
Į G Ū D Ž I A I

Bendravimas, darbas komandoje

Analitinis mąstymas

Gebėjimas greitai mokytis

Europos sąjungos projektų vykdymas, nediskriminavimas darbo aplinkoje, žmogaus teisių
klausimų sprendimas, socialinių tinklų priežiūra, Lietuvoje vykstamčių žmogaus teisių naujienų
pranešimas į liberties.eu.

2019-07 – 2020-09 | VšĮ „Žmogaus teisių stebėjimo institutas“

Projektų asistentė

S V E I K I !

JUSTĖ KAVALIAUSKAITĖ
K A N D I D A T Ė  Į  L I J O T

V A L D Y B Ą

Esu Justė ir antrajai kadencijai
kandidatuoju į LiJOT valdybos narės
pareigas. 
Nors gyvenime vadovaujuosi principu
„ne žodžiais, o darbais“, mėgstu
nepatogius, bet svarbius klausimus, tad
kviečiu kalbėtis apie socialinę politiką,
jaunimo teises bei švietimą!

K O N T A K T A I

Vilnius, Lietuva

+3706 224 4743

Justė Kavaliauskaitė

Justė Kavaliauskaitė

juste.kavaliauskaite@gmail.com

I Š S I L A V I N I M A S

2018-09  – dabar
Vilniaus universitetas 

Vientisosios teisės studijos

2014-09 – 2018-05
Vilniaus „Minties“ gimnazija

Vidurinis išsilavinimas

D A R B O  P A T I R T I S

2018-07 | Lietuvos nacionalinis kultūros centras 

Dainų šventės 2018 informacinės srities koordinatorė

2021-02 – dabar | Advokatų profesinė bendrija „Constat“

Teisininko padėjėja

S A V A N O R I Š K A  V E I K L A

2015-10 – 2019-11 | Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS)

Savanorė
LMS Vilniaus padalinio pirmininkė (kartu ir LMS Valdybos narė) – dirbau su beveik 100
savanorių komanda, atstovavau Vilniaus miesto ir rajono moksleivius įvairiose institucijose, LMS
Valdyboje ir kt. 
LMS komunikacijos koordinatorė – LMS Nacionaliniame biure dirbau ties 32 LMS padalinių
komunikacijos kokybės priežiūra, pranešimais spaudai, socialiniu tinklų priežiūra bei
organizacijos įvaizdžio formavimu. 
LMS jaunimo politikos koordinatorė – prisidėjau prie organizacijos nacionalinės jaunimo politikos
formavimo, bendravau su moksleiviais, padaliniais, LR Seimo nariais ir kt. interesinių institucijų
atstovais siekdama atstovauti Lietuvos moksleivius. 

2019-12 – 2020-12 | Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

Duomenų apsaugos grupės narė

2019-11 – 2021-05 | Vilniaus miesto savivaldybė 

Jaunimo reikalų tarybos narė

2019-12 – 2020-12 | LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Tarpžinybinės vaiko gerovės komisijos narė 

2019-08 – dabar | Vilniaus miesto savivaldybė 

Vilniaus Bendruomenės sveikatos tarybos narė

2019-06 – 2020-08 | Vilniaus miesto savivaldybė 

Vilniaus Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė 

2019-05 – 2021-05 | Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ 

Revizijos komisijos narė

2020-07 – dabar | Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

Valdybos narė
Darbas socialinės politikos (negalią turinčių asmenų integracijos, jaunimo teisių užtikrinimo,
jaunimo nedarbo, savanorystės gerinimo klausimai), kultūros (regioninė kultūra), švietimo
(diskusijos dėl švietimo priemonių plano, neformalaus švietimo krepšelio, bendrųjų ugdymo
programų klausimai), advokacijos (įvairių mokymų rengimas),  jaunimo informavimo ir
konsultavimo (jaunimo teisių vadovo rengimas, pagalba JIK klausimais), teisės (LiJOT įstatų
rengimas) srityse. LiJOT aktualių klausimų atstovavimas įvairiose valstybinėse institucijose,
susitikimai su partneriais, įsitraukimas į įvairias darbo grupes, komisijas, SJOT diskusijas.  

