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MOTYVACINIS LAIŠKAS 
 

DĖL LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS UTENOS MOKINIŲ SAVIVALDŲ INFORMAVIMO 

CENTRO PIRMININKO POZICIJOS 

Aš, Karolina Pinkevičiūtė, Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų 

informavimo centro (toliau – LMS UMSIC) savanorė, kandidatuoju į LMS UMSIC Pirmininko vietą 

2019–2020 mokslo metams. 

Su LMS UMSIC ir savanoriška veikla susipažinau 2016 m. rudenį, prisijungusi prie Utenos 

Rapolo Šaltenio progimnazijos mokinių savivaldos. Nuo 2017 m. rudens esu LMS UMSIC savanorė. Per šį 

laiką organizacijoje koordinuodama ir kartu dirbdama su mokinių savivaldomis turėjau galimybę plačiau 

susipažinti su mokinių savivaldų veiklos principais, jų siekiais. Užimdama mokymų vadovo pareigas 

susipažinau su tokiomis temomis kaip: mokinių savivaldos darbo organizavimas, komandos formavimas, 

moksleivių atstovavimas, komandos įvaizdžio formavimas, rinkodara ir lyderystė. Taip pat prisidėjau prie 

įvairių renginių organizavimo. Žinias apie darbą su mokinių savivaldomis, komanda, jaunimo politiką, 

lyderystę gilinau LMS nacionaliniuose forumuose, regioninėse konferencijose, įvairiuose mokymuose, 

seminaruose, pavyzdžiui: „Jaunimo asmeninių kompetencijų ugdymas“ programos kursuose, „Motyvacija ir 

aktyvus dalyvavimas“ seminare. Praleidusi dvejus metus organizacijoje supratau, jog jos tikslai ir vertybės 

man yra labai artimos, o siekis kurti moksleiviams rytojų geresnį – labai svarbus.  

Savo kadencijos metu siekčiau stiprinti mokinių savivaldų koordinatorių veiklą, jų 

komunikavimą ir bendradarbiavimą su mokinių savivaldomis. Pirmąją kryptį pasirinkau, kadangi žinau 

dabartinę situaciją ir manau, jog atnaujinus mokinių savivaldų koordinatorių veiklos struktūrą, pasitelkus 

naujus metodus ir priemones būtų galimą užtikrinti sklandų, kokybišką ir tęstinį darbą su mokinių 

savivaldomis. Tokiu būdu būtų galima toliau sėkmingai tęsti moksleivių atstovavimą, kartu į procesus dar 

labiau įtraukiant mokinių savivaldas. Taip pat šiais metais koncentruočiausi į LMS UMSIC veiklos kokybės 

gerinimą. Antroji kryptis, mano manymu, yra svarbi tuo, jog komandos kokybiškas darbas yra reikalingas 

efektyviam padalinio funkcionavimui ir savo tikslų laikymuisi. Tikiu, jog didinant komandos efektyvumą, 

ugdant komandos narių kompetencijas, pasitikėjimą ir atsakomybę bei kuriant geresnius darbo ir 

bendravimo santykius padalinio veikla taps efektyvesnė ir sklandesnė.  

Tvirtai žinau, kad laikas praleistas mokinių savivaldoje ir savanoriaujant šioje organizacijoje 

išugdė mane kaip asmenybę, parengė nebijoti sunkumų, iššūkių ir galimybių, suteikė daug patirties ir žinių. 

Tikiu, jog vadovaudamasi visa sukaupta patirtimi galiu užimti šią poziciją. Todėl, jei manote, kad esu 

tinkama kandidatė užimti LMS UMSIC Pirmininko pareigas, kviečiu palaikyti mano kandidatūrą.  
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