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REKOMENDACIJA 
2021-10-06 

 
 Lietuvos liberalus jaunimas rekomenduoja ir palaiko kandidatą Luką Kornelijų 
Vaičiaką į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) prezidento pareigas. 
 
 Lukas Kornelijus yra atsidavęs darbui ir tikslų pasiekimui, komunikabilus, iniciatyvus, 
jaunimo politikos profesionalas. LiJOT pastaraisiais metais, prezidentaujant Lukui, jaunimo 
politikoje sublizgėjo ir parodė, kad esant profesionalui vadovui, organizacija tampa stipresnė, 
matomesnė bei siekianti savo išsikeltų tikslų. Atsiradusios problemos yra sprendžiamos 
neatidėliojant, visoms pusėms priimtinu būdu, iniciatyvos ir projektai įgyvendinami 
kokybiškai, o naujos iniciatyvos yra palaikomos ir skatinamos. 
 
 Lukas Kornelijus, eidamas LiJOT prezidento pareigas, palaikė ir vykdė Lietuvos 
liberalaus jaunimo inicijuotus ir LiJOT organizacijų palaikytus klausimus, tokius kaip   
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimą ir partnerystės instituto Lietuvoje 
įteisinimą. Mūsų organizacija džiaugiasi, turėdama palaikymą ir tokį jaunimo politikos 
profesionalą šalia visų LiJOT organizacijų bendruomenės.  
 
 Lietuvos liberalus jaunimas palaiko Luko Kornelijaus Vaičiako kandidatūrą būti 
išrinktu Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentu, rekomenduoja kitoms LiJOT 
organizacijoms taip pat palaikyti šią kandidatūrą ir tarti #dar2kartu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pirmininkas          Lukas Stravinskas 

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
LUKAS,STRAVINSKAS
Data: 2021-10-06 20:35:37
Vieta: Vilnius
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REKOMENDACIJA LUKUI KORNELIJUI VAIČIAKUI

2021 m. spalio 8 d.
Vilnius

Aš, Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau – LMS) prezidentė Karolina Pralgauskytė, LMS

vardu, rekomenduoju Luką Kornelijų Vaičiaką, kaip tinkamą kandidatą, Lietuvos jaunimo

organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) prezidento pareigoms užimti.

LMS Luką pažįsta kaip aktyvią, pilietiškai atsakingą, sąžiningą bei kompetentingą asmenybę,

kuri turi ilgametę patirtį dalyvaujant jaunimo politikos procesuose. Pastarųjų dvejų metų darbas

LiJOT Prezidento pareigose – tikslingas ir kryptingas atstovavimas LiJOT Narėms bei Stebėtojoms,

jų sutelkimas, skirtingų nuomonių derinimas, LiJOT struktūros organų tarpusavio

bendradarbiavimo stiprinimas, nuoširdi pagalba ir šiltas bendravimas, LiJOT vertybių puoselėjimas

bei, žinoma, asmeninės kandidato būdo savybės, įrodo jo profesionalumą ir pasiruošimą lyderiauti

bei vesti LiJOT į priekį, dar ateinančius dvejus metus. Pasitikime šiuo kandidatu ir pritariame jo

turimai LiJOT vizijai bei pagrindiniams kadencijos tikslams ir prioritetams.

LMS bendruomenė matydama ir vertindama kandidato patirtį, turimus įgūdžius ir žinias, per

šiuos dvejus metus pasiektus rezultatus, palaiko Luko kandidatūrą į LiJOT Prezidento pareigas

54-ojoje LiJOT Asamblėjoje ir kviečia kitas organizacijas drauge tarti #dar2kartu!

Lietuvos moksleivių sąjungos Prezidentė Karolina Pralgauskytė

Asociacija Tel. +370 647 28547 Įm. kodas 191972732
Konstitucijos pr. 25, El. p. lms@moksleiviai.lt A. s. LT84 7044 0600 0136 9875
LT-08105 Vilnius www.moksleiviai.lt AB SEB bankas, b. k. 70440
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Rekomendacija 
 

2021-10-06 
 Nr. PAS (1.1.) – 96  

Panevėžys 
 

 Aš, Gabrielė Kučytė, Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (PAS) 

prezidentė ir Valdyba rekomenduojame Luką Kornelijų Vaičiaką į Lietuvos jaunimo organizacijų 

tarybos Prezidento poziciją. 

