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ASMENINĖS SAVYBĖS 
 

Daugybę metu esu įsitraukusi į jaunimo organizacijos veiklas, antrus metus aktyviai 

įsitraukiu į jaunimo politiką. Esu iniciatyvi, aktyviai įsitraukiu į veiklas, taip 

ugdydama savo kompetencijas. Turiu patirties su projektų administravimu. Gebu gerai 

bendradarbiauti su komandos nariais, priimti svarbius sprendimus, analizuoti ir spręsti 

problemas. Turiu kompetencijų efektyviai planuoti laiką, esu lanksti ir greitai 

prisitaikau prie situacijos. 

 
 

DARBO PATIRTIS IR VISUOMENINĖ VEIKLA 

 

Stovyklos vaikų vadovė – 2022 m. liepos mėn. „Skautai neskautams“ 

Lietuvos skautijos padalinio Panevėžio kraštas 

 Narė  2013- dabar 

Panevėžio patyrusių skautų štabas 

 Narė nuo 2020 m. birželis 

 Pirmininkė nuo 2021 m. spalis 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ biuro savanorė – 

2022 m. birželis 

 

Įgūdžiai: 

 

• Renginių organizavimas 

• Vadovavimas, darbas komandoje 

• Projektų administravimas, finansų valdymas 

• Laiko planavimas 

• Komunikabilumas 

 

Išsilavinimas: 

 

▪ Panevėžio 5-oji gimnazija 2020 rugsėjis – dabar 

 

Kalbiniai įgūdžiai: 

 

Lietuvių k. – gimtoji 

Anglų k. – B2 

Vokiečių k. – A2 

 

Pomėgiai: 
 

• Rašymas, tekstų kūrimas 

• Debatų klubas 

• Šiuolaikiniai šokiai 



Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ Asamblėjai 

 

Motyvacinis laiškas 

 

Sveiki, 

esu Kotryna Jackevičiūtė ir kandidatuoju į valdybos narės Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos 

„Apskritasis stalas“ pareigas. Esu vienuoliktos klasės mokinė Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje. Į 

jaunimo organizacijos veiklas įsitraukiau prieš 10-tį metų, tapdama Lietuvos skautijos padalinio 

Panevėžio krašto nare, tačiau savo veiklą jaunimo politikoje pradėjau prieš dvejus metus.  

Dar būdama progimnazijos mokinė aktyviai įsitraukiau į mokinių savivaldos veiklas, kuriose įgijau 

renginių organizavimo ir komandinio darbo gebėjimų. Būtent aktyvi veikla mokykloje mane 

paskatino prisijungti prie Panevėžio patyrusių skautų štabo. Šis organizacijos struktūrinis vienetas 

ne tik suformavo mano, kaip jauno asmens įgūdžius, įvairiapusiškas kompetencijas, pasaulėžiūrą ir 

vertybinę sistemą, bet ir atvėrė kelią į jaunimo politiką. Galiu teigti, jog per šį laikotarpį sukaupiau 

pakankamai patirties apie jaunimo organizacijų veiklą, suprasti jaunimo problematikos ypatumus. 

Veikimas iniciatyvių jaunų žmonių tarpe mane paskatino stengtis tobulinti Panevėžio jaunimo 

situaciją, suteikiant jiems naujų galimybių, renginių, iniciatyvų, akcijų. Būtent šios pareigos man 

suteiktų naujas galimybes tobulinti jaunimo situaciją Panevėžio mieste. 

Tikiuosi, jog mano užsidegimas ir motyvacija tobulėti jaunimo politikoje padės PAS užtikrinti 

tolesnę sėkmingą veiklą ir atstovauti kiekvieno jaunuolio interesams. 

 

Pagarbiai,  

Kotryna Jackevičiūtė 
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Rokas Urbonas

IŠSILAVINIMAS
Panevėžio 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
• Chemijos sekcija, nuo 2020 m.
• Matematikos sekcija, 2016 m. – 2020 m.
Panevėžio technologijų mokymo centras, 2018-2021 m.
Panevėžio jaunimo verslumo akademija, 2017 m.

