
Lietuvos studentų sąjunga, 
 

Kreipiuosi į Jus, norėdamas plačiau prisistatyti bei pasidalinti mūsų Lietuvos studentų 
sąjungos vizija. Šiandien dalinuosi su jumis savo motyvacija tapti Lietuvos studentų sąjungos 
prezidentu. 
 
Mano kelionė link Lietuvos studentų sąjungos prasidėjo vos įstojus į universitetą. Pirmame 
kurse prisijungiau prie studentų atstovybės, o nepraėjus nei metams tapau koordinatoriumi, 
jau kitais metais užėmiau ir prezidento pareigas. Studijuodamas viešąjį kalbėjimą išmokau 
aiškiai ir argumentuotai reikšti savo nuomonę, dėl to buvo pastebėtos mano idėjos, kurias 
galėjau įgyvendinti atstovybėje. Derybų meno kursas, man suteikė įgūdžių rasti sprendimus 
tenkinančius visas suinteresuotas šalis. Žmogiškųjų išteklių valdymo paskaitos suteikė teorinių 
žinių, kurios leido efektyviai valdyti komandą. Šios kompetencijos padėjo man greičiau ir 
tikslingiau vesti organizaciją į priekį. Kadencijos metu kartu su komanda atstovavome 
studentams tiek universitete, tiek už jo ribų. Socialinių akcijų metu, siekdami panaikinti 
nelygybę tarp valstybinių ir privačių aukštųjų mokyklų studentų, išsiuntėme virš 400 laiškų 
Seimo nariams, dalyvavome Seimo komitetų posėdžiuose. Mūsų organizuoti renginiai 
pritraukė dalyvių iš 227-ių universitetų, 73-iose šalyse.  
 
Po sėkmingos prezidento kadencijos buvau išrinktas Lietuvos studentų sąjungos Valdybos 
nariu. Valdyboje buvau atsakingas už Lietuvos studentų sąjungos strategijos kūrimą, kuri buvo 
sėkmingai patvirtinta 2016 m. Konferencijoje.  
 
Šiandien kandidatuoju į Lietuvos studentų sąjungos Prezidento pareigas dėl to, kad tikiu šia 
organizacija, jos veikla bei žmonėmis. Lietuvos studentų sąjunga yra unikali tuo, kad vienija 
pačius stipriausius Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus, tai yra didžiausias šios organizacijos 
turtas. Studentų savivaldų finansinis stiprinimas, studentų atstovų kompetencijų kėlimas, 
suteikiant jiems žinias, kurias galės panaudoti ne tik studentų atstovybėje, bet ir tolimesnėje 
veikloje, leis Lietuvoje turėti kryptingą ir vieningą studentišką judėjimą. Tikiu, kad Lietuva gali 
ir turi tapti šalimi, kurioje studentams gyventi gera! 
 
Veikdami kartu, turėdami bendrus tikslus, mokydami bei mokydamiesi vieni iš kitų galime 
sukurti pridėtinę vertę kiekvienam Lietuvos studentui. Lietuvos studentų sąjunga yra 
organizacija, kuri turi pasiekti, kad studentai didžiuotųsi studijuodami Lietuvoje! 
 
Už studentus kartu su studentais!  

 
 Kandidatas į Lietuvos studentų sąjungos prezidentus, 

Mažvydas Savickas 