 Lukas Kornelijus Vaičiakas turi patirties tiek nacionalinėje tiek regioninėje jaunimo 

politikoje, todėl jo sukaupta patirtis yra naudinga jaunimo organizacijoms. Luko veiklos 

programoje atsispindi nacionalinė ir regioninė jaunimo politika. Tikime Luko išsikeltais tikslais. 

 Lukas per du metus organizacijoms įrodė, jog jaunimo balsas nacionaliniu lygiu gali būti 

išgirstas, o jaunimo idėjos įgyvendintos. Lukas visada atkakliai siekia savo užsibrėžtų tikslų. 

Būdamas prezidentu Lukas atsakingai vykdė savo pareigas ir padėjo organizacijoms ištikus bėdai, 

visos organizacijos galėjo kreiptis į Luką pagalbos. Luko atlikti darbai per 2 metus kalba patys už 

save ir suteikia pasitikėjimo. 

 Rekomenduojame Luką Kornelijų Vaičiaką ir kviečiame jį palaikyti kitas LiJOT 

organizacijas LiJOT prezidento rinkimuose. 

 

Prezidentė          Gabrielė Kučytė Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
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REKOMENDACIJA 
Lukui Kornelijui Vaičiakui 

Kandidatui į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidento poziciją 

 

Aš, Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Lietuva (toliau 

– ELSA Lietuva) prezidentas Mantas Norkūnas, ELSA Lietuva vardu pritariu Luko Kornelijaus 

Vaičiako kandidatūrai į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) prezidento pareigas. 

 Organizacijoje Lukas aktyviai veikia jau nuo pirmųjų savo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 

dienų. Per visa savo laiką ELSA’oje Lukas save išbandė ne vienoje valdybos pozicijoje: kaip filialo 

valdybos narys jis užėmė Vice prezidento seminarams ir konferencijoms pareigas, kiek vėliau tapo šio 

filialo prezidentu, tuomet ELSA Lietuva Revizijos komisijos pirmininku, o galiausiai visų mylimu ir gerai 

pažįstamu alumnu. Veikiant ELSA‘oje kandidatas pademonstravo ne tik puikius gebėjimus dirbti 

komandoje, bet ir parodė lyderiškumo sugebėjimus, nepaisant iškilusių sunkumų. Puikūs komunikaciniai 

įgūdžiai, užsispyrimas, greitas reagavimas į iškilusias problemas bei racionalus požiūris šiam ELSA nariui 

padėjo ne tik kopti ELSA karjeros laiptais, tačiau ir tapti puikiu organizacijos vadovu. 

 Džiaugiamės, jog Lukui dar kartą stojant prie LiJOT rinkimų tribūnos, matome tiek nuveiktų 

darbų ir įgyvendintų tikslų. Viena svarbiausių LiJOT prezidento užduočių yra vesti dialogą tarp 

organizacijų ir kitų institucijų, norint, jog jauno žmogaus balsas būtų išgirstas, o problemos, kylančios 

tarp jaunų žmonių, būtų sprendžiamos efektyviai ir kryptingai, taip užtikrinant jauno žmogaus gerą 

aplinką mūsų valstybėje. Rekomenduodami Luką Kornelijų Vaičiaką eiti šias atsakingas pareigas, esame 

tikri, kad jo asmeninės savybės, įgyta patirtis ir gebėjimas užtikrintai siekti užsibrėžtų tikslų taps puikiu 

postūmiu LiJOT ir padės jauno žmogaus balsui būti dar labiau išgirstam ir problemoms, iškilusioms tarp 

jaunų žmonių, būti dar geriau matomoms. 

 
 

ELSA Lietuva vardu, 
ELSA Lietuva prezidentas 

Mantas Norkūnas 

Dokumentą el. parašu 
pasirašė:
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2021-10-08 11:42:17
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REKOMENDACIJA 

2021-10-07 

 

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ rekomenduoja Luką Kornelijų 
Vaičiaką tapti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) prezidentu. 

