


Kandidato į LiJOT Valdybą Luko Stravinsko motyvacija ir tikslai 

 

Į savo pirmąją LiJOT Asamblėją Druskininkuose atvažiavau, kai dar mokiausi 

dešimtoje klasėje. Tada sėdėjau kažkur paskutinėj eilėj greta svečių iš kitų organizacijų. Taip 

ir dalyvauju nuo tada kiekvienoje Asamblėjoje kaip Alytaus „Apskritojo stalo“ pirmininkas, 

liberalaus jaunimo valdybos narys, pirmininkas, nacionalinės jaunimo reikalų tarybos narys. 

Taip ir užaugau kartu su LiJOT ir šiuo metu jau studijuoju magistrantūrą. Taigi, turiu patirties, 

turiu žinių, o, svarbiausia, noro artimiausius dvejus metus savo laiką ir dėmesį skirti LiJOT. 

Savo kadencijos metu sieksiu, kad LiJOT būtų matomas ir patikimas 

valdžios institucijų ir politikų partneris siekiant formuoti nacionalinę jaunimo politiką. 

Kandidatuoju į Valdybą dirbti srityje, kuri po Asamblėjos liktų nepadengta. Noriu 

dirbti su LiJOT politiniais reikalais ir atstovavimu. Dirbti šioje srityje turiu tiek patirties, tiek 

žinių, kurias sukaupiau vadovaudamas vienai iš politinių jaunimo organizacijų, ir toliau kaupiu 

dirbdamas ministrės komandoje. Konkretus mano pareigų pavadinimas geriau skambėtų 

angliškai – „policy officer“, na, arba jeigu lietuviškai – politinių reikalų koordinatorius. Kaip 

įsivaizduoju savo atsakomybės sritis šiose pareigose: 

a) LiJOT pozicijų ir rezoliucijų paketo priežiūra. Peržiūrimos ir temiškai 

susisteminamos LiJOT turimos pozicijos bei rezoliucijos. Atšaukimui Asamblėjai 

teikiamos pasenusios arba nebeaktualios. Sujungiamos ir atnaujinamos tos, kurias 

galima atnaujinti. Ruošiantis Asamblėjoms organizacijoms pateikiamas temų sąrašas, 

kuriomis LiJOT Valdyba ir Prezidentas matytų poreikį turėti poziciją. Svarbu pabrėžti, 

kad siekčiau, jog kuo mažiau dokumentų ruoštų LiJOT Valdyba, ir pačios 

organizacijos, susibūrusios į darbo grupes, diskutuotų, o galiausiai ir nuspręstų, kokią 

poziciją turėtume atstovauti. Pateikdami LiJOT dar nepadengtų temų sąrašą didintume 

ir organizacijų narių Asamblėjoms teikiamų dokumentų skaičių. 

b) Kokybiško atstovavimo jaunimo nuomonei užtikrinimas. Susitikimų su politikais, 

valstybės tarnautojais organizavimas ir pagalba LiJOT Prezidentui atstovauti jaunimo 

ir jaunimo organizacijų nuomonei pagal patvirtintus dokumentus Asamblėjose. Svarbu 

pabrėžti, kad nors turiu aiškiai suformuotas politines pažiūras, atstovaujant LiJOT 

vadovaučiausi tik LiJOT Asamblėjų metu išreikšta organizacijų narių pozicija.  

c) Politinių procesų šalyje monitoringas. Politinių aktualijų stebėsena, darbotvarkės 

Seime ir Vyriausybėje sekimas ir LiJOT reakcijų organizacijai aktualiomis temomis 



rengimas ar iniciavimas. LiJOT šiuo metu neturint biuro darbuotojo – politinio proceso 

koordinatoriaus, labai svarbu, kad LiJOT nebūtų nepasiruošęs tada, kada pats 

tinkamiausias laikas kelti ir atstovauti mūsų organizacijos nuomonę ir poziciją. 

Tokias matau savo atsakomybės sritis būsimoje LiJOT Valdyboje, jeigu 

organizacijos manimi pasitikėtų ir suteiktų man mandatą. Tačiau manau, kad, visų pirma, labai 

svarbu, jog Valdybos narys būtų visada pasiekiamas LiJOT organizacijoms narėms bei LiJOT 

struktūrų nariams, visada reaguotų į tai, kur prašoma LiJOT Valdybos nuomonės, visada 

ištiestų pagalbos ranką kitam Valdybos nariui, jeigu iškyla nesklandumų jo veikloje ir 

darbuose. Todėl geras Valdybos narys yra tas, kuris žiūri ne tik konkrečios savo srities, tačiau 

dirba komandoje ir siekia ne tik geriausio savo asmeninio rezultato, tačiau serga už visą 

komandą, t.y. visą LiJOT. 

Manau, kad mano sukaupta patirtis ir kompetencija bus vertinga ir padės 

užtikrinti tinkamą LiJOT politinį atstovavimą ir reagavimą. Būsiu dėkingas už jūsų palaikymą 

55-osios LiJOT Asamblėjos metu.

Nuoširdžiai, 

Lukas Stravinskas, kandidatas į LiJOT Valdybą 
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