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Prašau man, Vikai Jaskevičiūtei, leisti kandidatuoti į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

senatoriaus postą. 
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 IŠSILAVINIMAS 
Paramediko specialybė | Karaliaus mindaugo profesinio rengimo centras 
2021 M. – DABAR 

 
Medicina Magistras | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 
2019 M. – DABAR 
 

Slauga Bakalauras | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 
2018 M. – 2019 M. 
 

Vidurinis| Kalvarijos gimnazija 
2006 M. – 2018 M. 
 

 DARBO PATIRTIS 
Pardavėja - konsultantė | parduotuvė “Marella” 
2021 M. BIRŽELIO – 2021 M. RUGSĖJO 
Pareigos apėmė darbą kasos aparatu, šiltą bendravimą su klientais, prekių priėmimą ir jų išdėstymą, 
salės priežiūrą ir tvarkos palaikymą, darbą komandoje. 

 

Kasininkė - pardavėja | prekybos tinklas “Šilas” 
2019 M. LIEPOS – 2019 M. RUGPŪČIO 
Pareigos apėmė darbą kasos aparatu, bendravimą su klientais, prekių priėmimą ir jų išdėstymą, 
galiojimo terminų ir kokybės kontrolę, prekybos salės priežiūrą ir tvarkos palaikymą. 

 



2 

Barista | “Caffeine” 
2019 M. GEGUŽĖS – 2019 M. LIEPOS 
"Caffeine" dirbau junior barista. Šis darbas apėmė aktyvų ir draugišką klientų aptarnavimą, 
bendravimą su lankytojais, kokybiškos kavos ir jos gėrimų ruošimą, tvarkos darbo vietoje palaikymą, 
asortimento išmanymą ir rekomendavimą, dokumentų pildymą, žinių apie kavą gilinimą. Teko 
nemažai dirbti kasos aparatu. 

 

Valytoja – pagalbinė darbuotoja | individuali Nerijaus Žukausko veikla 
“Suvalkijos Dvaras” 
2017 M. BIRŽELIO – 2017 M. RUGPJŪČIO 
Šios pareigos apėmė grindų ir langų plovimą, šlavimą, patalynės skalbimą ir perrengimą, dulkių 
valymą ir kitas valymo sritis. Taip pat teko padėti virtuvėje, būti atsakingai už stalų serviravimą. 

 

 NARYSTĖS ORGANIZACIJOSE, SAVANORYSTĖ 
 

Vadovė | Lietuvos diabeto forumo “Vaikų ir paauglių, sergančių 1 tipo cukriniu 
diabetu, stovykla” 
2021 M. LIEPOS – 2021 M. RUGPJŪČIO 
4 metus iš eilės pati buvau šios stovyklos stovyklautoja, o 2021 m. įsitraukiau į stovyklos 
organizavimą. Tapau vadove. Stovykloje daugiausiai prisidėjau prie kūrybinių ir edukacinių veiklų, 
sporto ir medicininių užsiėmimų. 

 

Medicinos fakulteto studentų atstovė | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
“Studijų programos komitetas (SPK)” 
2020 M. SPALIO – DABAR 
Dalyvavimas susirinkimuose, studentų atstovavimas. Priklausydama SPK išmokau reikšti savo 
nuomonę ir ją argumentuoti. 

 

Aktyvi narė | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto “Studentų mokslinė 
draugija (SMD)” 
2020 M. RUGSĖJO – DABAR 
Priklausau 3 būreliams: vaikų ligų, vaikų chirurgijos ir endokrinologijos. Stengiuosi dalyvauti ir 
išklausyti pranešimus visuose būrelių susirinkimuose, nes manau, kad žinių niekada nebus per daug. 
Esu pristačiusi pranešimus “Svetimkūniai kvėpavimo takuose” ir “Ūminis bronchiolitis” temomis. 

 

Aktyvi narė – akademinio komiteto koordinatorė | Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto “Studentų atstovybė” 
2018 M. RUGSĖJO – DABAR 
Vadovavimas komandai, susirinkimų vedimas, mokymai, žinių gilinimas, kompetencijų kėlimas, 
bendravimas su administraciniais organais, anketų sisteminimas, informacijos rinkimas anketomis. 
Nuo 2020 m. lapkričio mėn. užimu akademinio komiteto koordinatorės pareigas, kurios išmokė 
pasitikėti komanda ir siekti, kad visos pavestos užduotys būtų tinkamai atliktos 
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Komandos narė| Kalvarijos gimnazijos “Mokinių taryba” 
2014 M. RUGSĖJO – 2015 M. BIRŽELIO 
Įgyti įgūdžiai renginių organizavime, komandiniame darbe, bendravime. 