  

 Lukas Kornelijus yra aktyvus, visuomeniškas, atsakingas lyderis, kuris pirmoje kadencijoje 
įrodė, kad yra puikus vadovas ir jaunimo politikos formuotojas. Taip pat, Lukas Kornelijus ir anksčiau 
buvo LiJOT kontrolės komisijos narys ir pirmininkas, kuriuo pasitikėjo organizacijos ir net tris 
kadencijas organizacijos juo pasitikėjo ir išrinko. Savo pareigas Lukas Kornelijus atliko kruopščiai ir 
atsakingai. Prezidentavimo metu organizacijos galėjo į jį kreiptis bet kuriuo klausimus ir visada 
gaudavo profesionalų atsakymą ar patarimą kaip elgtis. 

 

 Manome, kad Luko Kornelijaus Vaičiako išsikelti tikslai kandidatuojant į LiJOT prezidentus 
yra svarbūs kiekvienam jaunam žmogui norint kurti pokyčius Lietuvos jaunimo politikoje, stiprinant 
jaunimo organizacijas ir savivaldybių jaunimo organizacijų tarybas. 

 

 Palaikome Luko Kornelijaus Vaičiako kandidatūrą į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
prezidentus. 

 

 

 

Pirmininkas                                Laurynas Gečius 
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REKOMENDACIJA 
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LUKUI KORNELIJUI VAIČIAKUI 

2021 m. spalio 7 d. 

Vilnius 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga palaiko Luko Kornelijaus Vaičiako kandidatūrą 
užimti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidento pareigas.  

Atsakomybė už išsakytas mintis, noras ir toliau keisti procesus pokyčio link, realūs ir 
argumentuoti sprendimų būdai problemoms, kurias išskiria jaunimo organizacijos yra tie 
darbai, su kuriais L. K. Vaičiakas vedė LiJOT dvejus metus į priekį. Nuoširdžiai tikime, kad ir 
toliau galime tikėtis tokio paties stabilaus veikimo.  

Bendras darbas studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų 
konkurso komisijoje įrodė Luko sugebėjus kovoti už kiekvieną jauną žmogų ir jo idėjas.  

Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika bei stabiliai didėjantis jaunimo politikos 
srities mokslinių tyrimų skaičius suponuoja L. K. Vaičiako lyderystę ir mokslų grįstos politikos 
formavimą.  

Tą parodo ir augantis LiJOT žinomumas. Didžiausia jaunimo nevyriausybinė 
organizacija tapo kur kas labiau pastebima viešojoje erdvėje, vertinama partnerių bei kolegų 
už drąsiai išsakomas LiJOT narių patvirtintas pozicijas ir ekspertinę nuomonę. 

Tikime, jog per ilgą laiką surinkta patirtis NVO sektoriuje ir gautos praktikos, žinios 
bei gebėjimai bus puikiai panaudojami ir toliau atliekant reikšmingus darbus Lietuvos jaunimo 
labui.  

Palaikome šį kandidatą ir siūlome išrinkti sekančiai LiJOT vadovo kadencijai. 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkė  Salomėja Vanagienė CENZŪRUOTA
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REKOMENDACIJA 
 

2021 m. spalio 8 d. 
 

Vilnius 
 
 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga (LSDJS) palaiko Luko Kornelijaus Vaičiako 
kandidatūrą užimti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidento pareigas.  
 
 Su ilgamete patirtimi nevyriausybinėse organizacijose, privačiame sektoriuje ir 
skirtingose LiJOT struktūrose, dabar numatyta LiJOT vizija ir misija, tikime L. K. Vaičiako 
kandidatūra. Džiaugiamės šio jo motyvacija, užsidegimu ir pagarba žmogaus teisėms.  
L. K. Vaičiakui būnant LiJOT vadovu ne tik dvigubai padidėjo jaunimo srities biudžetas, 
sustiprėjo LiJOT organizacijos, bet ir mes, LSDJS, visada galėdavome kreiptis į jį pagalbos ir tą 
pagalbą gauti. Jo turima teisinio darbo patirtis prisidėjo ir prie mūsų organizacijos sėkmės.  
 
