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MOTYVACINIS LAIŠKAS 

DĖL UTENOS VISUOMENINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGOS 
„APSKRITASIS STALAS“  VALDYBOS NARĖS POZICIJOS 

Aš, Elinga Trumpaitė, Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų 
informavimo centro (toliau – LMS Utenos MSIC) pirmininkė, kandidatuoju į Utenos 
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau – UVJOS 
„Apskritasis stalas“) valdybos narės poziciją. 

Visuomeninė veikla užima svarbią vietą mano gyvenime bei mano įsitraukimas į 
ją prasidėjo dar progimnazijoje. 2018 metais būdama mokinių savivaldos nare, susipažinau su 
mokinių savivaldos veikla, kylančiomis problemomis, todėl siekdama gerinti mokinių 
bendruomenės mikroklimatą, 8-oje klasėje vadovavau Utenos Krašuonos progimnazijos 
mokinių savivaldai. Ši patirtis atskleidė mano stipriąsias būdo savybes, prisidėjo prie mano 
asmenybės tobulėjimo. Savanoriavimo Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS) Utenos 
padalinyje metu buvau Ryšių su Visuomene komiteto koordinatorė, kurio metu gilinau 
skaitmeninio raštingumo, komunikavimo įgūdžius. Taip pat prisidėjau prie renginių 
organizavimo, rinkodaros, jaunimo politikos vystymo. Lyderystės įgūdžius tobulinau LMS 
nacionaliniuose forumuose, regioninėse konferencijose, mokymuose. Padalinyje, įgijusi 
reikiamų įgūdžių užimu LMS Utenos MSIC padalinio pirmininkės poziciją. Praleidusi 
penkerius metus savanoriškoje veikloje, suprantu, jog jaunimo organizacijų veikla bei procesai 
yra svarbūs jaunimo balsui bei nuomonei, todėl darbas turi būti aktyvus ir vykdomas tikslingai. 

Mano nuomone, šiuo metu dabartinė organizacijos valdyba nėra veiksni. Dėl šios 
problemos atsiranda prastas organizacijos įvaizdis, pasyvus darbas. Savo valdybos narės 
kadencijos metu sieksiu, kad UVJOS „Apskritas stalas“ valdybos įsitraukimas į organizacijos 
vidinius procesus būtų aktyvesnis ir tikslingesnis. Kartu su visa valdyba pirmiausia turėsime 
išsigryninti pagrindinius organizacijos tikslus bei kartu parengti strateginį veiklų planą 
tikslams pasiekti. Taip pat šiuo metu yra prasta komunikacija su vienijamomis organizacijomis 
bei įsitraukimu į jaunimo bei organizacijų poreikius, todėl skatinsiu didesnį bendradarbiavimą 
bei komunikavimą su vienijamomis organizacijomis. Viena iš naujų, mane dominančių sričių, 
bendradarbiavimas su kitų Lietuvos miestų savivaldybių jaunimo organizacijų tarybomis 
(SJOT) bei vienijamomis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) organizacijomis. Šią 
idėją norėsiu išgryninti ir įvardyti jos aktualumą su UVJOS „Apskritas stalas“ išrinkta valdyba.  

Tvirtai žinau, kad mano sukaupta patirtis, kompetencijos, noras kryptingai 
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus bei darbas Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių 
savivaldų informavimo centre bus vertingos ir padės užtikrinti tinkamą veiklą Utenos 
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos narės pozicijoje. 
Todėl, jei manote, kad esu tinkama kandidatė užimti Utenos visuomeninių jaunimo 
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos narės poziciją, kviečiu palaikyti mano 
kandidatūrą.  
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