
REKOMENDACIJA

2022-04-05

Alytus

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjai

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

(toliau - AVJOSAS) Pirmininkė, rekomenduoju Domantą Katelę  į Lietuvos jaunimo

organizacijų tarybos (toliau - LiJOT) Prezidento postą.

Domantas yra puikus jaunimo politikos eksperto pavyzdys, kandidatas nuo jaunų dienų aktyviai

veikė jaunimo politikoje, jis rodė pavyzdį kitiems bendraminčiams, įkvėpė ne vieną jaunuolį

įsitraukti į jaunimo organizacijų veiklą.

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

regionais būnant valdybos nariu Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungoje  ,,Apskritasis stalas’’ ir

iki šiol aktyvaus darbo Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryboje, negalime

praleisti pro akis ir ilgametės patirties Lietuvos liberaliam jaunime. Nesinorėtų pamiršti ir trejų

puikių kadencijos metų, einant LiJOT Valdybos nario  pareigas, nepriekaištingos veikos nebuvo

galima nepastebėti.

Esu įsitikinusi, kad Domantas Katelė yra puikus kandidatas šiai pozicijai. Galiu teigti, kad su šiuo

žmogumi, organizacija turės galimybę vis tobulėti ir niekad nepamirš savų pirminių tikslų ir

misijos. Todėl kviečiu palaikyti Domantą Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjos metu.

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



LIETUVOS LIBERALUS JAUNIMAS

Lietuvos jaunimo organizacijs tarybos 55-ajai Asambléjai 

Rekomendacija 
2022-04-08 

Vilnius 

As, Umberto Masi, Lietuvos liberalaus jaunimo vardu, aiuo raatu reiakiu palaikym� ir param� 

Domanto Katelés kandidatürai Lietuvos jaunimo organizacijs tarybos Prezidento pareigoms 
u~imti. 

Per savo ilgamet� veikl� jaunimo politikoje Domantas Katelé yra sukaup�s daug patirties ir 

~inis, kurios yra reikalingos norint vadovauti Lietuvos jaunimo organizacijs tarybai. Nuo pat 
2015 mets, kai jis prisijung� Lietuvos liberals jaunim�, Domantas turêjo galimyb� veikti
organizacijoje ne tik savo skyriaus lygmenyje, kuriame jis buvo Panevé~io liberalaus jaunimo
pirmininku, bet palaipsniui dr�siai ir aktyviai jsitraukti / veiklas nacionaliniu mastu - jo aktyvus

dalyvavimas ir siekis prisid�ti prie organizacijos gerovés atsispindi Domanto veikloje ir 
pasitikéjime, kur/ jam buvo iareiakusi Lietuvos liberalaus jaunimo bendruomené - jis yra buv�s 

Lietuvos liberalaus jaunimo Valdybos nariu, atsakingu u~ `vietim�, ir Lietuvos liberalaus 

jaunimo Taybos Seniknu. Per daugiau nei 7 mety aktyvi� veikl� Lietuvos liberaliame jaunime 
Domantas irode, kad yra gabus, darbatus ir jautrus Lietuvos jaunimo aktualijoms ir iaakkiams, 
su kuriais tenka susidurti diena ia dienos. Domantas taip pat aktyviai veik� Panevé~io 

Apskritajanme stale", buvo Panevé~io jaunimo reikals tarybos narys, tarybos pirmininkas. 
Domantas LiJOT Valdybos narys nuo 2019, nuo 2021 m. jis yra ir organizacijos 
viceprezidentas. Manome, kad aios aplinkybés nepaneigiamai /rodo, kad Domantas yra 
patyr�s ir iamano plats Lietuvos jaunimo politikos kontekst� - nuo nacionalinis organizacijs, 

SJOT, iki pat LiJOT ir su organizacija susijusis process. 

