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Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 54 – ajai Asamblėjai  
 

REKOMENDACIJA  
2021 m. spalio 6 d.  

 
Klaipėda  

 
Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ rekomenduoja Urtę Petrulytę 

į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Prezidentės poziciją.  
 
Urtė Petrulytė ilgą laiką aktyviai dalyvauja jaunimo politikos procesuose tiek regioniniu, tiek 

nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygmenimis. Veikla jaunimo politikoje ne tik su organizacijomis, bet 
ir valstybinėmis institucijomis iniciatyvinėse bei darbo grupėse įrodo, jog ji yra stipri ir 
kompetentinga atstovauti LiJOT organizacijų interesus. Patirtis veikiant LiJOT ir ilgalaikė parama 
kitoms jaunimo organizacijoms, leido puikiai susipažinti su pastarųjų vidaus darbu, organizacijų 
poreikiais, taikomais darbo principais, suprasti jaunimo politikos problematiką, jog galėtų kryptingai 
dirbti.  

 
Pasitikime kandidatės pristatytomis vizijomis, tikslais ir siekiais. Tikime, jog numatytos 

prioritetinės sritys ir veiklos yra tinkamos ir reikalingos LiJOT, o planuojamos veiklos galės būti 
puikia pagalba savivaldybės ir nacionaliniu mastu veikiančioms organizacijoms vystyti savo veiklą, 
įgyvendinant ją kokybiškai ir tvariai.  

 
Vertindami kandidatės asmenines savybes kaip pareigingumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas, 

konstruktyvumas, lyderystė, rekomenduojame ją tęsti LiJOT darbus būnant LiJOT Prezidente. 
Tikime jos ryžtu ir užsibrėžtais tikslais siekiant jaunimui aktualių pokyčių formavimo ir 
įgyvendinimo.  

 
Rekomenduojame palaikyti Urtės Petrulytės kandidatūrą LiJOT Prezidento rinkimuose.  

 
 
 

Pirmininkas                                                                                                                  Laurynas Gečius 
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REKOMENDACIJA 
2021-10-08 

Vilnius 
 

 
Ateitininkų federacija rekomenduoja Urtę Petrulytę Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

(LiJOT) Prezidento pareigoms. Tikime, kad jos ilgalaikė patirtis formuojant nacionalinę ir 

tarptautinę jaunimo politiką bei ilgametė savanorystė Lietuvos skautijoje įrodo, jog ji yra 

kompetetinga atstovauti LiJOT organizacijas. 

Mūsų organizacijos nariai Urtę Petrulytę pažįsta kaip patikimą, atsakingą ir rūpestingą 

jaunimo politikos veikėją. Šiuo metu eidama pareigas Jaunimo reikalų taryboje, prieš tai ketverius 

metus buvusi LiJOT valdybos nare, dvejus iš jų viceprezidente, ji ne tik sukaupė šiai pozicijai 

reikalingos patirties, bet ir sukūrė tvarius santykius su didžiąja dauguma LiJOT organizacijų. 

Kandidatė savo siekius įrodo jau įgyvendintais darbais, visuomet siekdama organizacijų 

bendradarbiavimo ji ne tik lankosi organizacijų renginiuose, padeda su techniniais ar strateginiais 

klausimais, veda mokymus, bet taip pat stengiasi gerinti organizacijų tarpusavio ryšį. Dar prieš 

tampat LiJOT valdybos nare, Urtė subūrė iniciatyvinę skautų, šaulių ir ateitininkų grupę, kuri ne 

tik atnaujino ryšį tarp šių trijų organizacijų jaunimo, bet taip pat tapo stipresniu pagrindu 

bendradarbiavimui jaunimo politikoje srityje. 

Palaikome kandidatės pristatytą viziją, tikslus ir siekius. Vertindami kandidatės 

pareigingumą, sąžiningumą, atvirumą, atkaklumą, konstruktyvumą, strateginį mąstymą, 

rekomenduojame ją LiJOT Prezidento pareigoms ir kviečiame bei raginame jos kandidatūrą 

palaikyti ir kitas jaunimo organizacijas! 

