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Marijampolės jaunimo organizacijų taryba ,,Apskritas Stalas” 

Visuotiniam narių susirinkimui  

  

MOTYVACINIS LAIŠKAS 

 Dėl kandidatės į Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narės pareigas  

2021 m. gegužės 18 d. 

Marijampolė 

 

            Aš, Skaidra Razvickaitė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos devintos klasės mokinė 

išreiškiu norą  tapti  Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nare (toliau-JRT), nes ši 

savanoriška veikla atitinka mano siekius bei įsitikinimus. Esu įsitikinusi, kad mano sukauptos žinios, 

asmeninės savybės, gebėjimas užmegzti naujus bei išlaikyti senus ryšius ir ryžtas nuolat tobulėti leis 

dar efektyviau plėtoti kolegų pradėtus darbus bei pritraukti dar daugiau jaunimo į įvairias 

savanoriškas veiklas. 

Į visuomeninę veiklą įsitraukiau 2017 metais.  Kaip savanorė dalyvavau įvairiuose renginiuose 

ir akcijose. Tai buvo mano pirmieji savanoriškos veiklos žingsniai.  2018 metais aktyviai dalyvavau 

Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazijos  mokyklos tarybos vykdomoje veikloje, kur pasižymėjau 

lyderiaujančio asmens savybėmis, būdama mokyklos tarybos dalimi. Čia išmokau dirbti komandoje 

ir įsisavinau laiko planavimo bei darbo paskirstymo principus. 

2020 metais atstovavau mokinių savivaldos pirmininkę, kaip deleguotas asmuo ir pusę metų 

dalyvaudavau vadovų klubuose atstovaudama mokyklos mokinių pozicijas. 2020 metais dalyvavau 

Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau - LMS) neeilinėje asamblėjoje, kurioje turėjau balso teisę 

svarstant jaunimui aktualius klausimus. Čia dar labiau patobulinau savo įgūdžius ir gebėjimus dirbti 

komandoje su skirtingų pažiūrų žmonėmis, nes komandos formavosi iš skirtingų miestų atstovų. Tai 

buvo mano didžiosios savanorystės pradžia. Tais pačiais metais tapau  jaunimo savanoriškos tarnybos 

( toliau - JST ) nare, kurioje 6 mėnesius savanoriavau ir dalyvavau Marijampolės jaunimo 

organizacijų tarybos ,,Apskritas stalas” ( toliau - MJOTAS ) vykdomose veiklose.  

2020 metų rugsėjo mėnesį tapau LMS mokymų vadovų tinklo dalimi ir iki šiol vedu mokymus 

Lietuvos  mokinių savivaldoms, išimtiniais atvejais savivaldų kuratoriams. Taip pat rugsėjį tapau 

LMS Vilkaviškio mokinių savivaldų informavimo centro savanore, kur pradėjau dirbti su renginių 

organizavimu bei padalinio komunikacija. Po dviejų mėnesių įgijusi komandos pasitikejimą - tapau 

komunikacijos koordinatore. Taigi, vis dar besitęsianti jau beveik vienerių metų kelionė Lietuvos 

moksleivių sąjungoje suteikė galimybę išmokti daugiau negu buvo galima pagalvoti: darbo 

komandoje, jos koordinavimo ir vadovavimo, lyderystės, diskusijų, nuomonės formavimo bei kitų 

požiūrio priėmimo praktinių sugebėjimų. 

Kandidatuoju į JRT, nes savanoriška veikla suteikė puikią galimybę susipažinti su jaunimo 

politika, matyti su kokiomis problemomis susiduria moksleiviai. Dėl šiandien esamos karantino 

padėties jaučiu, kad esame labai išsibarstę ir pasimetę savo pareigose ir apskritai jaunimo misijoje, 

todėl manau, kad efektyviausias būdas siekiant atstovauti jaunų žmonių interesams  nuolat dirbti tiek 

su jais tiek su savivaldybės atstovais, kurie  atsakingi už jaunimo politikos koordinavimą 

Marijampolės savivaldybėje. 



Pagrindinės mano siūlomos veiklos kryptys yra tiesioginės komunikacijos su jaunimu stiprinimas, 

patvirtintų darbų puoselėjimas bei vykdymas, bei JRT įtakos didinimas formuojant dar labiau 

patrauklesnį  įvaizdį. 

  Siekdama didinti JRT žinomumą Marijampolės miesto jaunimui pasiūlysiu žymiai didesnį 

dėmesį skirti veiklos komunikacijai tiek viešoje erdvėje (socialiniuose tinkluose ir vietos 

žiniasklaidos priemonėse), tiek tiesiogiai su jaunimu (skatinant JRT narius dalyvauti jaunimo 

miesto renginiuose, diskusijose, susitikimuose mokymosi įstaigose) . 

Politinėje tarybos darbotvarkėje norėčiau matyti miesto jaunimo psichologinės padėties 

gerinimą, ieškant būdų subsidijuoti jaunų marijampoliečių indvidualių ar grupinių psichologinės 

pagalbos specialistų koncultacijas, organizuojant viešus renginius ar prisidedant prie sunkumų 

įveikimo kitais, ekspertų siūlomais būdais. 

Esu komunikabili ir lengvai randu bendrą kalbą su naujais žmonėmis, o savanorystėje tai 

lengviau padeda užmegzti naujus bei išlaikyti senus ryšius. Taip pat gebu palaikyti diskusiją, pagristai 

išsakyti savo nuomonę ir išklausyti bei priimti kito nuomonę. Aš esu įsitikinusi, kad mano įgūdžiai, 

praktinė patirtis bei asmeninės savybės, gali būti sėkmingai panaudotos dalyvaujant Marijampolės 

savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veikloje.   

 

 

Pagarbiai                                                                                         Skaidra Razvickaitė 

 




