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Sveiki, 

 

Esu Solveiga Skaisgirytė, VDU ir VDU SA alumni. Esu baigusi socialinės antropologijos magistro laipsnio studijas (2021) 
ir sociologijos ir antropologijos bakalauro laipsnio studijas (2018). Visą bakalauro studijų laikotarpį praleidau VDU SA, 
dvejus metus ėjau socialinių reikalų komiteto koordinatorės pareigas (Eigirdo Sarkano ir Gretos Šmaižytės 
komandose). Per tuos keletą metų pavyko nedirbti nemažai šaunių darbų. Buvo pakeistas socialinių reikalų komiteto 
veidas į šiek tiek aktyvesnį visos atstovybės kontekste, labiau matomą kitiems ir patrauklesnį/ įtraukesnį įvairesniems 
žmonėms. Veiklų konktekste komitetas atsisakė veiklų nesusijusių su studentų atstovavimu ir labiau susitelkė į įvairių 
socialinių grupių studentų poreikius ir jų patenkinimą (neįgalieji, užsieniečiai, LGBT+ bendruomenė ir kita). Buvo 
pradėta keletas ilgalaikiškų darbų, kurių užbaigimui nepakanka kadencijos, kaip pavyzdžiui universiteto bibliotekos 
darbo laiko pratęsimas. Vėliau vieną kadenciją esu ėjusi Revizijos komisijos pirmininkės pareigas, o pastarojoje 
kadencijoje užėmiau Valdybos pirmininkės pareigas. Revizijos komisijoje pavyko išlaikyti komisijos narius visą 
kadenciją, palaikyti aktyvų įsitraukimą į atstovybės gyvenimą, ganėtinai intensyviai stebėti įgyvendintas veiklas ir 
parengti detalią ataskaitą. Valdyboje pavyko pakeisti valdybos kaip griežto ir nutolusio nuo atstovybės veiklų organo 
įvaizdį ir tapti labiau parama, nei kritika. Manau, kad ir bendravimas tarp Valdybos narių pasikeitė į atviresnį ir 
paprastesnį, tad nariai jaučiasi laisvai, reiškia savo nuomones ir turi saugią erdvę dirbti, dalintis idėjomis ir mintimis, 
kas padeda efektyviam darbui. 

Šiuo metu dirbu nevyriausybinėje organizacijoje “VšĮ Pasaulio piliečių akademija”, kurioje 4 metus einu projektų 
koordinatorės pareigas. Per šiuos metus pagilinau savo žinias ir įgūdžius projektų, veiklų, laiko valdyme, bendravime 
su įvairiais žmonėmis globaliu mastu, krizių valdyme, renginių organizavime, mokymo proceso organizavime, 
projektų rašyme, komandos valdyme, pagerinau skaitmeninius įgūdžius, lavinau kritinį mąstymą. Savo darbe dažnai 
dirbu su jaunais žmonėmis, aiškinuosi jų poreikius, ieškau ar kuriu jiems patrauklias metodologijas ir mokau. Taip pat 
domiuosi jaunimo politika ypač Kauno mieste, ko dalis yra ir VDU SA. 

Turiu pakankamai nemažai patirties būti VDU SA Valdybos nare ir esu dėkinga, kad kartą jau buvau išrinkta į šį 
organą. Manau, kad teigiamas pokytis ir Valdybos kaip organo reformacija tik prasidėjo, tad norėčiau dar vieną 
kadenciją būti Valdybos dalimi, tam, kad būtų užtvirtintas pokyčių tęstinumas. Su dabartine Valdyba vis dar 
diskutuojame kokia iš tiesų yra Valdybos funkcija ir misija, galios ribos. Ši diskusija yra labai svarbi ir gali 
transformuoti Valdybą ir principo. Taip pat, kalbame ir apie tai, kaip supaprastinti, sustruktūruoti Valdybos narių 
darbą, kad jis taptų vientisesnis ir greitesnis, efektyviai galėtume perduoti darbus ateinančiai kadencijai. Taipogi 
manau, kad dabartinės Valdybos ir Prezidentės ryšys yra gerai išdirbtas ir veikiantis atstovybės progresyvumo labui, 
tad būtų naudinga jį išlaikyti. Ir dar vienas aspektas yra globalinė pandemija, pastaroji Valdyba dirbo daugiausia 
nuotoliu, neturėdama daug galimybių pasimatyti su organizacija gyvai. Viliantis, kad viruso galia menksta ir netrukus 
galėsime grįžti į įprastą gyvenimą, norisi priartinti Valdybą prie SA narių- savanorių dar labiau ir per gyvą bendravimą.  

Dėl šių priežasčių, kurios išvardintos prieš tai esančioje pastraipoje, ir norėčiau kandidatuoti į Valdybos narius dar 
kartą. Matau, kad dar yra ką galiu duoti organizacijai, kuri man davė tiek daug, kai pati buvau pasiruošusi tik imti. 
Dabar jaučiu, kad esu įpusėjusi savo intencijas ir darbus ar naujos idėjos tik mezgasi, tad dar vieni metai pokyčių 
užtvirtinimui ir naujų minčių įgyvendinimui būtų pats tas. Ačiū labai už iki šiol suteiktas galimybes, kurių, tikiuosi bus 
dar daugiau. 
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