 

 
Ateitininkų federacijos generalinė sekretorė                Brigita Čiužaitė 
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Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos  

54 asamblėjai 

REKOMENDACIJA 

KANDIDATEI Į LIJOT PREZIDENTO POSTĄ URTEI PETRULYTEI 

2021-10-08 d.  Nr. LS-P-086 
Kaunas 

 

Urtė Petrulytė Lietuvos skautijos nare yra penkiolika metų ir jau daugiau nei septynerius metus 

atstovauja Lietuvos skautijai nacionaliniu lygmeniu. Ji yra buvusi Pirmijos narė – dvejus metus dirbo organizacijos 

komunikacijos skyriaus koordinatore. Savanoriškais pagrindais dvejus metus prisidėjo prie organizacijos tautinių 

bendrijų skyriaus veiklos ir mokymų rengimo. Iki šiol Urtė yra mokymų lektorė, veda mokymus vadovams, 

jaunimo programos dalyviams bei jų tėvams, ji taip pat dažnai dalyvauja nacionaliniuose bei tarptautiniuose 

mokymuose. Urtei 2019 m. už darbus organizacijoje suteiktas paskautininko laipsnis, o 2020 m. Lietuvos skautijos 

ordinas „Už Nuopelnus“. 

Kandidatuodama į LiJOT prezidentės poziciją Urtė Petrulytė turi specifinių žinių ir patirties tiek savo 

ekspertinėse srityse, tiek jaunimo politikoje nacionaliniu lygmeniu. Ji  buvo jauniausia nacionalinės atstovavimo 

darbo grupės narė ir į jaunimo politiką įsitraukė būdama vos 13 metų.   

 Urtė visuomet aktyviai dalyvauja diskusijose Lietuvos jaunimo politikai aktualiomis temomis, o dėl 

savo darbinės mokytojos patirties sugeba atrasti kompromisus ir tinkamai suorganizuoti komandinį darbą.   

 Pasitikime Urtės Petrulytės pristatytomis vizijomis, tikslais ir siekiais. Tikime, jog numatytos 

prioritetinės sritys ir veiklos yra tinkamos ir reikalingos LiJOT, o planuojami darbai galės būti puikiomis gairėmis 

tiek LiJOT platformai planuojant naują strategiją, tiek organizacijoms vystant savo veiklą. Urtė yra darbšti, 

užsidegusi ir puikiai išmananti jaunimo politikos problematiką tiek praktiniu, tiek teoriniu lygmeniu. Ji atkakli, 

konstruktyvi, puiki strategė, todėl rekomenduojame jai tęsti darbus. Tikime ir žinome, kad Urtė savo pareigas 

atlieka  atsakingai ir su dideliu atsidavimu. Kviečiame bei rekomenduojame ir kitas organizacijas palaikyti jos 

kandidatūrą.  

 

Lietuvos skautijos  

Administracijos skyriaus koordinatorė   

pavaduojanti l. e. p. vyr. skautininkę Akvilę Bartaševičiūtę   Aistė Praškevičiūtė 
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Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 54-ajai Asamblėjai 

 

Rekomendacija 
 

2021-10-06 
 Nr. PAS (1.1.) – 95  

Panevėžys 
 

Aš, Gabrielė Kučytė, Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau 
– PAS) prezidentė ir Valdyba rekomenduojame Urtę Petrulytę į Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos (toliau – LiJOT) Prezidentės poziciją. 

Urtė Petrulytė yra jaunimo reikalų tarybos narė, ketverius metus buvo Lietuvos jaunimo 
organizacijų Tarybos valdybos narė, dvejus metus viceprezidentė ir jau penkiolika metų Lietuvos 
skautijos narė. Jos patirtis tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje jaunimo politikos srityse yra 
neįkainojama ir labai naudinga. Urtė savo kadencijų valdyboje metu ne tik lankė apskrituosius 
stalus, prisidėjo vesdama mokymus, bet taip pat visada palaikė ir komunikavo.  

Ji yra atsakinga, iniciatyvi, kūrybinga ir daug žinių jaunimo politikos atstovavimo srityje 
turinti kandidatė. Aktyvus Lietuvos jaunimo atstovavimo tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame 
lygiuose pavyzdys suteikia pasitikėjimo Urte ir leidžia tikėti tuo, kad LiJOT Prezidentės pozicijoje 
ji užtikrins darbų tęstinumą, sėkmingą naujos strategijos formavimo procesą ir skirs dėmesį 
kiekvienai organizacijai bei jaunam žmogui. 

Rekomenduojame Urtę Petrulytę ir kviečiame ją palaikyti kitas LiJOT organizacijas 
rinkimuose į LiJOT Prezidentė poziciją. 