  Esame įsitikinę, kad L. K. Vaičiakas LiJOT prezidento pareigose ne tik tęs suplanuotus 
darbus, bet ir pradės naujus, kurie yra būtini reaguojant į šių dienų aktualijas.  Tikime jo 
pokyčio per kompetencijas siekiamais rezultatais ir atsižvelgdami į jo puikias planavimo, 
organizavimo, atstovavimo ir politinio išmanymo kompetencijas palaikome L. K. Vaičiako 
kandidatūrą ir kviečiame visus kartu tarti #dar2kartu.  
 
 
 
 
 
 
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkė   Algimantė Ambrulaitytė 
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REKOMENDACIJA 

KANDIDATUI Į LIJOT PREZIDENTO POSTĄ  

LUKUI KORNELIJUI VAIČIAKUI 

2021-10-08 d.  Nr. LS-P-085 
Kaunas 

 

Lietuvos skautija palaiko Luko Kornelijaus Vaičiako kandidatūrą užimti Lietuvos jaunimo organizacijų 

tarybos (LiJOT) prezidento pareigas.  

L. K. Vaičiakas iki dabartinės LiJOT kadencijos pradžios daugiau nei 16 metų buvo Lietuvos skautijos 

narys ir aktyviai veikė ne tik Rietave, bet ir organizacijos nacionaliniame lygmenyje būdamas skautijos 

komunikacijos skyriaus nariu, Kontrolės komisijos nariu ir minėtosios komisijos pirmininku. L. K. Vaičiako 

įsitraukimą ir pasiektus rezultatus įrodo ir 2019 m. kovą jam įteiktas Lietuvos skautijos ordinas „Už nuopelnus“.  

Esame įsitikinę, kad L. K. Vaičiakas turi ypač išskirtinę patirtį veikiant nevyriausybiniame sektoriuje, 

dirbant su jaunimo organizacijomis ir prisidedant prie jaunimo problemų sprendimo. Skautininko Luko 

motyvacija, įsitraukimas, organizuotumas, ilgalaikė komandų koordinavimo patirtis ir kitos turimos 

kompetencijos tik įrodo, kad ir toliau būdamas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentu jis sėkmingai 

įgyvendins užsibrėžtus tikslus ir sėkmingai atstovaus jaunimui.  

Tikime, kad šis kandidatas turi aiškią viziją ir dar geriau sugebės atsakingai vadovauti didžiausiai 

jaunimą vienijančiai organizacijai. LiJOT balsas visuomenėje taps dar svaresnis, o organizacijos bus dar 

sėkmingiau atstovaujamos.  

L. K. Vaičiakas yra įgijęs teisės magistro laipsnį, vadovavęs ne vienam juridiniam asmeniui ir 

komandoms, turėdamas didelį supratimą apie organizacijos valdymą yra tinkamas pasirinkimas LiJOT.  

 

Lietuvos skautijos  

Administracijos skyriaus koordinatorė  

pavaduojanti l. e. p. vyr. skautininkę Akvilę Bartaševičiūtę  Aistė Praškevičiūtė 

 
  

 
                                                              

 



 
 
 
 

ŠIAULIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ ASOCIACIJA „APSKRITASIS STALAS“ 
 

Nevyriausybinė organizacija, Vytauto g. 103A, LT-77160 Šiauliai,  
Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 145430783 
https://www.facebook.com/apskritasisstalas/ el. p. stalas.siauliai@gmail.com 
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Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ palaiko ir rekomenduoja 
kandidatą, į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) prezidentus, Luką Kornelijų 
Vaičiaką. 
 Esame tikri, jog Lukas Kornelijus, kaip kandidatas tapti LiJOT prezidentu, dirbs 
jaunimo labui taip pat uoliai, užtikrintai ir profesionaliai, kaip tai darė ir pirmoje kadencijoje. Darbai, 
kurie skatina ne tik LiJOT vienijamas organizacijas, bet ir visą Lietuvos jaunimą judėti į priekį, turi 
turėti tęstinumą, tad manome, kad Jis yra tinkamiausias kandidatas pradėti ir tęsti savo idėjas bei 
siekti savo tikslų. 
 Mes, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, matome, kad Lukas 
Kornelijus Vaičiakas yra tinkamas kandidatas spręsti ir dirbti su temomis esančiomis jaunimo ir 
jaunimo politikos srityje. Palaikome ir rekomenduojame LiJOT organizacijoms narėms taip pat 
palaikyti Luko Kornelijaus Vaičiako kandidatūrą ir tarti #dar2kartu. 
 
