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Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos  

Asamblėjai  

 

REKOMENDACIJA 

Dagnei Kemežytei  

Kandidatei į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos kontrolės komisijos narės poziciją  

 

Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Lietuva (toliau – 

ELSA Lietuva) palaiko ir rekomenduoja Dagnę Kemežytę kaip tinkamą kandidatę į Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) kontrolės narės poziciją. 

Dagnė Kemežytė yra viena aktyviausių ir atsakingiausių ELSA Lietuva narių bei šios organizacijos 

veiklose įsitraukiančių asmenybių. Parodžiusi didelę iniciatyvą prisidėti prie ELSA Lietuva veiklos nuo 

pat prisijungimo prie organizacijos, Dagnė dar antraisiais savo narystės metais buvo išrinkta į ELSA 

Lietuva Generalines sekretorės pareigas bei šiuo metu eina direktorės išoriniams ryšiams pareigas. 

Nurodytos atsakomybės Dagnę atskleidė kaip visapusišką, komunikabilią ir motyvuotą jaunąją lyderę, 

kuri nebijo priimti galimų iššūkių ir pasižymi dideliu dėmesingumu organizacijos idėjiniams tikslams bei 

sklandžiam veiklos vykdymui. Dėl nurodytų aplinkybių, ELSA Lietuva užtikrintai palaikė Dagnės 2021 

m. iškeltą kandidatūrą į LiJOT kontrolės komisijos narės poziciją 2021 m. – 2022 m. kadencijai, kurią 

užėmusi Dagnė pademonstravo profesionalią darbo kultūrą ir analitiškumą, padėjusius jai tinkamai ir 

kokybiškai įgyvendinti savo pareigas, prisidėti prie LiJOT tikslų puoselėjimo bei jos veiklos gerinimo.  

Tikime, kad gavusi progą toliau tęsti pradėtus darbus LiJOT kontrolės komisijoje, Dagnė ir toliau 

prisidės prie LiJOT bei jos narių augimo, veiklos sklandumo bei skaidrumo užtikrinimo, ir galės geriausiai 

realizuoti savo jau sukauptą patirtį ir išugdytus asmeninius įgūdžius bei stipriąsias savybes. Atsižvelgdami 

į tai, Dagnę Kemežytę laikome tinkama kandidate ir rekomenduojame Lietuvos jaunimo organizacijų 

tarybos kontrolės komisijos narės pozicijai užimti. 

ELSA Lietuva vardu 

ELSA Lietuva presidentas 

Mantas Norkūnas  
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LIETUVOS LIBERALUS JAUNIMAS 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 

Rekomendacija 

2022-04-08 

Vilnius 

Aš, Umberto Masi, Lietuvos liberalaus jaunimo vardu, šiuo raštu reiškiu palaikymą ir paramą 

Dagnės Kemežytės kandidatūrai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Kontrolės komisijos 

narės pareigoms užimti. 

Dagnė Kemežytė yra Kontrolės komisijos narė. Per metus darbo Dagnė sėkmingai įsiliejo į 

Kontrolės komisijos narės pareigas, nuosekliai ir nuoširdžiai įgyvendino visas užduotis ir 

išpildė visus lūkesčius, keliamus Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Kontrolės komisijos 

nariui arba narei. 

Dagnė yra įrodžiusi, kad gali sėkmingai ir svariai prisidėti prie Lietuvos jaunimo organizacijų 

tarybos Kontrolės komisijos veiklos įgyvendinimo, jos tobulinimo. Ji pasižymi nuoširdžiu ir 

atsakingu požiūriu į Kontrolės komisijos darbą, jos įsitraukimas ir nuoširdus rūpestis, kad 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veikla ir įgyvendinami procesai atitiktų visus lūkesčius 

ir įsipareigojimus, yra tai, kas įrodo jos tinkamumą tęsti veiklą Kontrolės komisijoje. 

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių Lietuvos liberalus jaunimas rekomenduoja palaikyti Dagnės 

Kemežytės kandidatūrą į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Kontrolės komisiją ir yra 

įsitikinęs, kad ir kitos organizacijos turėtų suteikti pasitikėjimą Dagnei antrai kadencijai - kad 

ji ir toliau galėtų sėkmingai tęsti pradėtus darbus Kontrolės komisijoje. 