Domant� vertiname kaip asmenj, kuris yra pasiry~�s stiprinti LiJOT ir toliau vesti ai� 
bendruomene i priekji. Paskutiniais keliais metais Lietuvos jaunimo organizacijs taryba
igyvendino kokybinj auoli, ta gali jvertinti visi, kurie mato ai� bendruomen� tiek ia vidaus, tiek 
ir is iaorès. Vis délto, ~inome, kad visada yra erdvis, kuriose galime büti dar labiau girdimi, dar 

labiau /itraukks, dar labiau matomi. Domantas yra pasiry~�s büti ta nenuilstania kibirkatimi,
kuri tes jau vykdomus darbus ir j~iebs naujy, prasmings ir visiems mums reikalings pokyis

ugnele. 

Domantas pasi|ymi savybémis, kurios yra reikalingos organizacijos vadovui - jis pasi~ymi 

toliaregiaku ir strategiaku m�stymu, gebejimu tvirtai ir tinkamai atstovauti organizacijs 

nuomonei, svariai vystyti savo argumentus ir aiakiai reikati nuomon�, o, mkss vertinimu, viss 
svarbiausia - Domantas yra irod�s, kad galimyb� reflektuoti ir perm�styti savo turimas 

nuostatas, praeities pasirinkimus ir sprendimus ialaikant kritiak� atstum� ir distancij� nuo 
saves paties jam néra svetima. Tai igalina / ivairias situacijas ~velgti objektyviau. Tai yra 
gebejimas, kuris yra retai iareikatas ir taikomas praktikoje daugelio asmens, / tai verta 
atsi~velgti svarstant apie galimybe palaikyti Domanto kandidatkr�. 

Konstitucijos pr. 23 
LT-08105, Vilnius 

I.k. 191938477 
El. paatas: info@laisve.lt 
www.laisve.lt 

AB SEB BANKAS 
LT86 7044 0600 0130 4461 

Lietuva
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KLAIPĖDOS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ ASOCIACIJA „APSKRITASIS STALAS” 

Įm. kodas 141751375  Herkaus Galerija 

H. Manto g. 22, 413 kab.

92131 Klaipėda

+370 65352725

klas@klas.lt

www.klas.lt

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentui 

Lukui Kornelijui Vaičiakui 

REKOMENDACIJA 

2022 04 07 

Klaipėda 

 Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ rekomenduoja 

Domantą Katelę užimti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) Prezidento pareigas. 

Kandidatas yra sukaupęs daug patirties jaunimo organizacijų sektoriuje. Čia D. Katelė 

aktyviai veikia nuo 2015 metų. Verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad kandidatas veikė skirtingose 

organizacijose, o tai leido jam sukaupti skirtingos, tačiau aktualios ir naudingos patirties. 

D. Katelė veikė tiek Savivaldybės jaunimo organizacijų taryboje, tiek Savivaldybės jaunimo

reikalų taryboje, tiek nacionalinės organizacijos valdyboje. Manome, kad ši patirtis bus pravarti 

vedant LiJOT į priekį. 

Pastebime ir D. Katelės profesinę patirtį. Manome, kad kandidato gebėjimai komunikacijos 

srityje suteiks daugiau matomumo LiJOT, o tai padės įgyvendinti LiJOT bendruomenei reikalingus 

pokyčius teisėkūroje.  

Neverta pamiršti, kad kandidatas viso jaunimo nevyriausybinėse organizacijose 

praleisto laiko metu aktyviai veikė būtent advokacijos srityje. Esame tikri, kad jam perėmus LiJOT 

vairą, procesai institucijose judės sklandžiai ir operatyviai. 

Atsižvelgę į anksčiau išdėstytus argumentus, rekomenduojame D. Katelę užimti 

LiJOT prezidento pareigas. 

