
REKOMENDACIJA

2022-04-05

Alytus

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjai

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

(toliau - AVJOSAS) Pirmininkė, rekomenduoju Gabrielę Kučytę  į Lietuvos jaunimo

organizacijų tarybos (toliau - LiJOT) Valdybos narės postą.

Gabrielė jau ilgą laiką aktyviai veikia Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų (toliau - SJOT)

veikloje. Kandidatė nepriekaištingai eina jau antrąją kadenciją, kaip Panevėžio jaunimo organizacijų

sąjungos ,,Apskritasis stalas’’ Prezidentė, jos puikus darbas atstovaujant ir vadovaujant organizacijai

yra labai gerai pastebimas.

Kone svarbiausias aspektas, man kaip Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos vadovei, kodėl

būtent, rekomenduoju palaikyti šią kandidatę yra planuojamas skirti dėmesys regioninei jaunimo

politikai.. Aktyviai jau trečius 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 šia kandidate, mes galime tai pakeisti ir atversti naują

istorijos lapą Lietuvos regioninei jaunimo politikai.

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



 

 
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 
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REKOMENDACIJA 

2021-03-30 

 

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

rekomenduoja Gabrielę Kučytę į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) Valdybos 

narės poziciją.  

Gabrielė yra tikra jaunimo lyderė – Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis 

stalas“ Prezidentė, einanti savo antrąją kadenciją, aktyvi LiJOT bendruomenės dalis, nuolat 

įsitraukianti į vykstančius procesus bei klausymų svarstymus. Gabrielės antroji kadencija 

Prezidentės poste yra puikus pavyzdys, jog kandidatės turimos kompetencijos yra tinkamos eiti ir 

Valdybos narės pareigas.  

Gabrielės išsakytos mintys, vizijos ir tikslai atkreipia dėmesį į „Apskritųjų stalų“ problemas. 

Tikime, kad šios idėjos bei kandidatės tikslai ir uždaviniai bus įgyvendinti sėkmingai.   

Manome, kad Gabrielė Kučytė yra puiki kandidatė į LiJOT Valdybos narės poziciją, todėl 

palaikome, rekomenduojame ją ir kviečiame kitas LiJOT organizacijas palaikyti Gabrielės 

kandidatūrą.  

 

 

Pirmininkas         Evaldas Paltanavičius
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REKOMENDACIJA 

KANDIDATEI Į LIJOT VALDYBĄ  

GABRIELEI KUČYTEI 

2022-04-08 d.  Nr. LS-P-053 

Kaunas 

 

Gabrielė Kučytė Lietuvos skautijos nare yra jau devynerius metus. Per šiuos metus Gabrielės nuveikti darbai 

tapo sektinu pavyzdžiu kitiems Skautijos nariams. Nuo 2018 metų ji pirmininkavo Panevėžio krašto patyrusių skautų štabe, 

kuriame ji išmoko būti puikia lydere, koordinuoti komandą bei puikiai joje dirbti. Šiuo metu Gabrielė yra Lietuvos skautijos 

kontrolės komisijos narė – jos pagrindinė atsakomybė yra užtikrinti Skautijos veiklą vadovaujantis organizacijos įstatais ir 

nuostatais. Jos buvimas šioje pozicijoje įrodo, kad beveik 3000 Lietuvos skautijos narių tiki ir pasitiki Gabriele bei jos indėlis 

organizacijoje yra be galo svarbus. 2021 m. už darbus organizacijoje jai buvo suteiktas paskautininko laipsnis. 

Kandidatuodama į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) valdybos poziciją Gabrielė Kučytė turi 

specifinių žinių ir išskirtinės patirties tiek savo ekspertinėse srityse, tiek jaunimo politikoje nacionaliniu lygmeniu.  

 Gabrielė visuomet aktyviai dalyvauja diskusijose Lietuvos jaunimo politikai aktualiomis temomis. O dėl savo 

kūrybiškumo ir kritinio mąstymo geba kurti naujus projektus ir generuoti naujas idėjas, kurios tampa nuostabiu pavyzdžiu 

kitiems.  

