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DARBO PATIRTIS

2018 09 14–Šiuo metu Pirmininkė

Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centras 

2018 09 –Šiuo metu Valdybos narė

Lietuvos moksleivių sąjunga 

2019 03 31–2019 04 06 Dalyvė

OBESSU Study Session "Quality and Inclusive Sex Education" 

2018 01 –2018 08 Mokymų vadovė

Lietuvos moksleivių sąjunga 

2017 08 Organizatorė

Lietuvos moksleivių sąjungos Vasaros forumas 

2016 09 –Šiuo metu Savanorė

Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centras 

2016 02 –2016 06 Mokinių savivaldos prezidentė

Utenos Aukštakalnio progimnazija 

2015 09 –2016 02 Mokinių savivaldos narė

Utenos Aukštakalnio progimnazija 

IŠSILAVINIMAS IR

KVALIFIKACIJA

2008 09 –2012 06 

Utenos vaikų darželis-mokykla „Eglutė“

2012 09 –2016 06 

Utenos Aukštakalnio progimnazija

2016 09 –Šiuo metu

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija
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ASMENINIAI GEBĖJIMAI

Gimtoji kalba lietuvių

Užsienio kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS

Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu
Informacijos

pateikimas žodžiu

anglų B1 B1 B1 B1 B1

rusų A2 A2 A2 A2 A2

prancūzų A1 A1 A1 A1 A1

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas

Bendrieji Europos kalbų metmenys 

Bendravimo gebėjimai Geri komunikavimo gebėjimai, kuriuos tobulinu mokymuose, Lietuvos moksleivių sąjungos 

nacionalinių forumų metu, koordinuodama ir dirbdama su įvairiais žmonėmis, komandomis.

Organizaciniai ir vadovavimo

gebėjimai

 

▪ Organizuotumas

▪ Kūrybiškumas

▪ Tolerantiškumas

▪ Atsakingumas

▪ Gebėjimas greitai mokytis 

▪ Gebėjimas koordinuoti veiklas

Skaitmeniniai gebėjimai ▪ MS Word, MS Exel, MS Power Point, MS Publisher

▪ Adobe Photoshop
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Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 
Visuotiniam narių susirinkimui 

 
 

MOTYVACINIS LAIŠKAS 
 

DĖL UTENOS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS JAUNIMO ATSTOVO POZICIJOS 
 

2019 m. gegužės 7 d. 
Utena 

 
Aš, Emilė Stuglytė, kandidatuoju į Utenos jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovo poziciją. 

 
Į visuomeninę veiklą įsitraukiau 2015 metais, kai prisijungiau prie Utenos Aukštakalnio 

mokinių savivaldos. Vėliau pradėjau savanoriauti Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų 
informavimo centre (LMS Utenos MSIC), šiuo metu užimu LMS Utenos MSIC pirmininko pareigas. Per 
savanorystės laikotarpį susipažinau su mokinių savivaldų, regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu mastu 
veikiančių jaunimo organizacijų darbo kryptimis bei specifika, prisidėjau prie regioninės jaunimo politikos 
formavimo: kartu su LMS Utenos MSIC vykdėme tyrimus dėl prevencinės veiklos „Priklausomybėms – 
ne!“ efektyvumo, moksleivių, gyvenančių ne miesto teritorijoje, mobilumo, bendradarbiavome ir 
dalinomės informacija su Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų, 
Viešosios tvarkos, Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriais bei Utenos rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos biuru. Atstovaudama LMS Utenos MSIC svečio teisėmis dalyvavau Utenos jaunimo 
reikalų tarybos posėdžiuose. 

Kandidatuoju į Utenos jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovo poziciją, nes siekiu 
užtikrinti, kad mokinių balsui regioniniu lygmeniu būtų atstovaujama reguliariai, sprendimai, darysiantys 
įtaką jaunam asmeniui, atitiktų ir mokinių lūkesčius, o į matomas problemas būtų reaguojama ir ieškoma 
jų sprendimo būdų. Iškeltų tikslų įgyvendinimui pasitelkčiau nuolatinę komunikaciją bei bendradarbiavimą 
su jaunimą vienijančiomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, neformaliomis grupėmis, tokiu būdu 
atsižvelgdama į „Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos strategijoje 2018–2024 metams“ įtrauktą 
Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę, bei užtikrindama nuolatinį vadovavimąsi 
mokinių pozicijomis ir jų informavimą aktualiais klausimais. 

Metai, praleisti savanoriaujant, prisidedant prie visuomeninės veiklos vykdymo ir 
atstovaujant moksleivių balsui mokyklos, regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis, suteikė 
žinių, patirties ir suvokimą, kaip moksleiviai turėtų prisidėti prie jiems aktualių sprendimų priėmimo. Todėl 
jei manote, kad esu tinkama kandidatė užimti Utenos jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovo poziciją, 
prašau palaikyti mano kandidatūrą. 

 
 

Pagarbiai 
 
Emilė Stuglytė 