Pirmininkas      Laurynas Gečius 

mailto:klas@klas.lt




KLAIPĖDOS RAJONO VISUOMENINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA 

„APSKRITASIS STALAS“ 

Įmonės kodas: 163710986 

Adresas: Klaipėdos g. 15, Gargždai, LT-96135 

El. paštas: info@kras.lt  , Tel. Nr.: +37067310268 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai 

55 – ąjai Asamblėjai 

REKOMENDACIJA 

KANDIDATUI Į LIJOT PREZIDENTO POSTĄ 

DOMANTUI KATELEI 

2022 – 04 - 05 

Aš, Vilma Lygnugarytė, Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos 

„Apskritasis stalas“ (KRVJOS AS) pirmininkė ir Valdyba rekomenduojame Domantą Katelę į 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Prezidento poziciją. 

Manome, kad Domantas dėl savo turimos patirties dirbant su jaunimu, jaunimo 

organizacijomis, aktyvumo, gebėjimo greitai spręsti iškilusias problemas bei  noro dar aktyviau veikti 

visuomenėje jaunimo labui, yra tinkamas kandidatas tapti LiJOT prezidentu.  

Buvusias pareigas, kurių metu Domantas Katelė buvo Viceprezidentas, mūsų nuomone 

atliko atsakingai, prisiimdamas atsakomybę už išsakytą nuomenę bei atkliktus veiksmus. 

Tikime, kad Domantas Katelė atsakingai atstovaus jaunimo interesus, dar aktyviau 

dalyvaus jaunimo politikoje, kad bus užtikrinti  LiJOT poreikiai bei įgyvendinti iškelti tikslai.  

Pirmininkė      Vilma Lygnugarytė 

mailto:info@kras.lt




Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ 

Vytauto g. 17-312, LT-68299, Marijampolė 

Tel.: +370 609 71715, el. pašto adresas: info@mjotas.lt, www.mjotas.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300518049 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55 – ajai Asamblėjai 

REKOMENDACIJA 

2021-03-30 

Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ (toliau - MJOTAS) 

rekomenduoja Domantą Katelę į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) Prezidento 

postą.  

Domantas jau ne vienerius metu dirba jaunimo politikos lauke, pastaruosius trejus metus yra 

LiJOT Valdybos narys, kuruoja jaunuoliams ypatingai svarbius klausimus, tad net nekyla abejonių, 

jog Domantas turi tinkamas kompetencijas šiai pozicijai užimti. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 

Domantas veikė tiek Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungoje „Apskritasis stalas“, tiek 

nacionalinėse organizacijose, tad puikiai supranta abiejų tipų organizacijų poreikius, problemas ir 

ypatumus.  

Tikime, kad Domanto parodyta iniciatyva kelti savo kandidatūrą yra apgalvota ir pagrįsta tuo, 

kad išsakyti tikslai bus įgyvendinti. Pasitikime kandidato ateitis vizija apie LiJOT veiklą ir manome, 

jog Domanto žurnalistikos srityje įgyti gebėjimai pravers ir LiJOT Prezidento pozicijoje.  

Manome, kad Domantas Katelė yra puikus kandidatas į LiJOT Prezidentės poziciją, todėl 

palaikome, rekomenduojame jį ir kviečiame kitas LiJOT organizacijas palaikyti Domanto 

kandidatūrą. 

Pirmininkas Evaldas Paltanavičius



PANEVĖŽIO JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA 

„APSKRITASIS STALAS“ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Asociacija 
Panevėžio m. sav. 

Lietuva 

Tel. +37060162235 
El.p. info@pjos.lt  

www.pjos.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi 
Juridinių asmenų registre 

Kodas 248248630 

„Swedbank“, AB 
LT33 7300 0101 4279 4132 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 

Rekomendacija 

2022-04-05 

 Nr. PAS (1.1.) – 121 

Panevėžys 

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

– PAS) prezidentė ir Valdyba rekomenduojame Domantą Katelę užimti Lietuvos jaunimo

organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) prezidento pareigas.

Domantas Katelė buvo vienas iš tų žmonių, kurie 2017 m. sprendė PAS likimą. 

