
A P I E  M A N E

Penktus metus veikiu
Lietuvos jaunimo
organizacijų sektoriuje,

kuriame teko išbandyti ir
tarptautines galimybes bei
čia sukaupiau nemažai įvairių
patirčių bei kompetencijų.

Verbalinė ir neverbalinė komunikacija
Vadovavimo įgūdžiai bei darbas komandoje
Nacionalinės politikos ir jaunimo politikos
išmanymas
Kritinis mąstymas ir šaltas protas kritinėse situacijose
Puikus viešasis kalbėjimas
Geri rašymo įgūdžiai
Anglų kalba (C1)

Į G Ū D Ž I A I

Panevėžio liberalus jaunimas
Pirmininkas
2017 KOVAS  - 2017 RUGPJŪTIS

Vadovavimas skyriaus darbui, jaunų žmonių veiklos
įprasminimas kuriant produktą. Gautas projektinis
finansavimas iš Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo
organizacijų stiprinimui skirto biudžeto, mažos finansinės
vertės projekto ("Laisvė verslui") įgyvendinimas ir
administravimas. 

V I S U O M E N I N Ė  V E I K L A

Panevėžio 5 - oji gimnazija
Vidurinis išsilavinimas
2013 RUGSĖJIS  - 2017 RUGPJŪTIS
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Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis
stalas"

Valdybos narys
2017 BALANDIS - 2018 BIRŽELIS

Jaunimo organizacijų interesų atstovavimas regioniniu ir
nacionaliniu mastu, dalyvavimas dvišaliuose ir trišaliuose
instituciniuose susitikimuose. Gautas finansavimas iš Jaunimo
reikalų departamento organizuoto regioninių jaunimo
organizacijų tarybų stiprinimui skirto finansavimo. Darbas prie
dviejų metų trukmės projekto įgyvendinimo ("PAS - jau 20
metų su Panevėžio jaunimu!"), kuriam buvo skirta apie 10
tūkstančių eurų metinis finansavimas.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institutas
Politikos mokslų bakalauras
2018 RUGSĖJIS - DABAR



Lietuvos liberalus jaunimas
Valdybos narys
2019 VASARIS - 2020 VASARIS

Užimamos pareigos vykdomajame organe, Darbas su jaunais
žmonėmis visoje Lietuvoje, tiesioginis bendravimas su
interesantais. Darbas su Jaunimo reikalų departamentui
teiktos ir laimėtos dviejų metų trukmės ir apie 15 tūkstančių
eurų metinės vertės projekto įgyvendinimu ("Už laisvę 2019 -

2020").

Lietuvos liberalus jaunimas
Tarybos pirmininkas
2020 VASARIS - DABAR

Vadovauju Tarybos darbui, siekiu geriausio įmanomo rezultato
išnaudodamas visų Tarybos narių potencialą. Pagrindinė
veikla - kurti naujus arba atnaujinti senus organizacijos vidaus
veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Valdybos narys
2019 BALANDIS - DABAR

Nacionalinių jaunimo organizacijų interesų atstovavimas
valstybės lygmeniu veikiant vyriausybinio lygmens darbo
grupėse, komisijose, derinant interesus susitikimuose. Darbas
stiprinant savivaldybės jaunimo reikalų tarybas visoje lietuvoje
atliekant veiklos standartus ir gerinant sąlygas bei veiklos
kokybę.

Planas chuliganas
Klientų aptarnavimo vadybininkas
2019 GEGUŽĖ - 2019 LAPKRITIS

Darbas su daugybe projektų vienu metu, Bendravimas su
klientais telefonu ir raštu, didelių informacijos kiekių
apdorojimas.

D A R B O  P A T I R T Y S

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Savanorių koordinatorius
2020 SAUSIS - DABAR

Savanorių pritraukimo, motyvavimo ir išlaikymo strategijos
paruošimas. Vadovavimas savanorių darbui, koordinavimas ir
darbų paskirstymas.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Skyriaus sekretorius
2020 SAUSIS - DABAR

Skyriaus darbo administravimas, posėdžių organizavimas,
sekretoriavimas.

Panevėžio jaunimo reikalų taryba
Tarybos narys
2018 KOVAS - 2019 KOVAS

Darbas atstovaujant jaunimo interesus savivaldybės lygiu,

Interesų derinimas bei tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Dalyvavimas darbo grupėje skirtoje Panevėžio miesto jaunimo
organizacijų pateiktų projektinių paraiškų vertinimo.

K I T O S
P A T I R T Y S

Jaunimo reikalų
departamento laimėtų
projektų įgyvendinimas
nacionaliniu ir regioniniu
mastu.

Panevėžio miesto
savivaldybei teiktų ir
laimėtų projektų
įgyvendinimas ir
administravimas
vadovaujant JNVO.

Projektinių paraiškų
vertinimas Panevėžio
miesto savivaldybėje -

finansavimo skyrimas,
pastabų teikimas.
Darbas prie projektinės
paraiškos teikimo jaunimo
reikalų departamentui
veikiant tiek nacionalinėje,

tiek regioninėje
organizacijoje.

Empirinės analizės
rengimas ir vykdymas
savivaldybės lygmeniu
rengiant rengiant
projektinę paraišką.

Darbas Jaunimo
tarptautinio
bendradarbiavimo
agentūros valdyboje
vertinant įgyvendintų
projektų pasiektus
rezultatus.