 
 
 
Pirmininkas     Mindaugas Laurinaitis 

Digitally signed by

MINDAUGAS,LAURINAITI

S

Date: 2021-10-08 08:01:34

Reason: ŠIAULIŲ

JAUNIMO

ORGANIZACIJŲ

ASOCIACIJA

APSKRITASIS STALAS

Location: Šiauliai

Contact info:

stalas.siauliai@gmail.com



REKOMENDACIJA

2021-10-05

Alytus

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjai

Aš, Justina Janušonytė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritasis stalas’’

(toliau - AVJOSAS) Pirmininkė, rekomenduoju Luką Kornelijų Vaičiaką į Lietuvos jaunimo

organizacijų tarybos (toliau - LiJOT) Prezidento postą.

Lukas man, kaip dar visai naujam žmogui LiJOT veikloje, buvo pavyzdys, siekiamybė. Labai gerai

pamenu, kada pirmą kartą išgirdus tuometinį prezidentą  kalbant, susigūžiau ir pagalvojau: ,,Ką aš

čia veikiu? juk aš niekad šiam žmogui neprilygsiu’’, tai buvo mano pirmoji asamblėja. Aš tikrai

neslėpsiu, be galo gerbiau ir gerbiu jį, bet ir labai bijojau,  visa baimė išsisklaidė gavus galimybę

pabendrauti su kandidatu asmeniškai. Lukas Kornelijus Vaičiakas yra labai komunikabili ir šilta

asmenybė. Taip pat, viena geriausių pretendento savybių, kurios negalėjau praleisti pro akis -

diplomatiškumas. Lukas visada randa sprendimą iš bet kokios situacijos, geba į viską reaguoti

racionaliai. Teko pastebėti ir didelį pretendento inovatyvumą - žmogus, kuris visada yra atviras

naujoms idėjoms, inovacijoms.

Negalėčiau nepaminėti ir begalinės kandidato patirties jaunimo politikoje, pradedant darbu su

regionais pirmininkaujant Rietavo jaunimo organizacijų sąjungai ,,Apskritasis stalas’’, negalime

praleisti pro akis ir ilgametės patirties Lietuvos skautijoje. Nesinorėtų pamiršti ir dviejų puikių

kadencijos metų, einant LiJOT Prezidento pareigas, nepriekaištingos veikos nebuvo galima

nepastebėti, organizacija puikiai funkcionavo ir teikė organizacijoms narėms vis daugiau galimybių.

Asociacija Tel.:  +370 633 95500 Įm. kodas 193490229

Jurgiškių g. 38-30, El. p.: alytaus.as@gmail.com A. s. LT03 7044 0600 08186941

LT-63154 Alytus AB SEB bankas, b. k. 70440



Kone svarbiausias aspektas, man kaip Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos (toliau - SJOT)

vadovei, kodėl būtent, rekomenduoju palaikyti šį kandidatą yra begalinis dėmesys skirtas regioninei

jaunimo politikai. Lukas buvo žmogus, kuris visada pabrėždavo regioninės jaunimo politikos

svarbą, SJOT svarbą. Visada stengdavosi padėti ir kurti kuo palankesnę terpę stalų vystymuisi ir

gyvavimui. Aktyviai jau antrus metus įsitraukiant į SJOT veiklą, teko pastebėti daug problemų tarp

šių LiJOT narių. Organizacijų gyvavimas nėra tęstinis, joms nėra skiriamas pakankamas dėmesys,

nėra vertinama jų veikla. Aš tikiu, kad su šiuo kandidatu, mes galime tai pakeisti ir atversti naują

istorijos lapą Lietuvos regioninei jaunimo politikai.

Esu įsitikinusi, kad Lukas Kornelijaus Vaičiakas yra puikus kandidatas šiai pozicijai, jį jau galima

vadinti ,,jaunimu ekspertu’’. Galiu teigti, kad su šiuo žmogumi, organizacija turės galimybę vis

tobulėti ir niekad nepamirš savų pirminių tikslų ir misijos. Todėl kviečiu palaikyti Luką Lietuvos

jaunimo organizacijų tarybos asamblėjos metu ir tarti #dar2kart !