K A L B O S

Lietuvių k.
Gimtoji

Anglų k. 
C1 lygis – gebu puikiai kalbėti, skaityti ir rašyti.

Rusų k.
B1 lygis – gebu gerai kalbėti, skaityti ir rašyti.

Lotynų k.
A2 lygis – gebu skaityti bei rašyti. 

Gebėjimas organizuoti darbą

Kūrybiškumas

Procesinių dokumentų rengimas, specializacija civiliniuose bei administraciniuose ginčuose,
baudžiamojoje teisėje. 

2021-06 – 2021-09
University of South Carolina

Study of the U.S. Institutes for Students Leaders
program

2020-12 – dabar | LR Seimas 

Laisvės premijų komisijos narė

2022-03 – dabar | Lietuvos šaulių sąjunga

Narė

2021-05 – dabar | Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ atrankos komisijos pirmininkė

https://www.facebook.com/juste.kavaliauskaite1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fjuste-kavaliauskaite%2F%3Ffbclid%3DIwAR0fPES6gZaQd9PzwUs07ZjwtHSIZ4FYHXTpShUTqahNqIH1tCNfRM8Sz5w&h=AT3_ZbODmkE_qP3U1onKp-PpQoRSh2No5Hqo8uEgpHnjYH8t7UjYToKgNwdj2xVbG34hlPtdbh7ybhCDhb5ILOyaG_dQZOU1kTEDjRdDHTq1RsJ7LmB4k5hwK50SAb5ESmor7VtwJ7o
mailto:juste.kavaliauskaite@gmail.com
https://constat.lt/
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JUSTĖS KAVALIAUSKAITĖS MOTYVACINIS LAIŠKAS 

2022 m. kovo 29 d.  

Vilnius 

 

Brangūs Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) organizacijų nariai ir 

stebėtojai,  

 

praėjus dvejiems metams darbo drauge, šiandien į Jus vėl kreipiuosi kaip kandidatė į LiJOT 

valdybą. Prieš dvejus metus Jūs mane išrinkote, suteikdami mandatą kiekvieną dieną kovoti 

dėl geresnio jauno žmogaus rytojaus. Tąkart kandidatavau, iškeldama tris pagrindines idėjas: 

atsiradusi socialinės politikos sritis, stiprėjantis jaunimo teisių užtikrinimas ir, žinoma, 

kokybiškas bei visiems prieinamas švietimas. Dveji metai nešant LiJOT vėliavą buvo 

atsakingiausias ir, kol kas, daugiausiai išbandymų keliantis iššūkis, tačiau šiandien drąsiai galiu 

pasakyti – dariau tai, dėl ko mane išrinkote. 

 

Dešimtmetį besitęsiantis savanorystės kelias išmokė kelių paprastų dalykų: rezultatų siekti ne 

žodžiais, o darbais, kalnus versti kartu ir niekada nesustoti tikėti jauno žmogaus galia pakeisti 

pasaulį. Dar 2012 m. pradėjusi savanoriauti ligoninėse ir labdaros valgyklose, įvairiuose sporto 

renginiuose, savo kelią tęsiau vadovaudama mokinių savivaldai. Į aktyvų darbą jaunimo 

politikos srityje įsitraukiau prieš 7 metus, prisijungusi prie Lietuvos moksleivių sąjungos 

(toliau – LMS) Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centro. Turėjau garbės vadovauti 

stipriausiam LMS padaliniui, kartu koja kojon žengdama su beveik šimtu drąsių ir kalnus 

verčiančių komandos narių. LMS valdyboje, vėliau LMS nacionaliniame biure jaunimo 

politikos klausimų apimtis tik didėjo, o kompetencijos nuolat augo. Dėl šių priežasčių dar 2019 

m. dvi kadencijas veikiau Vilniaus jaunimo organizacijų tarybos „Apskritasis stalas“ revizijos 

komisijos narės pareigose. Negana to, jaunimo poreikių klausimus kėliau kaip narė Vilniaus 

miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryboje. Supratusi, jog noriu veikti ne vien tik dėl 

kiekvieno jauno vilniečio, 2020 m. Jums suteikus mandatą, daviau pažadą kasdien dirbti dėl 

kiekvieno iš 496 tūkstančių esančių jaunų žmonių.  