PATIRTIS
Lietuvos moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų 
informavimo centras
• Pirmininkas, 2021-2022 m.
• Jaunimo politikos ir mokinių savivaldų koordinatorius, 2021 m. 
• Savanoris, 2020 m. 
Lietuvos moksleivių sąjunga
• Mokymų vadovas, nuo 2022 m.
• Valdybos narys, 2021 – 2022 m.
Panevėžio miesto savivaldybės švietimo taryba
• Narys, nuo 2022 m.
Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo organizacijų taryba 
„Apskirtasis stalas“
• Revizijos pirmininkas, nuo 2022 m.
Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba
• Narys, nuo 2021 m.
Panevėžio apskrities jaunimo organizacijų taryba
• Narys, nuo 2022 m.
Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos mokinių parlamentas
• Mokinių prezidentas, nuo 2020 m.
• Narys, 2018-2020 m.

KONTAKTAI
El. paštas: 
urbonas.rokas12@gmail.com
Tel. nr.:  8 611 22 811

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.

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

K a n d i d at a s  į  PA S  Va l d y b ą

https://www.instagram.com/urba.nas/
https://www.facebook.com/rokas.urbonas.775


Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ XLV-ajai eilinei Asamblėjai 

 

MOTYVACINIS LAIŠKAS 

2022-09-25 

 

Aš, Rokas Urbonas, keliu savo kandidatūrą Panevėžio jaunimo organizacijų 

sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau – PAS) Valdybos nario pareigoms užimti. 

Šiuo metu esu Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos abiturientas ir jaunimo 

organizacijose veikiu jau trečius metus. Būdamas dešimtokas prisijungiau prie Lietuvos 

moksleivių sąjungos Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro (toliau – LMS 

Panevėžio MSIC) savanorių komandos – išbandžiau save rinkodaros, renginių organizavimo, 

komunikacijos srityse, bet labiausiai mane traukė darbas jaunimo politikos komitete – po pusės 

metų savanorystės padalinyje tapau šios srities koordinatoriumi. 

2021 metų rugsėjį buvau išrinktas LMS Panevėžio MSIC pirmininku ir šiais 

pareigas ėjau visus mokslo metus. Per mano vadovavimo jaunimo politikos komitetui ir visam 

padaliniui laikotarpį užtikrinome nemokamą būtiniausių mokyklinių prekių krepšelį miesto 

pirmokams, atsižvelgdami į moksleivių nuomonę sustabdėme jų grįžimą į mokyklas nesaugiu 

pandemijos laikotarpiu, įtikinome savivaldybės atstovus sudaryti galimybę mokyklų 

valgyklose atsiskaityti mokėjimo kortele. 

2022 metų sausį pradėjau atstovauti moksleivius Panevėžio miesto savivaldybės 

švietimo taryboje. Veikdamas jos sudėtyje galėjau labiau įsigilinti į vidinį savivaldybės darbą, 

suprasti kitų asmenų grupių interesus. 

Savanoriaudamas Lietuvos moksleivių sąjungoje išmokau efektyviai vadovauti 

komandai, įgijau savivaldybės projektų administravimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, 

įvairių dokumentų rengimo patirties, perpratau regioninės jaunimo politikos mechanizmų 

principus. 

Praėjusiais mokslo metais turėjau galimybių įsitraukti į PAS veiklą – dalyvavau 

asamblėjose, darbo grupėse, vadovų klubuose, prisidėdamas prie PAS įstatų nagrinėjimo 

supratau daugiau apie šios organizacijos darbo principus, struktūrą. Mane sužavėjo šios 

organizacijos tikslai ir nuoseklus darbas jų siekiant. Manau, esu tinkamas žmogus, galintis 



prisidėti prie kryptingo tolimesnės veiklos vykdymo Valdybos nario pozicijoje – noriu padėti 

kurti geresnį rytojų kiekvienam Panevėžio jaunuoliui.  