Justina Janušonytė

Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritasis stalas’’

Pirmininkė

Asociacija Tel.:  +370 633 95500 Įm. kodas 193490229

Jurgiškių g. 38-30, El. p.: alytaus.as@gmail.com A. s. LT03 7044 0600 08186941

LT-63154 Alytus AB SEB bankas, b. k. 70440
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Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

54 -ajai Asamblėjai 

 

REKOMENDACIJA 

2021 – 10 – 06 

Jonava 

 

Jonavos r. jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas” (toliau – 

JonAS) palaiko Luko Kornelijaus Vaičiako kandidatūrą į Lietuvos jaunimo organizacijų 

tarybos (toliau - LiJOT) Prezidento poziciją.  

Lukas, Jonavos „Apskrito stalo” nuomone yra sukaupęs didelę patirtį jaunimo politikos 

srityje, yra kompetentingas atstovauti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas ne tik 

visoje Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Tai puikiai parodo jo supaukta patirtis  Lietuvos skautijoje, 

Rietavo savivaldybės jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungoje „Rietavo apskritasis stalas“. 

Taip pat, Lukas yra buvęs LiJOT Kontrolės komisijos pirmininku, o šių pareigų užėmimas bei 

atlikti darbai praeitos, kaip LiJOT prezidento, kadencijos metu tik įrodo, kad šis žmogus yra 

atkaklus, darbštus bei turi puikius vadovavimo ir koordinavimo įgūdžius, kurie leidžia 

užtikrinti kokybišką ir efektyvų tikslų pasiekimą bei įgyvendinimą. Tad, šio žmogaus sukaupta 

patirtis ir asmeninės savybės parodo, kad Lukas turi aukštas kompetencijas užimti LiJOT 

Prezidento pareigas. 

Todėl įvertindami šį asmenį ir jo patirtį, palaikome ir rekomenduojame kitoms 

organizacijoms palaikyti Luko Kornelijaus Vaičiako kandidatūrą į LiJOT Prezidento pareigas. 

Tikime, kad šis žmogus tinkamai atlieps LiJOT poreikius ir užtikrins kokybišką ir efektyvų 

jaunimo politikos įgyvendinimą. 

 

Jonavos r. jaunimo visuomeninių organizacijų  

sąjungos „Apskritas stalas“ pirmininkė                 Guoda Mockaitė 
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LiJOT 54-ąjai Asamblėjai

REKOMENDACIJA
2021-10-07

Asociacija JCI Lietuva rekomenduoja Luką Kornelijų Vaičiaką į Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) prezidento poziciją.

Manome, kad Luko Kornelijaus sukaupta patirtis veikiant nacionalinėse
organizacijose ir kadencija prezidentavimo LiJOT rodo, kad jis geba suvokti skirtingų
organizacijų poreikius ir į juos atliepti profesionaliai. Taip pat Lukas Kornelijus turi platų
patirties spektrą, kuris padeda tinkamai ir efektyviai atstovauti jauną žmogų ir jaunimo bei su
jaunimu dirbančias organizacijas.

Asociacija JCI Lietuva palaiko Luko Kornelijaus Vaičiako kandidatūrą į LiJOT
prezidentus, kviečia Jį palaikyti ir kitas jaunimo organizacijas bei tarti #dar2kartu.

Prezidentė Marija Kiverytė



 

UKRAINIEČIŲ JAUNIMO ASOCIACIJOS „ZORIA“

R E K O M E N D A C I J A 

2021 m. spalio 6 d. 

           Teikiame rekomendaciją Luko Kornelijaus Vaičiako kandidatūrai į LiJOT prezidentus. Per 2 
metų kadenciją Lukas Kornelijus Vaičiakas inicijavo ambicingus projektus, sėkmingai atstovavo 
Lietuvos jaunimo interesus, pademonstravo itin stiprius organizacinius gebėjimus bei visiškai 
pateisino UjA Zoria lūkesčius. Tikime, kad Luko Kornelijaus Vaičiako antroji kadencija būtų 
didžiulė sėkmė tiek LiJOT, tiek Lietuvos jaunimui apskritai.

UjA Zoria vadovas T.I. 

CENZŪRUOTA
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