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Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Studentų atstovybei

MOTYVACINIS LAIŠKAS

Sveiki, aš esu Silvestras Mečkovskis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto finansų
inžinerijos antro kurso studentas. Tik baigęs gimnaziją jau žinojau, kad tęsiu savo veiklas
universitetinėse savivaldose, nes dar prieš devintą klasę buvau įsisukęs į įvairias visuomenines
veiklas ir renginius, taip pat paskutinius ketverius metus mokykloje buvau aktyvus klasės seniūnas
ir glaudžiai bendradarbiavau su gimnazijos administracija tiek klasės reikalais, tiek ir visos
gimnazijos. Visuomet prisidėdavau prie įvairių renginių bei socialinių akcijų kūrimo, įgyvendinimo,
taip pat šių veiklų atstovavimo tiek gimnazijos ribose, tiek ir už jos. Visuomet stengdavausi prie
kiekvienos veiklos pritraukti kuo daugiau bendruomenės atstovų. Taip pat kartu su mokyklos
administracija sprendėme ir aktualias problemas, tokias kaip: mokinių nedalyvavimas pamokose, jų
trukdymas, mokinių pasyvus požiūris į mokyklą ir kt. Kai įstojau į VGTU – iš karto prisijungiau
prie Studentų atstovybės ir įsitraukiau į įvairias veiklas. Vienos iš jų pasisekė labiau, o kitos parodė,
kur dar galėčiau save tobulinti. Po gero pusmečio, tapus vicepirmininku, supratau, kiek daug SA iš
tiesų gali ir kokie mes, studentai, esame stiprūs drauge. Tada supratau, kad noriu veikti plačiau nei
tik savo fakultete, o tapimas VGTU Studentų atstovybės prezidentu ir pagalba studentams kuriant jų
antrus namus – universitetą, ir padėtų man įgyvendinti šį norą.
Studentų atstovybė yra universiteto aktyvistai, kurie pasiskirsto veiklomis tose srityse,
kuriose jie jaučiasi stipriausi ir mano, kad sugebės būti produktyviausi. Noriu išlaikyti ir didinti
žmonių skaičių atstovybėje, kad visi žinotų, kad VGTU Studentų atstovybė yra ta universiteto
institucija, į kurią studentai galėtų kreiptis bet kokiais klausimais ar turėdami kokių pasiūlymų bei
pastebėjimų, nusiskundimų. Tikiu, kad tai yra geriausias būdas kurti kuo jaukesnę aplinką sau, ne
tik paskaitų metų, bet ir po jų. Nors kiekvienas puikiai suprantame, kad individualiai galime
susikurti sau patinkančią aplinką, tačiau universitetas yra didelis ir kai kuriems reikia šiek tiek
pagalbos, kad jie sugebėtų atrasti, prie ko labiausiai linksta. Aš savo aplinką atradau, todėl noriu
padėti ir kitiems, nes, mano manymu, studijų metai yra patys geriausi metai gyvenime ir juos reikia
išnaudoti prasmingai!
Mūšio lauke vienas – ne karys, tad kad ir kaip stengčiausi, tačiau be stiprios komandos aš
nieko negalėčiau pasiekti. Komandos, kurios nariai jaustųsi lyg žuvys vandenyje savo srityse ir
galėtų padėti bei patarti studentui. Sunku pasirinkti tokiame dideliame universitete stipriausiomis
savybėmis pasižyminčius vadovus, kurie geriausiai atliktų siūlomas pareigas Centriniame biure,

tačiau tikiuosi, kad man pavyko, nes turiu sudarytą komandą, su kuria, tikiuosi, ir eisiu studentų
gerovės link iki pat kadencijos pabaigos!
Gyvenime esu turėjęs daug tikslų, kurių siekiau ir galų gale pasiekiau, nes esu atkaklus,
užsispyręs ir nepasiduodantis. Dabar turiu vieną labai aiškų tikslą – tai yra VGTU Studentų
atstovybės prezidento pareigos. Jų atkakliai siekiu ir dirbu dėl šio tikslo, nes neįsivaizduoju, kur dar
galėčiau geriau atskleisti save. Man yra labai svarbu, kad Studentų atstovybė ir toliau dirbtų
studentams ir jų labui, burtų žmones, kurie su tokiu pačiu entuziazmu siektų kurti, keisti, dirbti,
atstovauti universiteto studentus ir gerinti ryšius su universiteto administracija. Taip pat ne mažiau
svarbu yra atstovauti mus už universiteto ribų, plėtoti ryšius su kitomis mokymo įstaigomis
Lietuvoje bei užsienyje. Labai svarbu yra ir spręsti problemas universitete ir fakultetuose bei padėti
visiems universiteto pirmakursiams tinkamai integruotis į universiteto gyvenimą. Šie ir daugybė
kitų darbų lauktų manęs ir mano komandos, jei tapčiau prezidentu, tačiau jaučiuosi tam pasiruošęs.
Darbas, užsispyrimas ir noras – tai trys dalykai, kurie mane vestų per visą prezidentavimo laikotarpį
ir užtikrintų tinkamą universiteto atstovavimą.

Už studentišką rytojų!
Pagarbiai,
Silvestras Mečkovskis.