Džiaugiamės, kad Domantas pasisakė už savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos reikalingumą 

Panevėžio miesto savivaldybėje. 2017 m. Domantas buvo išrinktas į PAS Valdybą, kurioje 

prisidėjo prie organizacijos atsigavimo ir augimo.  

Domanto Katelės darbas Panevėžyje nepalieka abejingų. Būdamas LiJOT Valdybos nariu, 

jis jau 2 metus veikia ir Panevėžio jaunimo reikalų taryboje (toliau – SJRT), kurioje sprendžia 

miesto jaunimui aktualius klausimus. Visada sulaukiame Domanto palaikymo SJRT sprendžiant 

darbotvarkės klausimus susijusius su PAS. Džiaugiamės Domanto Katelės entuziazmu ir 

veiklumu, esame tikri, kad jis nepamirš Panevėžio ir ateityje.  

Veikdamas LiJOT Valdyboje Domantas Katelė parodė puikius gebėjimus atstovaudamas 

organizacijai nacionaliniu lygiu. Esame įsitikinę, kad toks jo darbas bus tęsiamas ir išrinkus jį 

LiJOT prezidentu. 

Džiaugiamės ir palaikome Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 

alumni Domantą Katelę jam kandidatuojant į LiJOT prezidento poziciją.  

Prezidentė Gabrielė Kučytė 

mailto:info@pas.lt
mailto:info@pas.lt
mailto:info@pas.lt
http://www.pas.lt/
http://www.pas.lt/
http://www.pas.lt/


VILNIAUS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA „APSKRITAS STALAS” 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
Eilinei 55 - ajai Asamblėjai 

REKOMENDACIJA 
2022 04 04 

Vilnius 

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritas stalas” rekomenduoja Domantą Katelę kaip 

tinkamą kandidatą LiJOT Prezidento pareigoms užimti.  

Domantas turi ilgametę darbo LiJOT patirtį kaip Valdybos narys, todėl pasitikime jo 

sugebėjimais atsižvelgti į kiekvienos LiJOT narės poreikius. Domantas pasižymi atsakingumu, 

aktyvumu ir nuo pat veiklos Panevėžyje laikų turi daug patirties jaunimo politikoje. Pasitikime juo 

kaip lyderiu tokiai svarbiai pozicijai užimti. 

Atsižvelgdami į Domanto Katelės patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad jis yra tinkamas 

kandidatas į LiJOT Prezidento pareigas.  

Pirmininkas Šarūnas Grigonis 



Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinė grupė ELSA Lietuva 
juridinio asmens kodas 190775778, Saulėtekio al. 9, I korp., 106 kab., LT – 10222 Vilnius, Lietuva 

tel. nr. +370 602 18674, el. p. info@lt.elsa.org 

2022 m. balandžio 7 d., Vilnius 

Nr. ELSA-LT-I-67 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

Asamblėjai  

REKOMENDACIJA 

Domantui Katelei 

Kandidatui į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidento poziciją 

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

ELSA Lietuva) palaiko ir rekomenduoja Domantą Katelę užimti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

(toliau – LiJOT) Prezidento pareigas. 

 Pasitikime D. Katelės sukauptomis kompetencijomis jaunimo politikos srityje. Kandidatas jau 

bene septynerius metus veikia jaunimo nevyriausybinių organizacijų sektoriuje. 

 Akcentuojame faktą, kad D. Katelė perėjo kone visą jaunimo politikos grandinę – nuo paprasto 

nario iki organizacijos vadovo. Neabejojame D. Katelės patirtimi ir žiniomis. 

 Atkreipiame dėmesį į kandidato veiklos programą. Puikiai suprantame, kaip sunku bus visą tai 

įgyvendinti, tačiau sveikiname ambiciją ir taiklias pastabas, kur LiJOT gali ir turi judėti sparčiau. 