 

Rokas Urbonas 

 



Asociacija 

Konstitucijos pr. 25,

LT-08105 Vilnius 

Tel. +370 647 28547 

El. p.

lms@moksleiviai.lt

www.moksleiviai.lt 

Įm. kodas 191972732 

A.s. LT84 7044 0600 0136

9875 AB SEB bankas, b. k.

70440 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“

XLV-ajai eilinei Asamblėjai

Prezidentė 

REKOMENDACIJA 

2022-10-05 Nr. R2022/10-05

Vilnius 

Karolina Pralgauskytė 

Aš, Karolina Pralgauskytė, Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau LMS) prezidentė, 
rekomenduoju Roką Urboną kaip tinkamą kandidatą Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“ (toliau – PAS) Valdybos nario pozicijai užimti. 

Rokas Urbonas buvo LMS Panevėžio mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkas ir 

LMS Valdybos narys, kuris pasižymėjo atkaklumu, atsakingumu ir kritiniu mąstymu. Puikūs 

lyderystės ir darbo komandoje įgūdžiai padėjo kandidatui suburti padalinio savanorius, ieškoti ir

rasti efektyviausių būdų tikslams pasiekti. Rokas Urbonas turi patirties LMS Valdyboje, Panevėžio

mokinių savivaldų informavimo centre ir atstovaujant vienijamų mokyklų mokinių savivaldų ir

padalinio savanorių nuomonei LMS ir už organizacijos ribų. 

Esu įsitikinusi, kad minėtos savybės, įgūdžiai ir patirtis leis Rokui Urbonui užtikrintai dirbti 
PAS Valdyboje, todėl rekomenduoju jį kaip tinkamą kandidatą Valdybos nario pozicijai užimti. 

KONFIDENCIALU
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Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos 

„Apskritasis stalas“ asamblėjai 

 

Rekomendacija 

2022-10-02 

Panevėžys 

 

Rokas Urbonas – aktyvus Panevėžietis, jau daugiau nei du metus veikiantis jaunimo organizacijose. 

Rokas prisidėjo prie 2022 metų „Jaunimo pikniko“ organizavimo, koordinuodamas vieną iš aktyvių 

veiklų – krepšinio turnyrą. Dirbdami su Roku pastebėjome jo atsakingumą, iniciatyvą ir gebėjimą 

dirbti komandoje. 

 

Atsižvelgdami į Roko vidines savybes bei sukauptą patirtį, rekomenduojame jį į Panevėžio jaunimo 

organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos nario poziciją.  

 

 

 

 

Asociacijos Jaunimo Piknikas vadovė                                                                                    Gabija Jurkėnaitė 

 



 

GVIDAS AUGĖNAS 
augenas.gvidas@gmail.com · +370 641 39908 

 
 

PATIRTIS 

 2020 M. RUGSĖJIS – 2021 M. BIRŽELIS  

VICEPIRMININKAS, PANEVĖŽIO „VILTIES“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ 
SAVIVALDA 

Kadencijos metu pateiktas ir patvirtintas savivaldos restruktūrizacijos projektas, 
organizavau vidinius renginius, mokymus apie jaunimo politiką ir JNVO veikimo 
principus. 

2021 M. GRUODŽIO 15 D. – 2022 M. RUGSĖJO 15 D. 

VALDYBOS NARYS, PANEVĖŽIO LIBERALUS JAUNIMAS 

Parengiau naują įstatų redakciją, prisidėjau prie projekto rašymo, renginių 
organizavimo, asociacijos atstovavimo miesto ir nacionaliniu lygiu. 

2021 M. GRUODŽIO 8 D. – DABAR 

BIURO SAVANORIS, PANEVĖŽIO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA 
„APSKRITASIS STALAS“ 

Prisidedu prie renginių organizavimo, administracinės bei finansinės veiklos, 
komunikacijos su Panevėžio įstaigomis ir kompanijomis. 

