
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L i e p a    
S v i d e r s k a i t ė  

APIE MANE 
Esu atsakinga bei motyvuota moksleivė, aktyviai dalyvaujanti 

visuomeninėje veikloje. Man priskirtus darbus atlieku greitai bei 

efektyviai, negailėdama pastangų.  Džiaugiuosi darydama pokytį 

Panevėžio miesto jaunimui.  

Patirtis 

Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio 

mokinių savivaldų informavimo centras 

• Savanorė 

• žmogiškųjų išteklių koordinatorė   

 

Veikla tarptautinėje jaunimo 

programoje „DofE“  

Savanorystė Maisto banko akcijose, 

Panevėžio Miltinio dramos teatre  

Panevėžio Vilties progimnazijos tautinių 

šokių ansamblis „Viltis“ 

 

nuo 2021 m. 
gegužės mėn. 
nuo 2021 m. 
rugsėjo mėn. 
 
nuo 2021 m. 
rugsėjo mėn. 
 
nuo 2019 m. 
 
 
2013 – 2021 m. 
  
 
 

Išsilavinimas  

 

 

Panevėžio 5-oji gimnazija  
 

Panevėžio Vilties progimnazija 
 

Panevėžio Muzikos mokykla  

 

Pomėgiai   

 Muzika  Fotografija  Kelionės  

nuo 2021 m. 
 
2013 – 2021 m. 
 
2013 – 2020 m. 
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Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“  

XLIV-ajai neeilinei Asamblėjai 

 

MOTYVACINIS LAIŠKAS  

 

Sveiki jaunimo organizacijų atstovai! 

Esu Liepa Sviderskaitė, ir siekiu užimti Panevėžio miesto savivaldybės Jaunimo reikalų 

tarybos narės poziciją. Šiuo metu mokausi Panevėžio 5-oje gimnazijos 9 klasėje, esu motyvuota ir 

tikiu, kad galiu patobulinti Panevėžio jaunimo kasdienybę ir atstovauti moksleivių nuomonę bei 

interesus.  

Mano viena didžiausių vertybių yra savanorystė. Mano nuomone, savanorystė užaugina 

žmogų kaip asmenybę ir turi didelę įtaką charakterio bruožams, gyvenimo būdui bei vertybėms. 

Savanorystė mane išmokė organizuotumo, darbų pasiskirstymo, taip pat įgijau savybių, tokių kaip 

atsakingumas, rūpestingumas, kritinis mąstymas. Taip pat tai didžiulė patirtis, kurią gali pritaikyti 

kasdienybėje ar ateityje. Turiu nemažai savanoriavimo patirties Maisto banko akcijose, Panevėžio 

Juozo Miltinio dramos teatre, įvairiuose renginiuose bei mokyklos užklasinėje veikloje.  

Praėjusių mokslo metų pabaigoje supratau, kad noriu savo laiką skirti ne tik pavienei 

savanorystei, bet ir nuolatinei veiklai, todėl prisijungiau prie  Lietuvos moksleivių sąjungos 

Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro komandos. Padalinyje daug sužinojau apie 

jaunimo politiką, komunikacijos bei rinkodaros pagrindus ir dirbau programų komitete, jame 

prisidėjau prie renginių organizavimo ir sklandumo. Rugsėjo mėnesį komandos nariai išreiškė 

pasitikėjimą manimi ir mane išrinko padalinio žmogiškųjų išteklių koordinatore. Didžiąją dalį savo 

veiklos skiriu komandos mikroklimato formavimui, bendradarbiauju ir dalinuosi patirtimi bei 

patarimais su kitų miestų koordinatoriais. Organizuoju įvairius renginius bei susitikimus, nes tai 

skatina komandos bendrystę.  

Patekus į Jaunimo reikalų tarybą, man bus svarbu atstovauti moksleivių balsą, kuris šiuo metu 

nėra atstovaujamas. Moksleiviai sudaro didelę dalį Panevėžio jaunimo, todėl manau, kad būtina turėti 

moksleivių atstovą Jaunimo reikalų taryboje. Aš, kaip moksleivė, geriausiai suprantu mūsų 

problemas, aktualijas bei poreikius, todėl tikiu, kad mano kompetencijos ir gebėjimai puikiai tikų šiai 

pozicijai užimti ir atstovauti moksleivių balsą.   

 

 

Liepa Sviderskaitė 
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