Neabejojame ir kandidato pasiryžimu dirbti visų LiJOT organizacijų labui. 

 Pabrėžiame ir kandidato patyrimą advokacijos srityje. Per savo trejus metus trukusias kadencijas 

LiJOT valdyboje D. Katelė aktyviai veikė siekdamas, kad pokyčiai teisėkūroje, dėl kurių susitarė visos 

LiJOT organizacijos, būtų įgyvendinti kaip įmanoma greičiau ir kokybiškiau. 

 Sveikiname D. Katelės sprendimą kandidatuoti į LiJOT prezidentus ir skatiname kitas LiJOT 

organizacijas šią kandidatūrą palaikyti.ELSA Lietuva vardu 

ELSA Lietuva vardu 

ELSA Lietuva presidentas 

Mantas Norkūnas 



LIETUVOS PSICHOLOGIJOS STUDENTŲ ASOCIACIJA

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
55-ajai Asamblėjai

REKOMENDACIJA

DOMANTUI KATELEI

2022-04-07
Vilnius

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

Laurynaitė, LiPSA vardu pritariu Domanto Katelės kandidatūrai į Lietuvos jaunimo organizacijų

tarybos (toliau – LiJOT) prezidento pareigas.

Šis kandidatas pasižymi aktyvumu, darbštumu ir užsibrėžtų tikslų siekimu. LiPSA nuomone,

šis kandidatas yra sukaupęs įvairios patirties jaunimo politikos srityje. Šio kandidato sukaupta

patirtis atsiskleidžia jam veikiant Lietuvos liberaliame jaunime ir LiJOT. Manome, jog Domantas

Katelė, kaip kandidatas tapti LiJOT Prezidentu, sieks ryškesnių pokyčių LiJOT ir dirbs Lietuvos

jaunimo organizacijų labui. Tikime šiuo kandidatu ir pritariame jo pagrindiniams kadencijos

tikslams.

LiPSA vardu rekomenduoju palaikyti Domanto Katelės kandidatūrą į LiJOT Prezidento

pareigas.

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



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 

55-ajai Asamblėjai

REKOMENDACIJA 

2022 – 04 – 06 

Jonava 

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

JonAS) palaiko ir rekomenduoja kitoms organizacijoms palaikyt Domanto Katelės kandidatūrą 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) prezidento poziciją.  

Su Domantu yra tekę ne mažai dirbti ir bendradarbiauti. Galime patikinti, jog šis 

kandidatas yra sukaupęs didelį bagažą patirties jaunimo politikos srityje, būdamas paprastu 

organizacijos nariu, būdamas LiJOT valdybos nariu bei LiJOT vice prezidentu. Tačiau taip pat, 

nepaisant jo sukauptos patirties verta paminėti tai, kad Domantas visada ja dalinasi su 

kiekvienu jaunu žmogumi ir yra linkęs padėti. 

 Norime pabrėžti, jog matėme, Domanto kelią jaunimo organizacijų ir LiJOT veikloje. 

Tikime, kad nuo jaunų dienų aktyviai dalyvaudamas visuomeninėje veikloje šis kandidatas yra 

sukaupęs pakankamai patirties, kad galėtų žengti žingsį į priekį bei užimti LiJOT prezidento 

postą. Net neabejojame, kad per visus metus įgyta patirtis jaunimo politikoje padės ir leis 

Domantui tinkamai atstovai LiJOT interesams ir ves LiJOT bendruomėnę geresnio rytojaus 

link.  

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

organizacijoms palaikyti Domanto Katelės 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 



JAUNŲJŲ GYDYTOJŲ ASOCIACIJA

Eivenių g. 2, LT-50009, Kaunas
Juridinio asmens kodas 302300234

Tel. + 370 620 27 641  |  prezidentas@jauniejigydytojai.lt  |  www.jauniejigydytojai.lt

B Ū K   P O K Y T I S,   K U R Į   N O R I   M A T Y T I !
_____________________________________________________________________________________________________________

REKOMENDACIJA

2022 04 06
Kaunas

Šiuos raštu rekomenduoju Domantą Katelę užimti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau –
LiJOT) prezidento pareigas.

