valdybos nariu. 

Vivat VDU SA!  