 

Per dvejus metus drauge su Jumis pavyko padėti pamatus darbui su negalią turinčiu jaunimu, 

dvejus metus Jūsų klausėme, kaip Jūs, jaunimo organizacijų lyderiai, įtraukiate negalią 

turinčius asmenis? Šiandien jau žinome, kad įtraukiame per mažai, o pagrindinė problema yra 

informacijos trūkumas. Dėl šios priežasties, bendradarbiaudami su Lietuvos negalios 

organizacijų forumu, drauge su Jumis kuriame informacinį paketą NVO, jaunimo 

darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Pasitelkdami Europos studentų teisininkų 

asociacijos nacionalinės grupės ELSA Lietuva narius kūrėme teisinio švietimo turinį, kuriuo 

informavome jauną žmogų apie duomenų apsaugą, teisę į sveikatos apsaugą, diskriminavimą, 

jaunimo nedarbą ir daugelį kitų klausimų. Pradėjome kalbėtis ir apie kokybiškesnę savanorystę 

– kaip kiekvienas galime prisidėti prie to, kad Lietuvoje nebeliktų išnaudojamo savanorio. Dėl 

to visi drauge dalindamiesi patirtimi sukūrėme savanoriškos veiklos kokybės gerinimo 

rekomendacijas, kuriomis, tikiu, vieną dieną vadovausis visi savanoriai ir juos priimančios 



2 

organizacijos. Pradėjome aktyviau kalbėti apie tai, kas yra jaunimo teisės ir kuo jos skiriasi nuo 

mums jau žinomų žmogaus teisių. Supratę, jog jaunimo teisės yra siauresnė žmogaus teisių 

sritis, reikalaujanti mūsų priežiūros, drauge priėmėme rezoliuciją dėl jaunimo teisių Lietuvoje 

užtikrinimo. Atsiradęs stiprus pagrindas tolesniam šių temų plėtojimui lėmė galimybę 

diskutuoti su valdžios institucijų atstovais ir politikais apie tai, kokią Lietuvą matome mes, 

jauni žmonės. Tapome dar labiau girdimi, mūsų nuomonė tapo pamatu diskusijoms ir 

pokyčiams. Svarbu suprasti, jog visa tai yra nuoseklaus ir atsakingo mūsų visų darbo rezultatas, 

todėl svarbiausia yra nesustoti ir net neabejoju, jog kalnai bus nuversti.  

Jūsų dėka supratau, jog jaunas žmogus yra gerokai daugiau negu aktyvus savanoris ar  

savivaldos narys, todėl ypatingą dėmesį pastaruoju metu skiriu (o Jums nusprendus ir toliau 

skirsiu) tinkamo jaunimo informavimo ir konsultavimo klausimui. Dėl šios priežasties, dabar 

rengiamas jaunimo teisių vadovas, kuris, tikiuosi, pasieks socialiai jautrų jauną žmogų. Tokį, 

kuris yra įkalinimo įstaigoje, tokį, kuris laiką su draugais leidžia gatvėje, tokį, kuris neturi 

objektyvių galimybių ieškoti informacijos internete ar tokį, kurio niekas nesudomina. Daugiau 

nei vienerių metų diskusijos išgrynino šiuo metu svarbias temas: pabėgėlių integracija, 

nepilnamečių nusikalstamumas, jaunimo užimtumas (savanoriška veikla, įdarbinimas) ir 

medijų raštingumas. Tik tada, kai iš tikrųjų pasieksime visokį jauną žmogų, turėsime prabangą 

sakyti, kad mes, Lietuvos jaunimo lyderiai, atliepiame kiekvieno jauno žmogaus poreikius. 