Pastaruosius trejus metus veikdamas LiJOT Valdyboje D. Katelė sukaupė plačią patirtį jaunimo
nevyriausybinių organizacijų sektoriuje. Domantas supranta jaunimo ir jaunimo organizacijų problemas,
yra pasiruošęs jas spręsti ir turi tam reikiamas kompetencijas. Sprendimų paieškose neabejotinai pravers
ir Domanto sukaupta profesinė patirtis.

D. Katelės parengtą veiklos programą vertinu kaip aktualią ir atliepiančią narių poreikius.
Sveikintinu laikau kandidato siekį stiprinti LiJOT bendruomenę, kartu stiprinant ir jaunimo organizacijas.

Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentė
Kristina Norvainytė



UTENOS VISUOMENINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA
„APSKRITASIS STALAS”

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Asamblėjai Nr. 55

REKOMENDACIJA

2022 m. balandžio 8 d.
Utena

Pažįstame Domantą Katelę, kaip atsakingą ir kompetentingą žmogų, kuris ilgą laiką dirba su
jaunimo politika bei problemomis, spręsdamas iškilusius sunkumus, bendradarbiaudamas su
atsakingomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Domantui einant Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos toliau - (LIJOT) viceprezidento pareigas pamatėme jo sugebėjimus ir daug
krypčių, ties kuriomis gali dirbti ateityje. Domantui Katelei dirbant kartu su dabartiniu LIJOT
prezidentu Luku Kornelijumi Vaičiaku matėme atnaujinimus ir didesnį dėmesio skirimą
Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybas toliau - (SJOT). Manome, kad jo išsikelti tikslai bei
prezidento Luko Kornelijau Vaičiako darbų tęstinumas, dėmesys SJOT yra svarbios kryptys šių
dienų LIJOT. Todėl, kaip Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
norime rekomenduoti Domantą Katelę į LIJOT prezidento postą.

Prezidentas Rapolas Kriaučelis

Nevyriausybinė organizacija, Maironio g. 8, LT-28142 Utena, tel. nr.: 8 64447906, el.p: uvjosbiuras@gmail.com , www.uvjosas.lt,
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų centre kodas 184197138

mailto:uvjosbiuras@gmail.com
http://www.uvjosas.lt


UKRAINIEČIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJA „ZORIA“

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 2022-04-07 Nr. 18

DĖL REKOMENDACIJOS DOMANTUI KATELEI

Ukrainiečių jaunimo organizaciją "Zoria" šiuo raštu teikia rekomendaciją Domantui Katelei – 

kandidatui į LiJOT Prezidento poziciją. 

Domantas Katelė jau ilgus metus veikia jaunimo nevyriausybinių organizacijų sektoriuje. Per šį 

laikotarpį pažinome jį kaip atsakingą ir darbštų žmogų, atsakingai pareigas einantį LiJOT Valdybos 

narį. 

Neabejojame Domanto patirtimi advokacijoje, jis puikiai išmano teisėkūros niuansus. Manome, 

kad šie jo gebėjimai bus ypač naudingi kandidatui einant LiJOT Prezidento pareigas. Atkreipiame 

dėmesį ir į Domanto profesines kompetencijas. Pastaruoju metu jis dirbo žiniasklaidos srityje. 

Neabejojame, kad LiJOT komunikacija organizacijos vairą perėmus Domantui taps dar geresne. 

Esame įsitikinę, kad Domantas Katelė yra principingas, atsakingas ir patyręs jaunimo politikoje 

kandidatas. Kviečiame palaikyti jį rinkimuose.

         Vadovas     Taras Ivanec

Verified by MarkSign.lt
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