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JAUNIMAS KURIANTIS LIETUVĄ 
2015 - 2017 skyriaus projektų
vadovė
2018 - 2019  skyriaus pirmininkė 
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PANEVĖŽIO MIESTO
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Jaunimo reikalų tarybos narė 

2016 -
2019 

Jaunimo 
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pažinimas 
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Formavome jaunimo politiką
mieste. Stiprinau JNVO,
vertinau JNVO projektus

2014 -
 ... 

VAIKŲ DIENINĖS STOVYKLOS
Stovyklos vaikų grupės vadovė,

programų koordinatorė

JAUNIMO PIKNIKAS
Socialinio projekto organizatorė
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2021.03.29
„Apskritasis stalas“ XL-oji eilinė Asamblėja
Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“
Taikos al. 11, Panevėžys, Lietuva

Dėl savivaldybės jaunimo tarybos nario vietos, dviejų metų kadencijai,

   Gerb. „Apskritasis stalas“ XL-oji eiline Asamblėja,

   Šiuo metu esu Vilniaus Universiteto Socialinės politikos IV kurso studentė. Susidomėjau ir
noriu atstovauti jaunimą jaunimo tarybos nario pozicijoje. Esu tikra, kad mano turimos
teorijos ir praktikos žinios puikiai pravers Jūsų siūlomoje pozicijoje.
   Noriu tapti SJRT nare, nes nuo 2014 m. esu įsitraukusi į jaunimo politiką. Šešerius metus
buvau įvairių nevyriausybinių organizacijų ir ketverius metus jaunimo reikalų tarybos narė.
Šiuo metu esu vieno didžiausių jaunimo nekomercinio renginio organizatorių Panevėžyje ir
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos praktikantė
jaunimo regioninės politikos srityje. 
   Gebu atlikti šias funkcijas: JNVO stiprinimas, JNVO projektų rašymas ir vertinimas,
Panevėžio miesto jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas, jaunimo politikos
analizė, jaunimo informavimas.
 Turėdama šią patirtį esu įsitikinusi, kad galėčiau Jums padėti stiprinti JNVO, skatinti
regioninę jaunimo politiką ir prisidėčiau prie jaunimo neformaliojo užimtumo programų
stiprinimo ir jaunimo informavimo.
   Noriu tapti SJRT nare, nes galiu pritaikyti savo jau turimas žinias ir dirbant su naujais
projektais įgauti daugiau patirties apie dabartinę jaunimo neformalaus užimtumo situaciją
ir atstovauti Panevėžio jaunimą vietos lygmeniu. 
   Ačiū Jums už Jūsų suteiktą laiką skaitant šį laišką bei prisegu savo gyvenimo aprašymą.

Pagarbiai
Gabija Jurkėnaitė
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Rokas Urbonas

IŠSILAVINIMAS
Kazimiero Paltaroko gimnazija

nuo 2011 m.
• „Metų mokinio“ apdovanojimas, 2019 m.
• „Metų išminčiaus“ apdovanojimas, 2017 m.
• Gimnazijos tarybos narys nuo,2020 m.
Nacionalinė moksleivių akademija
• Fizikos sekcija, nuo 2019 m.
• Chemijos sekcija, nuo 2020 m.
• Matematikos sekcija, 2015 m. – 2020 m.
Papildomo ugdymo mokykla „Fizikos Olimpas“,

nuo 2020 m.
Panevėžio jaunimo verslumo akademija,

2017 m.

PATIRTIS
Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokinių parlamentas
• Mokinių prezidentas, nuo 2020 m.
• Mokinių viceprezidentas, 2020 m.
• Biudžeto ir renginių koordinatorius, nuo 2018 m.
Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių 
savivaldų informavimo centras
• Savanoris, nuo 2020 m.
• Jaunimo politikos ir darbo su mokinių savivaldomis 

koordinatorius, nuo 2021 m.
Technologijų mokymo centras
• nuo 2018 m.

APIE MANE
Esu atsakingas moksleivis, 
norintis dirbti ir siekiantis 
pokyčių. Rimtai priimu visus 
man patikėtus darbus, juos 
atlieku negailėdamas laiko, 
energijos. Man svarbūs 
Panevėžio miesto jaunimo 
gyvenimas ir ateitis, noriu, savo 
pastangomis ir įgūdžiais prie to 
prisidėti.

KONTAKTAI
El. paštas: 
urbonas.rokas12@gmail.com
Tel. nr.: 
+370 611 22 811
Facebook: 
facebook.com/rokas.urbonas.775
Adresas: 
Velžio kelias 92-1, Panevėžys

GEBEJIMAI
• Kritinis mąstymas ir 

analitiniai gebėjimai;
• Puikūs komandinio darbo 

įgūdžiai;
• Aukšto lygio kompiuterinis 

raštingumas;
• Kokybiškas dokumentų 

rengimas;
• Regioninės jaunimo politikos 

išmanymas;
• Puikios anglų k. žinios;
• Rusų k. pagrindai.

AKADEMINIAI PASIEKIMAI
Panevėžio mieste 2021 m.
• Pirmoji vieta chemijos olimpiadoje;
• Antroji vieta matematikos olimpiadoje;
• Trečioji vieta fizikos ir biologijos olimpiadose.
Lietuvos respupblikoje 2019 m.
• Trečioji vieta gamtos mokslų olimpiadoje.



Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Asamblėjai  

 

MOTYVACINIS LAIŠKAS 

2021-04-01 

Aš, Rokas Urbonas, keliu savo kandidatūrą Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo reikalų 

tarybos nario pareigoms užimti. 

Atstovavimu užsiimu gana ilgai, jau trečius mokslo metus priklausau Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazijos mokinių parlamentui, o šiemet buvau išrinktas mokinių prezidentu. Eidamas 

šias pareigas, stengiuosi kurti dialogą tarp gimnazijos mokinių ir administracijos, įsiklausyti į 

moksleivių nuomonę, norus ir pasiūlymus, tačiau mokslo metų pradžioje nusprendžiau, kad užsiimti 

moksleivių atstovavimu vien mokyklos lygmeniu man negana. Rugsėjo mėnesį prisijungiau prie 

Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro komandos. 

Išbandžiau save tiek renginių organizavimo, tiek rinkodaros komitetuose, bet labiausiai mane žavėjo 

jaunimo politika ir darbas su mokinių savivaldomis. Dirbdamas komitete prisidėjau ne tik prie 

rekomendacijų mokinių savivaldoms, bet ir siūlymų bei rezoliucijų Panevėžio miesto savivaldybei 

rengimo, tad išmanau, kaip veikia savivaldybės institucijos, tame tarpe ir Jaunimo reikalų taryba. 

Vasario mėnesį komanda pastebėjo mano gebėjimus ir patikėjo man regioninės jaunimo politikos 

koordinatoriaus pareigas. Manau, kad išrinktas į Jaunimo reikalų tarybą galėsiu tęsti minėtose 

pareigose pradėtą veiklą. 

Esu tinkamas į šią poziciją ir dėl savo vidinių savybių. Esu atsakingas, motyvuotas, siekiantis 

pokyčių, žmogus, visada stengiuosi kuo geriau atlikti man patikėtas pareigas, negailėdamas laiko ar 

pastangų.  

Patekęs į Jaunimo reikalų tarybą, sieksiu, kad Panevėžio mieste jaunimo balsas nebūtų 

pamirštas, stengsiuosi prisidėti prie naujų programų, veiklų jaunimui kūrimo ir plėtojimo, moksleivių 

teisių atstovavimo ir idėjų generavimo. 

 

Kandidatas į Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą 

Rokas Urbonas 



Išsilavinimas

Rusnė Liukpetrytė

Kontaktai

Apie mane
Jau porą metų veikiu jaunimo organizacijose, kuriose aktyviai
organizuoju veiklas, ugdau savo kompetencijas, įgaunu patirties.
Esu ambicinga, nuolat besimokanti, energinga, komunikabili. Šios
savybės man labai praverčia siekiant gerinti jaunimo veiklą ne tik
savo mieste, bet ir visoje Lietuvoje.

Tel. nr. 
+37065016933

Elektroninis paštas
liukpetryterusne@gmail.com

https://www.facebook.com/profil
e.php?id=100008721848484

Patirtis organizacijose

Panevėžio liberalus jaunimas

Šiuo metu esu PAS kontrolės komisijos pirmininkė. Kartu su komanda
atsakingai teikiame siūlymus Asamblėjai.

Prie šios organizacijos prisijungiau prieš 2 metus. Praeitų metų kadenciją
buvau valdybos nare, šią kadencija esu organizacijos pirmininkė.
Būdama LLJ nare, veikiu nacionaliniu mąstu, prisidėdama prie
organizacijos rengiamų veiklų.

Panevėžio organizacijų sąjungos ,,Apskritasis stalas"
kontrolės komisija

                                2010m.-2017m. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija 
2018m.- dabar Panevėžio 5-oji gimnazija

Kalbos
Lietuvių

        Anglų B2-C1
        Prancūzų B1

Kitos veiklos
Debatų klubas

             Lyderystės akademija
                  Panevėžio ekonomikos ir

          verslumo akademija
     Įvairūs mokymai,

diskusijos



Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritasis stalas“ Asamblėjai 

Sveiki, kolegos, 

Esu Rusnė Liukpetrytė ir kandidatuoju į Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritasis stalas“ 

valdybos nario vietą. Šiuo metu mokausi Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje, esu 11-oje klasėje. Aktyviau į 

jaunimo veiklą įsitraukiau prieš 2 metus, prisijungdama prie Panevėžio liberalaus jaunimo. Šiandien esu šios 

organizacijos pirmininkė. Taip pat pirmininkauju ir Panevėžio ,,Apskritojo stalo“ kontrolės komisijai, tad 

turėjau geras galimybes artimiau susipažinti su ,,Apskrituoju stalu“ : jo veikla, problemomis, įstatais ir t.t. 

Debatuoju mokyklos debatų klube, kur mokausi  diplomatiškai išreikšti savo poziciją, organizuoju įvairias 

veiklas mokykloje ir už jos ribų. Veikiant liberaliame jaunime, dalyvauju ir nacionalinio mąsto renginiuose. 

Veikdama šioje sferoje, aš įgavau daug naujų žinių, patirčių, kompetencijų, kurios, mano nuomone, yra 

reikalingos būnant valdybos nariu. Esu užtikrinta, jog mano sukaupta patirtis ir įdėtas darbas veikiant 

jaunimo politikoje, užtikrins atsakingą Panevėžio ,,Apskritojo stalo“ tikslų įgyvendinimą.  
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