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IŠSILAVINIMAS

2001–2009 m.
2009–2013 m.
2013–2017 m.

Utenos rajono Užpalių gimnazija;
Utenos „Saulės“ gimnazija;
Vilniaus Universitete įgytas leidybos studijų bakalauro išsilavinimas
DARBO PATIRTIS

2014 m.
2015–2017 m.
2017 m.
Nuo 2018 m. iki dabar
Nuo 2017 m. iki dabar

Trišale sutartimi atlikta praktika RSV įmonėje „Idea Prima“;
Maketuotoja leidykloje-spaustuvėje „Utenos Indra“;
Utenos jaunimo informacijos centro darbuotoja;
Bibliotekininkė darbui su jaunimu, Utenos
A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka;
Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“
administratorė.
KVALIFIKACIJA IR DALYVAVIMAS SEMINARUOSE

2017 m. jaunimo informavimo darbuotojų mokymo kursai „Peer to peer“ („Bendraamžis
bendraamžiui“), Kėdainiai, Lietuva.
2017 m. nuotoliniai jaunimo informavimo mokymo kursai „Digital YIntro“.
2017 m. jaunimo informavimo mokymai „Ready for World – tool to guide young people in their life“,
Helsinkis, Suomija.
2017 m. EURODESK LIETUVA nacionalinis susitikimas, Kaunas, Lietuva.
2018 m. Tarptautiniai mokymai jaunimo darbuotojams „APPETISER GR - An introduction on how to
use the ‘Erasmus+ Youth in Action“, Atėnai, Graikija.
2018 m. „Youth work HD“ 60 val. apimties nuotoliniai mokymo kursai jaunimo darbuotojams.
2018 m. tarptautiniai mokymai jaunimo darbuotojams „Draw your story II“, Velke Pavlovice, Čekija.
2018 m. ESF projektas ,,Ko-partnerystė regionų viešojo valdymo procesuose, paskaita ,,Jaunimo
įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“, Utena, Lietuva.

SAVANORYSTĖ ORGANIZACIJOSE
2009–2013 m. Utenos „Saulės“ gimnazijos laikraščio „Langas“ žurnalistė
2010–2011 m. Utenos „Saulės“ gimnazijos mokinių savivaldos narė
2010–2012 m. Akcijos „Darom“ organizatorė Utenoje
2010–2012 m. Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centro savanorė
2011–2013 m. Utenos „Saulės“ gimnazijos mokinių savivaldos prezidentė
2011–2013 m. Internetinio tinklapio www.jaunimogidas.lt kalbos redaktorė
NARYSTĖ ORGANIZACIJOSE
2011–2013 m. ir nuo 2017 m. iki dabar – Utenos jaunimo reikalų tarybos narė
Nuo 2017 m. iki dabar – Utenos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos narė

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

Motyvacinis laiškas
Utenos jaunimo reikalų tarybos nario pareigoms užimti
Aš, Jurgita Markūnaitė, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ (toliau – UVJOS „Apskristasis stalas“) administratorė, pretenduoju į Utenos
jaunimo reikalų tarybos nario pareigas.
Mano kelias jaunimo politikoje prasidėjo dar mokyklos laikais, kuomet 10-oje klasėje
buvau išrinkta mokinių savivaldos prezidente, o dar po pusės metų tapau ir Utenos jaunimo reikalų
tarybos nare. Jau tuomet buvau stipriai įsitraukusi į įvairias su jaunimu susijusias veiklas, stengiausi
prisidėti ne tik prie savo mokyklos, bet ir viso miesto jaunų žmonių problemų sprendimo ir geresnės
ateities kūrimo. Baigusi bakalauro studijas Vilniaus universitete grįžau dirbti į Uteną ir vėl įsiliejau
į su jaunimu ir jaunimo politika susijusias veiklas. Šiuo metu dirbu antrajame Lietuvoje Utenos
jaunimo informacijos centre jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotoja bei UVJOS
„Apskritasis stalas“ administratore. Nuo 2017 metų vėl kandidatavau ir buvau išrinkta į Utenos
jaunimo reikalų tarybą bei tapau Utenos jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos narė.
Mano darbo pozicijos ir veikla Utenos jaunimo reikalų taryboje man suteikia galimybę gerai
išmanyti jaunimo situaciją Utenos rajone, įžvelgti problemas ir ne tik dalyvauti sprendimų
priėmime, bet ir juos inicijuoti.
Kandidatuoju antrai kadencijai iš eilės į Utenos jaunimo reikalų tarybą, nes manau,
jog šiuo metu joje yra didelė jaunimo atstovų rotacija, o mano priklausymas tarybai šią problemą
padėtų bent dalinai išspręsti. Skaičiuojant bendrai, tai būtų jau 3 mano kadencija Utenos jaunimo
reikalų taryboje, tad galiu drąsiai teigti, kad puikiai išmanau tarybos darbą, esu susipažinusi su jos
veikimo principais. Kadangi savo darbe bendrauju tiek su jaunimo organizacijomis, tiek su jokioms
organizacijoms nepriklausančiais jaunuoliais, gebėčiau tinkamai atstovauti tiek vienus, tiek kitus.
Be to, man darbe dažnai tenka susitikti ir kalbėtis tiek su moksleiviais ir studentais, tiek su
„vyresniu“, jau nebesimokančiu jaunimu, todėl manau, jog gebėčiau tinkamai atstovauti didžiosios
dalies jaunų Utenos žmonių poreikius.
Dėl darbo specifikos man kartais tenka apsilankyti kituose miestuose ar šalyse,
įvertinti kitur gyvenančio jaunimo poreikius, situaciją, problemas ir jų sprendimo būdus, todėl galiu
įnešti įdomių idėjų ir jaunų žmonių problemų sprendimo būtų mūsų miestui. Manau, kad iki šiol
sukaupta patirtis jaunimo politikos srityje leis tinkamai atstovauti Utenos rajono jaunus žmones
Utenos jaunimo reikalų taryboje.
Manau, kad esu tinkama kandidatė į Utenos jaunimo reikalų tarybos nario pareigas, ir
tikiuosi, kad palaikysite mano kandidatūrą rinkimuose.
Pagarbiai
Jurgita Markūnaitė

