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MOTYVACINIS LAIŠKAS 

UTENOS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NARIO POZICIJAI UŽIMTI 

 

Aš, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau – 

UVJOS „Apskritasis stalas“) prezidentė Glorija Šermukšnytė, keliu savo kandidatūrą Utenos jaunimo 

reikalų tarybos (toliau – UJRT) nario pozicijai užimti. 

Visuomeninėje veikloje veikiu jau šeštus metus, per šį laiką teko išbandyti įvairias sritis ir jau 

daugiau nei dvejus metus kaip vieną pagrindinių veiklos sričių išskiriu atstovavimą. Būdama Lietuvos 

moksleivių sąjungos Valdybos nare, atstovavau moksleivių interesams nacionaliniu mastu, 

dalyvaudavau įvairiose regioninėse darbo grupėse. Dirbdama Lietuvos moksleivių sąjungoje, 

susipažinau su keliais pagrindiniais būdais jaunų žmonių nuomonei surinkti, kurie reguliariai buvo 

pritaikomi tuomet vadovaujamo padalinio veikloje. Tapusi UVJOS „Apskritasis stalas“ Valdybos 

nare, vėliau prezidente, pajutau dar didesnį potraukį jaunų žmonių interesų analizei bei atstovavimui. 

Jausdama jaunų žmonių regione nuomonės svarbą, inicijavau jaunimo politikos–atstovavimo komitetą 

UVJOS „Apskritasis stalas“, kuriame šiuo metu veikia aktyvūs ir motyvuoti savanoriai. 

Savo kandidatūrą į UJRT keliu, nes manau, jog turimų žinių ir motyvacijos, veikti šioje 

srityje, pakanka, kad kokybiškai ir rezultatyviai vykdyčiau savo funkcijas. Ne paslaptis, jog dabartinėje 

UJRT sudėtyje didžioji dalis jaunimo atstovų neturi/turi mažai sąsajų su Utena, kadangi yra išvykę 

studijuoti į didžiuosius šalies miestus. Žinant faktą, jog UVJOS „Apskritasis stalas“ prezidento 

pareigas vykdysiu dar ne mažiau nei vienerius metus, teigiu, jog išvykimas iš gimtojo miesto nebus 

kliūtis siekiant nuolatos ir aktyviai veikti UJRT sudėtyje bei posėdžių metu nagrinėti ir turėti poziciją 

tuo metu aktualiais klausimais. 

Pagrindinės mano, kaip UJRT narės, planuojamos veiklos kryptys: 

1. UJRT posėdžiuose nagrinėjamų klausimų plėtimas 

a. Didesnis iniciatyvinių klausimų kiekis 

b. Jaunimo bei su jaunimu dirbančių struktūrų bendradarbiavimo skatinimas 
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2. Jaunimo poreikių analizė ir įgyvendinimas 

a. Reguliarios jaunimo politikos, galimybių bei konkrečių temų, analizės 

b. Reguliarūs pasiūlymų teikimai suinteresuotoms įstaigoms 

3. UJRT veiklos sklaida ir prieinamumas kiekvienam jaunam žmogui 

a. Soc. tinklų naudojimas sklaidai jaunų žmonių tarpe 

b. Vieši UJRT pristatymai bendruomenei, susitikimai su jaunais žmonėmis 

4. UJRT narių kompetencijų kėlimas, ugdymas 

a. Dalyvavimas mokymuose, seminaruose 

b. UJRT veiklos analizė 

Manau, jog tai vienos pagrindinių sričių, į kurias šiuo metu derėtų teikti papildomo dėmesio, 

norit gerinti dabartinę UJRT veiklą.  

Tikiuosi, jog palaikysite mano kandidatūrą. 
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