 

Komandos narė | Jaunimo organizacija “Darbas” 
2014 M. GEGUŽĖS – 2016 M. RUGSĖJO 
Įgyti įgūdžiai renginių organizavime, komandiniame darbe, bendravime. 

 

Savanorė | “Lietuvos raudonasis kryžius” 
2021 M. BIRŽELIO – DABAR 
Savanorystė Kauno vakcinavimo centre.  

 

Savanorė | Europos šalių kino forumas “Scanorama” 
2020 M. LAPKRIČIO – 2020 M. LAPKRIČIO 
Pagalba "Scanorama'20" renginyje.  

 

Savanorė | “Laisvės piknikas” 
2020 M. RUGPJŪČIO – 2020 M. RUGPŪČIO 
Savanorystė Laisvės pikniko renginyje. 

 

Savanorė | “Kaunas 2022” 
2019 M. RUGSĖJO – DABAR 
Savanorystė įvairiose Kaunas 2022 veiklose: teksto transkribavimas, edukacinių veiklų vedimas 
vaikų dienos stovykloje, anketų sisteminimas, pagalba renginiuose.  

 

 

 KURSAI, SEMINARAI, KONFERENCIJOS 
“Lietuvos raudojo kryžiaus privalomojo pirmosios pagalbos mokymo 
programa”| 8 akad. val. 
2021 M. RUGSĖJIS  
Pirmosios pagalbos teikimo mokymai. 

 
“Lapkritis – neuroendokrininių navikų žinomumo mėnuo”| 3 akad. val. 
2020 M. LAPKRITIS 
Išklausytas 3 akad. val. trukmės mokslinės praktinės veiklos kursas. 

 

“Marijampolės jaunieji inovatoriai”| 40 akad. val. 
2016 M. SAUSIO – 2016 M. BIRŽELIO 
Susitikimai įvairiomis verslumo temomis, išvykos į regiono verslo organizacijas.  
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 KALBOS 
• Lietuvių k. - gimtoji 

• Anglų k. – B2 (l. gerai) 

• Rusų k. – A2 (pagrindai) 

• Prancūzų k. – A2 (pagrindai) 

 

 KITA INFORMACIJA 
Vairuotojo pažymėjimas: B (4 m.)  

Nuo 2019 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitete 2 metus iš eilės buvau pirmakursių kuratore ir 
pirmakursių stovyklų organizacinės komandos dalimi, vadove. 

Nuo 2017 m. iki 2020 m. rašiau asmeninį internetinį tinklaraštį “Potepio aibė”. 

2017 m. baigiau Kalvarijos meno mokyklos dailės skyrių. 

2013 m. baigiau smuiko specialybę Kalvarijos meno mokykloje. 

Nuo 2012 m. groju Kalvarijos kultūros centro liaudiškos muzikos kapeloje "Giminės".  

 



 

Motyvacinis laiškas kandidatuoti į senatoriaus postą 
 

 

Esu Vika Jaskevičiūtė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 3 kurso medicinos studentė. 

Pastarieji metai ir pandeminė situacija privertė į studijas pažvelgti kitu kampu. Dėl saugumo viskas 

nusikėlė į internetinę erdvę, todėl išmokau greitai adaptuotis prie vis kintančios situacijos. 

Trumpas gyvenimo pristabdymas karantino laikotarpiu privertė atsigręžti į vertybes bei savybes, 

kurių galbūt anksčiau nepastebėjau. Prieš medicinos studijas metus studijavau slaugą ir tai, kad 

perstojau, tik parodo, kad siekiu išsikeltų tikslų ir nebijau žengti svaresnį žingsnį gyvenime bei 

prisiimti rimtesnes atsakomybes. Esu darbšti ir atsakinga. Priklausau LSMU studentų atstovybei. 

2020 – 2021 m. m. ėjau akademinio komiteto koordinatorės pareigas, kurios išmokė pasitikėti 

komanda ir siekti, kad visos pavestos užduotys būtų tinkamai atliktos. Priklausau studijų 

programos komitetui, kuriame išmokau reikšti savo nuomonę bei ją argumentuoti. Esu studentų 

mokslinės draugijos narė. Nemėgstu laisvalaikio švaistyti be reikalo, todėl stenguosi ugdyti save 

kaip asmenybę bei kelti įvairias kompetencijas savanoriaudama. Vykdydama skirtingas veiklas ir 

užimdama įvairias pareigas sukaupiau didelį žinių bagažą, kuris tikiu, jog yra viena iš stipriųjų 

mano pusių. Būdama studentų atstovybėje daugiausiai savo dėmesio skyriau akademiniams 

reikalams, tačiau nepamiršau ir kitų, studentams svarbių, krypčių. Noriu pretenduoti į senatoriaus 

postą, kad galėčiau toliau atstovauti studentus.  

 

 

 

 

 

Pagarbiai, 

Vika Jaskevičiūtė 


