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 Aurimas yra atsakingas ir komunikabilus žmogus, kuris visada laikysis duoto žodžio ir 

niekada nežadės padaryti tai, kas jo manymu gali būti neištesėta. Jau ne vienerius metus teko dirbti 

su Aurimu ir pastebėjau, kad jis labai atsakingai žiūri į jam paskirtas užduotis ir stengiasi jas atlikti 

iki galo, o taip pat ir išanalizavęs visus dokumentus ir visada yra pasiruošęs argumentuotai atsakyti į 

jam užduodamus klausimus. Todėl, dažniausiai jo darbas yra nepriekaištingas ir būtent tokį žmogų 

aš matau Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės (toliau − VIKO SA) prezidento pareigose  atsakingą, 

pasitikintį, kritiškai mąstantį, motyvuotą ir atsidavusį studentų labui. 

 Aurimas yra plataus požiūrio žmogus su kuriuo malonu dirbti vienoje komandoje. Šiuo metu 

Aurimas laikinai eina prezidento pareigas VIKO SA ir dirbant taryboje pastebėjome pokytį, kad 

komandoje ieškome kompromisų ir tai inicijuoja pats Aurimas. Jis gali pasakyti savo nuomonę, bet 

tuo pačiu nesilaiko tik savo išsakytų minčių, o klausosi ir kitų tarybos narių argumentų ir tuo pačiu 

bando rasti geriausią sprendimą studentų labui. Taip pat, 2021-2022 metais Aurimas kartu su manimi 

ėjo SARK‘o pareigas ir labai artimai prisilietė prie studentų keliamų problemų ir dauguma jų puikiai 

žino. 

 Manau, kad Aurimas bus puikus mūsų organizacijos lyderis, kuris eis už šviesesnį ir lengvesnį 

studentų rytojų, sieks įvestį vis daugiau naujovių ir svarbiausia − bus studento balsas, į kurį galėsite 

drąsiai kreiptis pagalbos, nes Aurimas visada ir bet kuriuo paros metu bus pasiruošęs jums padėti ir 

atsakyti į jūsų rūpimus klausimus. Taip pat, nepamirškime, kad Aurimas jau turi dvejus metus 

patirties, savanoriaunant VIKO SA organizacijose. Todėl, tapęs mūsų atstovybės lyderiu, nebus 

pasimetęs aplinkoje ir galės drąsiai tęsti jau pradėtus darbus, o tuo pačiu siekti ir naujai užsibrėžtų 

tikslų. Labiausiai džiaugiuosi, kad Aurimas sugeba nesivadovauti emocijomis, o racionaliai žiūrėti į 

visas diskusijas, o tai yra labai svarbi gero lyderio savybė. 

 Asmeniškai aš, tikriausiai dar nemačiau taip atsidavusio žmogaus atstovybėje, kuris savo noru 

8:00 jau būtų VIKO SA centriniame biure ir darbą, susijusį su studentų atstovybe, baigtų 22:00. O 

dar po 22:00 valandos visada pratęstų darbą virtualioje aplinkoje ir atsakinėtų į jam užduodamus 

klausimus. Mane žavi, kad Aurimas yra pasišventęs šiai organizacijai ir atsisako savo asmeninių 

dalykų vien dėl to, kad galėtų eiti prezidento pareigas ir tam skirti kokybiškai visą savo laiką.  
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