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Mėgstu naudotis turimais įgūdžiais, egzistuojančomis teorijomis ir mokslinėmis
žiniomis, loginiu bei kritiniu mąstymu sprendžiant problemas ir užduotis

Darbo patirtis 2017.09 - 2020.07
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Pareigos: Vadybininkas
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Specialybė: Paramedikas
Laipsnis: Profesinis

2013 - 2017
Mokymosi įstaiga: Lietuvos sporto universitetas
Specialybė: Kineziterapija
Laipsnis: Aukštasis universitetinis (bakalauras)

Kalbos Kalba Kalbėjimas Supratimas Rašymas
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Motyvacinis laiškas 

Jaunimo reikalų tarybos nario pozicijai užimti 

Labai džiaugiuosi kandidatuodamas į jaunimo reikalų tarybos nario poziciją, tikiu ir 

manau, kad esu kompetentingas pretendentas užimti Marijampolės jaunimo reikalų tarybos nario 

pozicijai. Sukaupta patirtis nevyriausybiniame sektoriuje, manau yra tik privalumas, kurį turiu. 

Teko priklausyti ne vienai ir ne dviem NVO jaunimo organizacijų. Savo kelią pradėjau JKL 

Marijampolės skyriuje, po to sekė LSU studentų atstovybė, asociacija „ESN Lithuania“, 

JaunimasYRA bei kitos organizacijos.  

Esu tikras, kad mano patirtis, padės kompetentingai atstovauti Marijampolės jaunimo 

interesams, tęsti jau pradėtus darbus. Esu savarankiškai, bei kritiškai mąstantis žmogus, tad tikiu, 

jog šios savybės padės atsakingai užimti JRT nario poziciją. 

Neabejoju, kad mano žinios, įgūdžiai, praktinė patirtis bei asmeninės savybės, tokios 

kaip iniciatyvumas, komunikabilumas, sugebėjimas greitai įsisavinti žinias, atsakingumas, gali būti 

sėkmingai panaudotos JRT nario pozicijoje 

Tikiuosi ir viliuosi, jog mano kandidatūra atitinka visus reikalavimus. 

Pagarbiai,  

Martynas Lastauskas 





 

Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“  
Įmonės kodas 303172905 
Vytenio 12-31, LT – 68279, Marijampolė 
Tel. +370 637 50417 
El. p. jaunimasyra@gmail.com  
LT69 7044 0600 0792 8800 

 
 

Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ 

Visuotiniam narių susirinkimui       

 

 

REKOMENDACIJA 

2021-05-17 

Marijampolė 

 

Asociacija „Jaunimo laisvalaikis“ palaiko Martyno Lastausko kandidatūrą ir 

rekomenduoja jį Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – MSJRT) nario 

pareigoms užimti.  

Martynas jau daugelį metų aktyviai veikia jaunimo labui nevyriausybiniame sektoriuje, 

turi reikiamos patirties, gebėjimų bei asmeninių savybių, kurios padės kokybiškai atstovauti 

jaunimui MSJRT.  

Rekomenduojame visuotiniam narių susirinkimui balsuoti už Martyno kandidatūrą.  

 

 

Prezidentė                                                     Raimonda Bogužaitė 

 

  


