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REKOMENDACIJA 

2022 04 07 

Klaipėda 

  

 Klaipėdos Jaunimo Organizacijų Asociacija ,,Apskritasis Stalas’’ rekomenduoja Daniel 

Ilkevič kaip kompetentingą kandidatą LiJOT Valdybos nario pareigoms užimti. Manome, kad Daniel 

politikos mokslų išsilavinimas, profesinė patirtis dirbant valstybės tarnyboje, LiJOT ir apskritai 

jaunimo politikoje yra reikšminga ir pozityviai veiktų LiJOT valdybos darbą Atsižvelgdami į Daniel 

Ilkevič kompetencijas, patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad jis yra tinkamas kandidatas į 

LiJOT Valdybos nario pareigas. 

 

 

Pirmininkas                                                                                                                      Laurynas Gečius 
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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 
Daniel llkevič kandidatūrai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Valdybos nario pareigoms 
užimti. 

Daniel llkevič yra buvęs Lietuvos liberalaus jaunimo Valdybos narys, atsakingas už Politinius 
reikalus ir Švietimą. Jo kadencijos metu buvo pradėtos įgyvendinti rimti ir naujo pobūdžio 
švietimo užsiėmimai, kurie sukūrė prielaidas Lietuvos liberalaus jaunimo nariams įgyti dar 
daugiau žinių ir gebėjimų. Daniel taip pat prisidėjo prie Lietuvos liberalaus jaunimo politinio 
reagavimo stiprinimo, atnaujindamas ir išplėsdamas Lietuvos liberalaus jaunimo politinių 
reikalų portfelį. Paskutinius metus Daniel turėjo galimybę ir progą iš arčiau susipažinti su 
UJOT procesais Kontrolės komisijoje. Manome, kad tai yra svarbu - Valdyboje pravers iš 
anksčiau sukauptos žinios ir įsivaizdavimas, kaip vyksta Valdybos darbas, kokie iššūkiai 
galėtų kilti, kaip derėtų spręsti ir dorotis su galimomis problemomis. 

Daniel pasižymi savybėmis, kurios praverstų Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Valdybos 
nario darbe - Daniel yra kruopštus ir atsakingas savo darbe, tą jis yra įrodęs daugiau, nei 
kartą pareigose, kuriuose turėjo galimybę įgyti daugiau patirties ir kompetencijų, susijusių su 
jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis ir ne tik. Daniel llkevič pasižymi diplomatišku 
būdu, gebėjimu būti geru moderatoriumi ir tarpininku susidarius situacijoms, kuriose būtų 
reikalingas nešališkas ir objektyvus vertintojas. Verta pastebėti ir tai, kad Daniel išmano itin 
platų skirtingų klausimų kontekstą - tiek dėl savo išsilavinimo, tiek dėl asmeninio smalsumo ir 
noro kiekvieną dieną sužinoti vis daugiau. 

Dėl prieš tai išvardintų priežasčių Lietuvos liberalus jaunimas neabejoja, kad Daniel llkevič yra 
puikus kandidatas tapti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Valdybos nariu, todėl ragina ir 
rekomenduoja kitas organizacijas palaikyti jo kandidatūrą. 

Lietuvos liberalaus jaunimo 
Pirmininkas 

Konstitucijos pr. 23 
LT-08105, Vilnius 
Lietuva 

Į.k. 19 1938477 

El. paštas: info@laisve.lt 
www.laisve.It 

Umberto Masi 

AB SEB BANKAS 

LT86 7044 0600 0130 4461 
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Panevėžys 

 

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

– PAS) prezidentė ir Valdyba rekomenduojame Daniel Ilkevič užimti Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) Valdybos nario pareigas. 

 

 Įsitikinome, kad Daniel  profesinė patirtis, žinios, požiūris į procesų valdymą yra tinkamas 

ir reikalingas tokiai organizacijai kaip LiJOT. Daniel Ilkevič politikos mokslų išsilavinimas  ir 

patirtis dirbant Valstybės tarnyboje yra naudingi Valdybos nariui.  

