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Klaipėda 

 Aš, Lukas Šotas, esu Klaipėdos valstybinės kolegijos antro kurso informatikos inžinerijos 

studentas. 2017 metais baigiau Vilniaus Salomėjos Nėries gimnaziją ir įgijęs vidurinį išsilavinimą,  

nusprendžiau tęsti studijas Klaipėdoje. Besimokant gimnazijoje, aš prisidėdavau rengiant 

sportinius renginius, taip pat buvau labai aktyvus muzikiniuose renginiuose, tokiuose kaip: Vasario 

16-os ir Kovo 11-os minėjimai. 

 Atvykęs į Klaipėdą studijuoti, pastebėjau, kad turėjau daug laisvo laiko, kurį galima 

prasmingiau išnaudoti, todėl nusprendžiau prisijungti prie Klaipėdos valstybinės kolegijos 

Studentų atstovybės (toliau – KVK SA). Atstovybėje lankiau visus komitetus ir sužinojau 

kiekvieno komiteto veiklą, bei paskirtį. Stengiausi prisidėti prie kiekvieno komiteto veiklos, bei 

atlikti jų paskirtas užduotis ir taip pat savanoriauti renginiuose, vienas iš jų - Klaipėdos regiono 

aukštųjų mokyklų suvažiavime. Taip pat teko ir dalyvauti „GRAND‘AKADEMŲ“, 

„GRAND‘SOCŲ“ mokymuose ir dokumentų valdymo mokymuose, iš kurių pasisėmiau 

naudingas informacijas. Teko konsultuoti esamus ir būsimus studentus akademiniais klausimais: 

kokias teises įgyja studentai, kokia tvarka yra gaunama stipendija, ką daryti jeigu dėstytojas prastai 

atlieka savo pareigas, kaip sudaryti individualią studijų programą.  

Aš supratau, kad mano galimybės yra plačios, turėdamas pakankamai žinių, be abejo 

prisidėti prie SA tobulinimo, nusprendžiau kandidatuoti į KVK SA Valdybos nario pareigas. 

 Esu ramaus būdo žmogus, stengiuosi darbščiai dirbti ir kruopščiai atlikti man priskirtus 

darbus bei užduotis. Sugebu greitai spręsti kritines situacijas. Niekada nesiimu savanaudiškų 

sprendimų, visada išklausau kitų žmonių nuomonių ir bandau rasti kompromisą. Nemėgstu darbų 



pasilikti paskutinei dienai, visada iš savęs ir kitų tikiuosi, kad darbai bus atlikti kuo anksčiau, kad 

galima būtų griebtis kitų darbų. Mano darbų prioritetai yra – komandinis darbas ir kokybė. 

 Mano pagrindiniai tikslai yra: sudaryti Valdybos ir Prezidento ruošimo aprašus, sudaryti 

narių išlaikymo planą ir padėti KVK SA Valdybos nariams įgyventinti jų iškeltus tikslus. 

 Esu visiškai pasiryžęs kandidatuoti į Valdybos nario pareigas ir manau, kad mano savybės 

leis nepriekaištingai bendradarbiauti su kitais būsimais KVK SA Valdybos nariais. 
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