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Sveiki, Studentai! 

 

Aš  Reda Rutkūnaitė, esu Vilniaus kolegijos, Agrotechnologijų fakulteto, veterinarijos 

studijų krypties antro kurso studentė. Kreipiuosi į Jus, nes esu kandidatė į Vilniaus kolegijos 

Studentų atstovybės (toliau VIKO SA) Prezidentus.  

Studentiškame judėjime dalyvauju nuo pat įstojimo į Vilniaus kolegiją. Savo darbus 

pradėjau eidama rinkodaros koordinatores pareigas, o šiemet juos tęsiu Vilniaus kolegijos 

Agrotechnologijų fakulteto Studentų atstovybės (toliau VIKO ATF SA) Pirmininkės pozicijoje. Per 

šiuos pusantrų metų teko patirtį visko, ir nuopuolių ir pakilimų, tačiau tai nesustabdė manęs veikti. 

Būdama rinkodaros koordinatore, šimtus kartų išgirdau „NE“ ir tai ugdė manyje motyvaciją dirbti 

toliau ir siekti užsibrėžto tikslo. Dirbdama Studentų atstovybės komandoje supratau ir išmokau, kad 

tiesos nerasiu išankstiniuose nusistatymuose, kilus ginčui – svarbiausia ieškoti kompromisų, taip 

pat, kad su asmeniškumais produktyvaus darbo nebus, išgirsti ir išklausyti. Tapus VIKO ATF SA 

Pirmininke, Agrotechnologijų fakulteto studentus atstovavau kiekviename tarybos susitikime, 

pokalbiuose su administracija, direktorato posėdyje, todėl suprantu ir suvokiu šio dalyko svarumą ir 

prasmę. Tikiu, kad gebėsiu atstovauti studentus ir nacionaliniu lygmeniu. 

Tačiau mano sukaupta patirtis nėra vien tik iš studentiškos organizacijos veiklos. Nuo 

2011m. priklausau Jaunimo turizmo ir aktyvaus laisvalaikio klubui „Klajūnas“ (toliau JTALK 

„Klajūnas“). Kartu su šia organizacija rašėme ir teikėme miesto ir rajono savivaldybėms įvairius 

projektus, skirtus miesto žmonių aktyvumui ir kultūrai skatinti. Vienas didžiausių renginių 

Lietuvoje, šios organizacijos sukurtas, gimęs viename iš parašytų projektų – Nuotykių lenktynės 

„Pažink Panevėžį“. Tai multi sporto varžybos kurios kiekvienais metais pritraukia apie 300 dalyvių 

ne tik iš gimtojo Panevėžio, bet ir iš visos Lietuvos! 2016m. rašiau projektą „Laisvalaikį leidžiu 



aktyviai“ ir tapau pagrindine Nuotykių lenktynių „Pažink Panevėžį 2016“ organizatore bei naujo 

renginio mieste „Labirintų orientacinės 2016“ pagrindine koordinatore. Dalyvaudama šios 

organizacijos veikloje turėjau patirties marketinge, viešinime, projektų rašyme, renginių 

organizavime, bendravime ir bendradarbiavime su kitomis miesto organizacijos. Kartu kūrėme 

aktyvią aplinką Panevėžyje. 

Dėl savo sukauptos patirties, ir didelio noro tobulėti, šiandien siekiu VIKO SA Prezidento 

pozicijos. Noriu ir toliau kurti stiprią, bendruomenišką, atsakingą, vieningą organizaciją. Noriu 

stiprinti studentų integracijos modelį į Vilniaus kolegiją, toliau kelti VIKO SA narių kompetencijas, 

kad kiekvienas iš mūsų esančių organizacijoje gebėtų atsakyti studentams, kad kiekvienas iš mūsų 

gebėtų atstovauti studentus. Tikiu, kad mano idėjos ir darbai ves šią organizaciją teisingu keliu. Už 

studentišką judėjimą teisingame kelyje!  
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