 

Manome, kad Daniel turi pranašumą kaip kandidatas dėl savo asmeninių ir profesinių 

savybių derinio. Atsižvelgdami į tai rekomenduojame palaikyti Daniel Ilkevič kaip kandidatą į 

LiJOT Valdybos nario pareigas bei tikimės jo užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. 

 

 

 

Prezidentė         Gabrielė Kučytė 
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LIETUVOS PSICHOLOGIJOS STUDENTŲ ASOCIACIJA

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
55-ajai Asamblėjai

REKOMENDACIJA

DANIEL ILLKEVIČ

2022-04-07
Vilnius

Aš, Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (toliau – LiPSA) prezidentė Evelina

Laurynaitė, LiPSA vardu pritariu Daniel Ilkevič kandidatūrai į Lietuvos jaunimo organizacijų

tarybos (toliau – LiJOT) Valdybos nario poziciją.

LiPSA nuomone, šis kandidatas yra sukaupęs įvairios patirties nevyriausybiniame sektoriuje

ir jaunimo politikos srityje, kas leistų sukauptas kompetencijas panaudoti jaunimo labui veikiant

LiJOT Valdyboje. Manome, jog šio kandidato siekiai ir planai prisidėtų prie ryškesnių LiJOT

pokyčių.

LiPSA vardu rekomenduoju palaikyti Daniel Ilkevič kandidatūrą į LiJOT Valdybos nario

poziciją.

Lietuvos psichologijos studentų asociacijos prezidentė                           Evelina Laurynaitė

Universiteto g. 9/Skapo g. 1-022, į. k. 300066028
01131 Vilnius, El. paštas: info@lipsa.lt a. s. LT47 7044 0600 0456 8437
Lietuva www.lipsa.lt AB SEB
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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 Daniel Ilkevič kaip 

tinkamą kandidatą LiJOT Valdybos nario pareigoms užimti.  

Manome, kad Daniel patirtis LiJOT ir jaunimo politikoje apskritai praturtintų Valdybos 

sudėtį. Daniel paisžymi veržlumu, gebėjimu teikti pagalbą ir dideliu bendruomeniškumo jausmu. 

Vertiname tęstinę Daniel veiklą LiJOT, jam puikiai atlikus Kontrolės komisijos nario pareigas, ir 

idėjas kandidatuojant į Valdybą.

Atsižvelgdami į Daniel Ilkevič patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad jis yra tinkamas 

kandidatas į LiJOT Valdybos nario pareigas.  

Pirmininkas Šarūnas Grigonis 
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UKRAINIEČIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJA „ZORIA“

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 2022-04-07 Nr. 17

DĖL REKOMENDACIJOS DANIEL ILKEVIČ

Ukrainiečių jaunimo organizaciją "Zoria" šiuo raštu rekomenduoja  Daniel Ilkevič kaip tinkamą

kandidatą  LiJOT Valdybos nario  pareigoms užimti.  Manome,  kad Daniel  profesinė  patirtis  dirbant

valstybės tarnyboje, LiJOT ir jaunimo politikos srityje praturtintų Valdybos darbą ir padėtų pasiekti dar

geresnių rezultatų. Atsižvelgdami į Daniel Ilkevič patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad jis yra

puikus kandidatas į LiJOT Valdybos nario pareigas.

Manome, kad Daniel profesinė patirtis dirbant valstybės tarnyboje, LiJOT ir jaunimo politikos

srityje  praturtintų Valdybos darbą ir  padėtų pasiekti  dar geresnių rezultatų.  Atsižvelgdami į  Daniel

Ilkevič patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad jis yra puikus kandidatas į LiJOT Valdybos nario

pareigas. Kviečiame šią kandidatūrą skatiname palaikyti ir Jus.

         Vadovas  Taras Ivanec
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