 

Prezidentė          Gabrielė Kučytė 
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2021 m. spalio 7 d. 
Nr. ELSA-LT-I-63 

 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos  
54-ajai asamblėjai 
 
 

REKOMENDACIJA 
Urtei Petrulytei 

 
Kandidatei į LiJOT Prezidentės pareigas 

 
Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinė grupė ELSA Lietuva (toliau – 

ELSA Lietuva), atstovaujama prezidento Manto Norkūno, veikiančio pagal asociacijos įstatus, 
rekomenduoja Urtę Petrulytę į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) prezidentės 
poziciją.  

Urtė Petrulytė yra Jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT) narė. Keturis metus buvo LiJOT 
valdybos narė, du iš jų viceprezidentė. Valdyboje ji buvo atsakinga už nacionalinės politikos klausimus, 
tarptautinių ryšių palaikymą, bendradarbiavimą su Šiaurės ir Baltijos šalimis bei Lietuvos jaunimo 
atstovavimą Europos jaunimo forume. Ji yra darbšti, atsakinga ir visuomet bendro susitarimo ieškanti 
JRT narė, taip pat ji labai myli ir džiaugiasi savo studijų kryptimi ir yra motyvuota siekti pačios užsibrėžtų 
tikslų jaunimo politikos kelyje. 

Urtės patirtis, jaunimo politikos aktualijų žinojimas ir patirtis atstovaujant jaunus žmonės yra 
tinkamos ir reikalingos savybės šiai pozicijai. ELSA Lietuva mano, kad Urtė Petrulytė yra puiki ir tinkama 
kandidatė į LiJOT prezidentės poziciją, todėl rekomenduoja ją ir kviečia kitas LiJOT organizacijas 
palaikyti jos kandidatūrą. 
 
 

ELSA Lietuva vardu, 
ELSA Lietuva prezidentas 

Mantas Norkūnas 



Asociacija  
Chemikų g. 136, 
LT-55222 Jonava 

tel.nr. 865762696 
el. p. jonasbiuras@gmail.com 
www.jonavosjaunimas.lt 

Duomenys kaupiami irsaugomi 
Juridinių asmenų registre 
Kodas301150931 

AB „SEB bankas“ 
b.s. LT44 7044 0600 0787 8713 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos  
54-ajai Asamblėjai 
 

REKOMENDACIJA 
2021 m. balandžio 6 d. 

Jonava 
 
 

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

JonAS) palaiko Urtės Petrulytės kandidatūrą į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau - 

LiJOT) Prezidentės poziciją. 

Urtė, Jonavos „Apskrito stalo” nuomone yra sukaupusi didelę patirtį jaunimo politikos 

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

visoje Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Palaikome Urtės iniciatyvą siekti, kad LiJOT platforma 

taptų jaukesnė, patikimesnė ir tvaresnė. Taip pat džiaugiamės, kad Urtė aktyviai nori plėtoti 

jaunų žmonių įsitraukimą ir didinti jų sąmoningumą apie darnaus vystymosi tikslus.  

Vertiname Urtės gebėjimus atstovauti jaunimo interesus, moderuoti diskusijas, aiškiai 

dėlioti prioritetus ir patirtį tiek nacionalinėje, tiek regioninėje, tiek tarptautinėje jaunimo 

politikos lygmenyse. Palaikome Urtės viziją ir siekius LiJOT platformai bei tikime, kad ji turi 

visas reikiamas savybes įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.  

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

organizacijoms palaikyti Urtės Petrulytės kandidatūrą į LiJOT Prezidentės 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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LIETUVOS PSICHOLOGIJOS STUDENTŲ ASOCIACIJA 

 
 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 54-ajai Asamblėjai 

 

 

REKOMENDACIJA  

URTEI PETRULYTEI 

 

2021-10-06 
Vilnius 

 

Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA) vardu aš, Evelina Laurynaitė, palaikau 

Urtės Petrulytės kandidatūrą į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) prezidento 

poziciją. 

Šio kandidato siekis stiprinti nevyriausybinių organizacijų kokybę ir gerinti organizacijų 

ryšius leidžia manyti, jog Urtė Petrulytė gebėtų atstovauti Lietuvos jaunimo organizacijų interesus. 

Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA) vardu rekomenduoju palaikyti Urtę 

Petrulytę rinkimuose į LiJOT Prezidentus. 

 

 

 

 

Prezidentė             Evelina Laurynaitė 
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ROKIŠKIO JAUNIMO ORAGANIZACIJŲ SĄJUNGA 
„Apvalus stalas“ 

Respublikos g. 94, Rokiškis, tel. 8-61029473 el.p. rokiskio.as@gmail.com  
 
 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos   2021-09-06 Nr. AS/SD2021-21 
 54-ajai Asamblėjai 
 
 
 
 
 
 

REKOMENDACIJA 
2021 m. spalio 6 d.  