Lietuvos liberalaus jaunimo 

Pirmininkas 

Konstitucijos pr. 23 

LT-08105, Vilnius 

Lietuva 

Į.k. 191938477 

El. paštas: info@laisve.lt 

www.laisve.It 

Umbe1to Masi 

AB SEB BANKAS 

LT86 7044 0600 0130 4461 
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LIETUVOS MOKSLEIVIU SAJUNGA 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 

REKOMENDACIJA DAGNEI KEMEŽYTEI 

2022 m. balandžio 7 d. 

Vilnius 

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

vardu, rekomenduoju Dagnę Kemežytę, kaip tinkamą kandidatę LiJOT Kontrolės komisijos narės 

pareigoms užimti. 

LMS Dagnę pažįsta kaip aktyvią, pilietiškai atsakingą, sąžiningą bei kompetentingą 

asmenybę, kuri turi ilgametę patirtį dalyvaujant jaunimo politikos procesuose. Pasitikime jos 

kompetencijomis ir matome, jog jos veikla kontrolės komisijoje buvo naudinga, sąžininga ir atitiko 

visus standartus. Jos ilgametė veikla ELSA Lietuva ir LiJOT leidžia teigti, kad Dagnė yra atsakinga, 

į pateiktas atsakomybes žiūri rimtai ir supranta savo pareigų svarbą. 

Džiaugiamės Dagnės sprendimu kandidatuoti į LiJOT Kontrolės komisiją antrajai kadencijai 

ir teigiame, kad ji yra tinkama kandidatė į LiJOT Kontrolės komisijos narės pareigas. 

Prezidentė 

Asociacija 

Konstitucijos pr. 25, 

LT-08105 Vilnius 

Tel. +370 647 28547 

El. p. lms@moksleiviai.lt 

www.moksleiviai.lt 

arolina Pralgauskytė 

Įm.kodas 191972732 

A. s. LT84 7044 0600 0136 9875

AB SEB bankas, b. k. 70440 



VILNIAUS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA „APSKRITAS STALAS” 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
Eilinei 55 - ajai Asamblėjai 

REKOMENDACIJA 
2022 04 05 

Vilnius 

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritas stalas” rekomenduoja Dagnę Kemežytę 

kaip tinkamą kandidatę LiJOT Kontrolės komisijos narės pareigoms užimti.  

Dagnę pažįstame kaip puikią LiJOT Kontrolės komisijos narę, kuri savo pareigas vykdo 

atsakingai ir uoliai. Džiaugiamės jos ryžtu kandidatuoti antrąkart ir patvirtiname, kad Dagnė turi 

reikiamų kompetencijų atlikti pareigas Kontrolės komisijoje, o jos teisinės žinios šiam tikslui bus 

labai tinkamos.  

Atsižvelgdami į Dagnės Kemežytės patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad ji yra 

tinkama kandidatė į LiJOT Kontrolės komisijos narės pareigas.  

Pirmininkas Šarūnas Grigonis 
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JAUNŲJŲ KONSERVATORIŲ LYGA 

YOUNG CONSERVATIVE LEAGUE 

Lietuvos jaunimo organizacijiJ tarybos 55 Asamblėjai 

REKOMENDACIJA DAGNEI KEMEŽYTEI 
2022 m. balandžio 3 d. 

Vilnius 

'JKL l JAUNIMAS

-.. 
KURIANTIS 

,-. LIETUVĄ 

Jaunųjų konservatorių lyga, rekomenduoja palaikyti Dagnės Kemežytės kandidatūrą rinkimuose į 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) kontrolės komisiją. 

Kandidatės patirtis ir išsikeltos idėjos leis sėkmingai tęsti veiklą kontrolės komisijoje. 

Palaikome Dagnės Kemežytės kandidatūrą ir rekomenduojame kitoms LiJOT organizacijoms 
taip pat palaikyti šią kandidatūrą. 

Jaunųjų konservatorių lygos pirmininkas 

J. Jasinskio g. 17, L T-01111 Vilnius
jkl@libertaspietas. It, www. libertaspietas. It 

Ralfas Romeika 

Įmik 295735870, a/s LT04 7044 0600 0154 7176, SEB bankas 