 Pasitikime Gabrielės Kučytės tikslais bei siekiais, kuriuos ji turi kandidatuodama į šią poziciją. Žinome, jog 

jos nusimatytos veiklos bus įgyvendintos, o rezultatai bus įspūdingi, kadangi kiekvienas jos pradėtas darbas visuomet būna 

užbaigtas ir juo niekada netenka nusivilti. Tikime, jog numatytos prioritetinės sritys ir veiklos yra tinkamos ir reikalingos 

LiJOT. Gabrielė yra atsakinga, kūrybinga, darbšti ir atkakli, puikiai išmananti jaunimo politikos problematiką tiek praktiniu, 

tiek teoriniu lygmeniu. Ji puiki strategė ir įkvepianti asmenybė, todėl patikime jai tęsti darbus. Tikime ir žinome, kad Gabrielė 

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

kandidatūrą.  

 

Lietuvos skautijos  

Administracijos skyriaus koordinatorė   

pavaduojanti vyr. skautininkę Akvilę Bartaševičiūtę                      Vaida Vaitkevičiūtė 

  

 

                                                              

 

 

 



UTENOS VISUOMENINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA
„APSKRITASIS STALAS”

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Asamblėjai Nr. 55

REKOMENDACIJA

2022 m. balandžio 6 d.
Utena

Susipažinome su Gabrielės Kučytes pateiktais dokumentais ir nusprendėme palaikyti jos kandidatūrą.
Manome, kad Gabrielė Kučytė turi pakankamai patirties ir kompetencijų kandidatuoti į Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos toliau - (LIJOT) valdybos nario poziciją. Gabrielei vadovaujant Panevėžio jaunimo
organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“. Organizacija sugebėjo išlaviruoti iš sunkaus finansinio nuosmukio
ir dabar jau stipriai stovi ant kojų. Per pastaruosius 3 metus, nuveikti Gabrielės darbai Panevėžio mieste bei
savivaldybėje, rodo, jos gebėjimą dirbti su jaunimo politika ir jos ugdymu, teisingai ir reikšmingai atstovauti
jauno žmogaus nuomonei. Todėl kaip Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“ rekomenduojame Gabrielę Kučytę į LIJOT valdybos nario poziciją.

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


 
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 
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REKOMENDACIJA 

2022 – 04 – 05  

Klaipėda 

 Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ rekomenduoja Gabrielę 

Kučytę tapti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) Valdybos nare. 

 Gabrielė Kučytė jau 3 metus vadovauja Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis 

stalas“, yra savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narė, todėl manome, kad per šiuos metus Gabrielė 

sukaupė pakankamai patirties atstovauti regioninę jaunimo politiką Lietuvos jaunimo organizacijų 

taryboje.  

 Manome, kad Gabrielės Kučytės išsikelti tikslai kandidatuojant į LiJOT Valdybą yra svarbūs 

kiekvienai savivaldybės jaunimo organizacijų tarybai, stiprinant regioninę jaunimo politiką. 

 Palaikome Gabrielės Kučytės kandidatūrą į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Valdybos 

narės vietą. 

  

 

 

Pirmininkas                                                                                                                      Laurynas Gečius 
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VILNIAUS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA „APSKRITAS STALAS” 
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REKOMENDACIJA 

2022 04 04 
Vilnius 

 
 Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritas stalas” rekomenduoja Gabrielę Kučytę kaip 

tinkamą kandidatę LiJOT Valdybos nario pareigoms užimti.  

  Gabrielė puikiai vadovauja Panevėžio savivaldybės jaunimo organizacijų tarybai ir turi jau 3 

metų patirtį, kuri leido organizacijai atsigauti, išbristi iš skolų, užtikrinti stabilų finansavimą. 

Įgyvendinami projektai ir iniciatyvos leidžia teigti, kad Gabrielė turi tinkamas lyderio savybes ir į 

LiJOT struktūras atneštų tinkamą savivaldybės jaunimo organizacijų tarybų ir regioninį atstovavimą, 

keltų rūpimus klausimus. 

  Atsižvelgdami į Gabrielės Kučytės patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad ji yra tinkama 

kandidatė į LiJOT Valdybos nario pareigas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pirmininkas           Šarūnas Grigonis 
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