Rokiškis 
 

 Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ rekomenduoja Urtę 
Petrulytę kaip tinkamą kandidate į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) 
Prezidento pozicijai užimti. 
 
 Urtė jau daugelį metų yra aktyvi jaunimo politikos dalyvė. Šiuo metu ji yra Jaunimo 
reikalų tarybos narė, keturis metus buvo LiJOT valdybos narė, du iš jų viceprezidentė, 
penkiolika metų yra Lietuvos skautijos narė, bei buvusi Europos solidarumo korpuso savanorė 
Jordanijoje. Mūsų organizacija pažįsta Urtę kaip darbščią, atsakingą, turinčią ekspertinę patirtį 
ir visada padedančią jaunimo atstovę. Jos stipriosios pusės yra ne tik bendradarbiavimas su 
jaunimo organizacijomis, bet taip pat aiškus ir tikslingas jaunimo atstovavimas tiek 
nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Džiaugiamės Urtės darbais ir motyvaciją, ir manome, kad 
ji yra tinkama kandidatė. 
 Vertiname kandidatės tęstinius darbus abiejų kadencijų metu, bendradarbiavimą su 
LiJOT nariais ir efektyvų jaunimo atstovavimą. Atsižvelgdami į Urtės Petrulytės patirtį, norą, 
darbų rezultatus ir viziją bei siekius, palaikome ir rekomenduojame Urtę Petrulytę kaip tinkamą 
kandidatę į LiJOT Prezidentės pareigoms užimti. 
 
 
 
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 
Prezidentė                                                                                                       Birutė Bagdonienė 
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Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 54-ajai asamblėjai 

 

REKOMENDACIJA 
Urtei Petrulytei 

Vilnius 

 

 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga rekomenduoja ir palaiko Urtės Petrulytės 

kandidatūrą į LiJOT prezidentės poziciją.  

Urtė yra yra darbšti, atsakinga ir visuomet bendro susitarimo ieškanti JRT narė. Šiuo metu ji 

Jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT) narė. Keturis metus buvo LiJOT valdybos narė, dvejus iš jų 

viceprezidentė. Valdyboje ji buvo atsakinga už nacionalinės politikos klausimus, tarptautinių ryšių 

palaikymą, bendradarbiavimą su Šiaurės ir Baltijos šalimis bei Lietuvos jaunimo atstovavimą Europos 

jaunimo forume.  

Tikime, jog numatytos prioritetinės sritys ir tikslai yra reikalingi bei tinkami LiJOT. Pasitikime 

kandidatės pristatytomis vizijomis. Urtės patirtis, jaunimo politikos aktualijų žinojimas ir gebėjimas 

efektyviaii atstovauti jaunus žmonės yra tinkamos ir reikalingos savybės šiai pozicijai.  

Manome, kad Urtė Petrulytė yra puiki ir tinkama kandidatė į LiJOT prezidentės poziciją, todėl 

palaikome, rekomenduojame ją ir kviečiame kitas LiJOT organizacijas palaikyti jos kandidatūrą. 

 

 

 

 

 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos prezidentė 

Algimantė Ambrulaitytė 



 
 
 
 

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 

 
 

Lietuvos jaunimo organizacijų Tarybos 54-ai asamblėjai 

 
REKOMENDACIJA 

2021 m. spalio 8 d. 
Šiauliai 

 

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija “Apskritasis stalas” palaiko ir rekomenduoja 
Urtės Petrulytės kandidatūrą į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Prezidentės poziciją. 

 Sukaupta patirtis jaunimo politikoje būnant jaunimo reikalų tarybos nare, LiJOT 
valdybos nare ir šios organizacijos viceprezidente bei gebėjimai atstovauti jaunimo interesus tiek 
nacionalinėje, tiek tarptautinėje srityse, sąžiningumas, iniciatyvumas, komunikabilumas, strateginis 
mąstymas leidžia užtikrintai tikėti tuo, jog Urtė yra tinkama kandidatė LiJOT Prezidentės pozicijai. 

 Pasitikime kandidatės iškelta vizija ir tikslais, tikime, kad Urtė tvirtai ir efektyviai dirbs 
LiJOT organizacijos ir kiekvieno jauno žmogaus labui. Palaikome ir  rekomenduojame Urtę Petrulytę 
LiJOT Prezidento rinkimuose. 

 
 
 
 
 
Pirmininkas     Mindaugas Laurinaitis 
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