
MOTYVACINIS LAIŠKAS 

 
Esu Lukas Gedvila, Vytauto Didžiojo universiteto absolventas ir Vytauto Didžiojo universiteto Studentų 

atstovybės alumni narys. Šiuo motyvaciniu laišku noriu iškelti savo kandidatūrą antrajai kadencijai į VDU 

Studentų atstovybės Valdybos narius. 

Save galėčiau apibūdinti, kaip charizmatišką, visuomenišką, iniciatyvią, atvirą iššūkiams asmenybę. Itin 

vertinu darbą komandoje, o veikloje, kurioje veikiu siekiu būti atsakingu, patikimu, žingeidžiu komandos 

žmogumi. 

Bakalauro studijų metu aktyviai įsitraukiau į studentišką veiklą, kurią vėliau tęsiau magistrantūros 

studijų metu, kuomet teko atstovauti VDU Studentams. Konkrečiai VDU Studentų atstovybėje, man per visus 

praleistus veiklos metus teko būti - VDU Studentų parlamento, Revizijos komisijos, VDU Politikos mokslų ir 

diplomatijos fakulteto Tarybos nariu. O sugrįžus magistro studijoms ir VDU Studentų parlamentui išreiškus 

pasitikėjimą manimi, aš turėjau garbės kartu su kitais kolegomis atstovauti universiteto studentams VDU 

Senate, kuriame dirbau Senato studijų komitete ir jame taip pat ėjau komiteto sekretoriaus pareigas.  

O lygiai prieš metus 2022 m. kovo mėn. gavęs VDU Studentų parlamento narių pasitikėjimą buvau 

išrinktas pirmajai kadencijai į VDU SA Valdybos narius. Todėl manau, kad galiu drąsiai 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 būti išrinktas antrajai kadencijai į VDU SA Valdybos narius, 

aš galėčiau pagrįsti keliais pagrindiniais faktais: 

1. Turiu motyvacijos tęsti pradėtą darbą šiame valdymo organe, kadangi ir toliau noriu savo pirmos 

kadencijos metu VDU SA Valdyboje sukaupta patirtimi, žiniomis, pastebėjimais kartu su 

kolegomis prisidėti prie organizacijos geresnio, šviesesnio rytojaus. 

2. Savo motyvaciją ir norą toliau kelti savo kandidatūrą į Valdybos narius sieju ir su principiniu 

asmeniniu požiūriu, kad organizacijos alumni narių palaikymas organizacijos vadovui, jo 

komandai, organizacijos nariams yra svarbus, o prisidėjimas konkrečiai savo turimomis 

žiniomis, patirtimi, patarimais gali būti skatinantis atitinkamais ir reikšmingais momentais 

nepasiduoti, kalbėtis ir judėti pirmyn. 

3. Ir galiausiai apsisprendimas ir noras kelti savo kandidatūrą antrajai kadencijai į Valdybos narius yra 

siejamas, taip pat su siekiu nesustoti visapusiškai augti, tobulėti, kelti savo kompetencijas bei 

užtikrinti, kad praėjusios kadencijos Valdybos narių įdėtas darbo indėlis ir pateiktos tęstinų 

darbų rekomendacijos neliktų pamirštos, būtų tęsiamos ir įgyvendintos dėl mylimos 

organizacijos ir jos narių ateities gerovės. 

Tad tikiu savimi, kad ir toliau sugebėčiau aktyviai, iniciatyviai veikti šiame valdymo organe, o VDU 

Studentų parlamento narių išreikštą pasitikėjimą toliau tęsti darbą laikyčiau, kaip mano veiklos teigiamą 

įvertinimą  pirmos kadencijos metu. Vivat VDU SA!  