Tačiau suprasti, jog atsakomybę už kiekvieno jauno piliečio ateitį nešame ant savų pečių – 

būtina jau dabar.  

Suprasdama tai, jog pokyčiai atsiranda tik nuolatinio ir sistemingo darbo dėka, šiandien drąsiai 

galiu teigti, jog Jums nusprendus, toliau tęsiu darbus su jau man artimomis tapusiomis sritimis: 

socialine politika, jaunimo teisių užtikrinimu, įskaitant tinkamą jaunimo informavimą ir 

konsultavimą, bei švietimu (žr. Priedas Nr. 1). Dvejus metus veikdama LiJOT valdyboje 

supratau, kad mūsų stiprybė yra bendruomenė. Todėl sieksiu, kad kuo daugiau LiJOT 

organizacijų įsitrauktų į diskusijas, ir dėl geresnės jauno žmogaus ateities drąsiai žengtume 

išvien. Tik nuo mūsų pačių priklauso, kaip atrodys jauno žmogaus gyvenimas rytoj. Kviečiu 

dirbti drauge ir siekti, kad neliktų nei vieno pamiršto jauno žmogaus. Ne žodžiais, o darbais! 

Pagarbiai          Justė Kavaliauskaitė 
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Priedas Nr. 1 

SOCIALINĖ POLITIKA / MAŽIAU GALIMYBIŲ TURINTIS JAUNIMAS 

Socialinės mažumos: 

• Mažinti jaunimo prieigos prie informacijos ir socialinio informuotumo  trūkumą;

• Užtikrinti, kad visas LiJOT turinys elektroninėje erdvėje būtų pasiekiamas kitomis

(anglų k., rusų k. ir kt.) kalbomis;

• Parengti jaunimo teisių užtikrinimo vadovą.

Regionai: 

• Užtikrinti, kad kuo daugiau jaunų asmenų, gyvenančių regionuose, turėtų prieigą prie

kokybiško jaunimo užimtumo (jaunimo įdarbinimas, apmokamos praktikos,

kokybiškos, įvairios ir prieinamos neformalaus švietimo / ugdymo veiklos);

• Užtikrinti pagalbą jauniems menininkams (galimybė gauti finansinę paramą iš

savivaldybių, atsiveriančios nemokamos erdvės kūrybai).

Negalią ir mokymosi sutrikimų turintis jaunas žmogus: 

• Parengti rekomendacijas dėl negalią turinčių asmenų integravimo į jaunimo ir su

jaunimu dirbančias organizacijas;

• Visoms grupėms sudaryti galimybes dalyvauti jaunimo politikoje;

• Užtikrinti atvirų jaunimo erdvių ir centrų darbuotojų parengimą dirbti su negalią bei

mokymosi sutrikimų turinčiais jaunais žmonėmis;

• Siekti, jog www.zinauviska.lt puslapis taptų prieinamas negalią turintiems asmenims.

JAUNIMO TEISĖS 

• Siekti, jog būtų leidžiamas periodinis leidinys, informuojantis socialiai jautrius jaunus

žmones;

• Tęsti darbus, numatytus rezoliucijoje dėl jaunimo teisių užtikrinimo;

• Tęsti darbus, numatytus rezoliucijoje dėl savanoriškos veiklos organizavimo kokybės

apibrėžimo Lietuvoje;

• Tęsti darbus, įgyvendinant poziciją dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų vadovų

nuo 16 metų;

• Užtikrinti kokybišką jaunimo informavimą ir konsultavimą.

ŠVIETIMAS 

• Nuolat integruoti  LMS, VU SA ir LSS bei kitas jaunimo švietimo organizacijas į

einamuosius švietimo klausimus;

• Tęsti diskusijas dėl NVŠ krepšelio administravimo perkėlimo;

• Skatinti įtraukųjį ugdymą neformaliame ugdyme (atviri  jaunimo centrai / erdvės,

būreliai);

• Dirbti su profesinio ugdymo kokybės gerinimo klausimu.

http://www.zinauviska.lt/
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