
Sveiki KTU Studentai, KTU SA nariai ir alumni, 

Esu Danas Černeckas, 4 kurso elektros inžinerijos studentas. Šiame laiške noriu pasidalinti su 
jumis savo motyvacija kandidatuoti į KTU Studentų Atstovybės prezidento poziciją. 

Pradėjau savo SA veiklą, I kurse, FSA ESA žmogiškųjų išteklių komitete. Per pirmuosius metus 
įgijau pagrindus siekdamas suprasti mūsų organizacijos pagrindines funkcijas. Po pirmųjų metų 
noras domėtis ir gylintis į atstovybinius bei universitetinius reikalus eksponentiškai išaugo: gavau 
galimybę koordinuoti FSA organizacinių reikalų komitetą, aktyviai veikti kaip fakulteto krypties 
SPK studentų atstovas bei daug prisidėti prie atstovybės renginių bei narių kompetencijų kelimo. 
Visos šios patirtys vėliau suteikė kompetencijų ir noro pasiryžti sekančiam žingsniui – 
kandidatuoti į fakultetines studentų atstovybės ESA pirmininko poziciją. Pirmininko kadencija 
suteikė galimybę dar daugiau pagylinti žinias bei gauti daug svarbių pamokų, už kurias dėkoju su 
manim kartu dirbusiais žmonėms. 

Viena iš priežasčių, kodėl kandidatuoju į KTU SA prezidentus, yra dėl patirčių ir globalesnio 
požiūrio, surinkto per 3,5 metus aktyvaus veikimo organizacijoje. Pirmininko kadencijos metu 
teko domėtis daug apie studentišką judėjimą nacionaliniu bei tarptautiniu mąstu. Domėjausi 
Lietuvos studentų sąjungos savivaldomis, bendravau su atstovais iš European Students‘ Union. 
Teko susipažinti ir su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patarėjais. Mane labai žavi, kai 
išgirstų, jog kitur studentų iniciatyvos ir poreikiai yra pamatas universiteto procesų, organizacijos 
turi visišką nepriklausomybę nuo savo švietimo įstaigos Po tokių minčių pamatau ir KTU SA 
potencialą.  

Akivaizdu, kad norint siekti tokio potencialo turi būti daug dėmesio skiriama į tęstinumą. Žinome, 
kad dauguma veiksmų susijusiu su studentų atstovavimų, reikalauja pastovumo. Todėl yra svarbu 
įdėti daug pastangų kuriant veiklą, kuri siektų ilgalaikių rezultatų. Pastebėjau per paskutinių 
dviejų metų FSA rinkimines konferencijas, kad nėra pastebima, kiek bendrų klausimų turi 
skirtingų fakultetų studentai. Manau, tik jausdami atsakomybę įtraukti visus į bendras pozicijas ir 
iniciatyvas, galime tikėtis, kad ši organizacija augs.  

Todėl jaučiuos, kad mano darbas kaip atstovybės nario dar nesibaigė. Prabėgus pirmininko 
kadencijai, pavyko tikrai nemažai pokyčiu atnešti fakulteto studentams. Todėl ir turiu labai didelį 
užsidegimą įtraukti į šį procesą visą universiteto studentiją. Nes man studentas yra kaip saulė, ta 
didi šviesa aplink kurią sukasi visos kitos planetos.  

Pabaigiant, norėčiau pasakyti tą, ką sakiau savo fakultetui prieš maždaug metus: „Vienas - gali 
nueiti greitai, bet KartU galime nueiti toli!“ 

 

Pagarbiai, 

Kandidatas į KTU SA prezidentus 
Danas Černeckas 