2022 M. RUGSĖJO 15 D. – DABAR 

PIRMININKAS, PANEVĖŽIO LIBERALUS JAUNIMAS 

Atstovauju organizaciją Panevėžio miesto bei rajono renginiuose, plėtoju 
bendradarbiavimą su kitų miestų liberalaus jaunimo skyriais, stiprinu komandą, jų 
įsitraukimą. 

IŠSILAVINIMAS 

2013 M. – 2017 M.  

PRADINIS IŠSILAVINIMAS, PANEVĖŽIO PRADINĖ MOKYKLA 

Vedžiau įvairius renginius. 2015 m. už kūrybiškumą man buvo suteikta Jaunojo 
menininko nominacija, o 2016 m. už atsakingumą ir sąžiningumą – Atsakingiausiojo 
nominacija. Nuo 2 iki 4 kl. buvau klasės seniūnas. Užimdamas šias pareigas aktyviai 
organizavau išvykas, vakarones, pasibuvimus, pamokėles. 

2017 M. – 2021 M.  

PAGRINDINIO UGDYMO I DALIS, PANEVĖŽIO „VILTIES“ PROGIMNAZIJA 

Aktyviai veikiau mokinių savivaldoje, 2019 m. užėmiau I-ą vietą miesto 5-8 klasių 
mokinių gamtos mokslų olimpiadoje. 2020 m. buvau apdovanotas mokyklos padėkų 
vakare „Vilties žibintai“ už aktyvų dalyvavimą ir puikius pasiekimus įvairiuose 
konkursuose ir olimpiadose. 2021 m. buvau apdovanotas auksine kengūra už anglų 
kalbos žinias ir užėmiau II-ą vietą 14-osiose 5-8 klasių mokinių Lietuvos biologijos  
olimpiados miesto etape. 



2 

2020 M. 

MOKYMAI „EFEKTYVI LYDERYSTĖ: ASMENINIŲ LYDERYSTĖS SAVYBIŲ 
PAŽINIMO IR UGDYMOSI GALIMYBĖS“ (4 VAL.), PANEVĖŽIO APSKRITIES 
GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS – BITĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

2021 M. – DABAR 

PAGRINDINIO UGDYMO II DALIS (II KLASĖ), PANEVĖŽIO JUOZO BALČIKONIO 
GIMNAZIJA 

2021 – 2022 m. Atlikau projektinį / tiriamąjį darbą „Mikroorganizmų paplitimo 
aplinkoje tyrimas“. 

ĮGŪDŽIAI 

• Jaunimo politikos pagrindų išmanymas. 

• Vadovavimas, darbas komandoje bei bendrų renginių ir iniciatyvų organizavimas. 

• Geri anglų kalbos rašymo ir skaitymo įgūdžiai. 

• Viešasis kalbėjimas. 

• Raštvedybos išmanymas. 

 



Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 

XLV-ajai eilinei Asamblėjai 

 

 

MOTYVACINIS LAIŠKAS 

2022-10-05 

Panevėžys 

 

Aš, Gvidas Augėnas, siekiu užimti Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis 

stalas“ (toliau - PAS) Valdybos nario poziciją. Gimiau Kaune, bet nuo mažens gyvenu Panevėžyje. 

Mokausi Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos II-oje klasėje. Jaunimo nevyriausybinių organizacijų 

(toliau - JNVO) sektoriuje veikiu apie tris metus. Per šiuos metus sukaupiau patirties: metus veikiau kaip 

Panevėžio liberalaus jaunimo (toliau - PLJ) politinių reikalų koordinatorius, o šiuo metu einu PLJ 

pirmininko pareigas, esu PAS biuro savanoris. Veikdamas JNVO išmokau: administracinio darbo, 

tinkamai atstovauti organizaciją, rengti renginius, jaunimo politikos pagrindus. 

Noriu tapti Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritasis stalas” Valdybos nariu, 

nes tikiu, jog pasitelkdamas įgytus įgūdžius ir asmenines savybes galiu įdėti indėlį į Panevėžio miesto 

jaunimo, jį jungiančių ir su jomis dirbančių organizacijų gerovę. 

Gvidas Augėnas 
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