
 

 
 
 
 
 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 

 

Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA)  

REKOMENDACIJA JUSTEI KAVALIAUSKAITEI 

2022-04-04 

Vilnius 

 

Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA) vardu aš, Auksė Ramaškevičiūtė, 

rekomenduoju Justę Kavaliauskaitę į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) valdybos 

narės poziciją. 

Džiaugiamės Justės sprendimu tęsti darbus LiJOT valdyboje, kadangi tikime, jog jos 

turima patirtis bus naudinga ne tik įgyvendinant Valdybos siekius, bet ir sklandžiai įtraukiant 

naujus Valdybos narius bei užtikrinant veiklos tęstinumą. 

Palaikome Justės siekius toliau dirbti ties tokiomis svarbiomis temomis kaip negalią 

turinčių žmonių integracija, socialinė politika bei jaunimo teisės. Neabejojame Justės patirtimi ir 

kompetencija tęsti jau pradėtus darbus LiJOT valdyboje.  

Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA) vardu rekomenduoju palaikyti Justę 

Kavaliauskaitę rinkimuose į LiJOT valdybą. 

 

Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA) 

Prezidentė Auksė Ramaškevičiūtė 

 



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 

Justės Kavaliauskaitės kandidatūrai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Valdybos narės 

pareigoms užimti. 

Justė Kavaliauskaitė ilgus metus dalyvauja Lietuvos jaunimo politikoje pačiose įvairiausiose 

pareigose. Jos patirtis ir žinios - neįkainojamos, puikiai atsiskleidžiančios jos darbe esant 

Valdybos nare. Per tą laiką ji yra įrodžiusi, kad yra verta pasitikėjimo tapti Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos Valdybos nare. Jos įdirbis ir patirtis, jos žinios ir talentas - ne kartą 

įrodytas šioje kadencijoje ir anksčiau. Lietuvos liberalus jaunimas mano, kad Justė yra 

nusipelniusi, kad jos mandatas būtų atnaujintas dar dvejiems metams ir ji toliau galėtų 

sėkmingai tęsti jau iš anksčiau pradėtus darbus Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

Valdyboje. 

Justė Kavaliauskaitė pasižymi savo kompetencija ir profesionalumu - jos nuoširdus noras 

prisidėti prie visų jaunų asmenų geresnės integracijos ir galimybių užtikrinimo yra gerai 

žinomas ir vertintinas. Justė yra žmogus, kuris yra stropus ir atsakingas savo veikloje, kuo 

beužsiimtų ir kokius procesus ji bekuruotų. Jos kompetencija ir žinios yra aukščiausios prabos 

ir esame įsitikinę, kad Lietuvos jaunimo organizacijų taryba turėtų nepraleisti progos vėl 

išreikšti pasitikėjimą šia kandidate Asamblėjoje. 

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių Lietuvos liberalus jaunimas įsitikinęs, kad Justė 

Kavaliauskaitė yra verta tapti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Valdybos nare, todėl 

ragina ir rekomenduoja kitas organizacijas palaikyti jos kandidatūrą. 

Lietuvos liberalaus jaunimo 

Pirmininkas 

Konstitucijos pr. 23 

LT-08105, Vilnius 

Lietuva 

Į.k. 191938477 

El. paštas: info@laisve.lt 

www.laisve.It 

Umberto Masi 

AB SEB BANKAS 

LT86 7044 0600 0130 4461 
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Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 

 

REKOMENDACIJA  

JUSTEI KAVALIAUSKAITEI 

 

2022 m. kovo 7 d. 

Vilnius 

 

Asociacija „Aktyvus jaunimas“ palaiko ir rekomenduoja Justę Kavaliauskaitę kaip tinkamą 

kandidatę Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) valdybos narės pozicijai užimti. 

Mūsų asociacijos pagrindas yra socialinės temos, nukreiptos į itin praktines veiklas, pavyzdžiui, 

mokymo sesijos kalinimo įstaigose kalintiems kaliniams, tinklalapių ir įrankių adaptavimą regos 

negalią turintiems žmonėms ar skiriant daugiau dėmesio bei veiklų jauniems žmonėms, 

susiduriantiems su įvairiais sunkumais. Džiaugiamės, kad J. Kavaliauskaitė inicijuoja mūsų 

asociacijos veiklai artimas diskusijas ir darbo grupes, kurios tampa įrankiu labiau įsitraukti į LiJOT 

veiklą, ne tik didžiausią dėmesį teikiant atstovavimo procesams. Tikimės, kad ji tęs jau pradėtus 

darbus LiJOT Valdyboje, įtraukiant įvairias LIJOT nares ar stebėtojus dar 2020 m. numatytose 

srityse. 

Atsižvelgus į nuveiktus darbus, asmeninius įgūdžius bei rodomą norą įtraukti bei paskatinti 

dirbti kartu, rekomenduojame Justę Kavaliauskaitę LiJOT Valdybos narės pozicijai užimti bei 

šią kandidatūrą skatiname palaikyti ir kitas organizacijas. 

 

 

 

Direktorius         Gediminas Kondrackis 

 



 
Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“ 

Kodas 300041014, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė, el. p. akmenesjas@gmail.com 

________________________________________________________________________________ 

 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai                                          

 

 

REKOMENDACIJA  

JUSTEI KAVALIAUSKAITEI 

 

2022 m. balandžio 8 d. 
Naujoji Akmenė 

 

Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“, 

atstovaujama valdybos pirmininkės dokt. Jurgitos Valčikaitės-Šidlauskienės, palaiko ir 

rekomenduoja Justę Kavaliauskaitę kaip tinkamą kandidatę Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

(toliau – LiJOT) valdybos narės pozicijai užimti. 

Dešimtmetį trunkanti kandidatės savanoriška veikla teikia daug vilčių bei suteikia 

pasitikėjimo vertinant savanoriškos veiklos išmanymą bei darbo skirtingose organizacijose 

specifiką. J. Kavaliauskaitės patirtis aprėpia savanorystę ligoninėse ir labdaros valgyklose, aktyvia 

veiklą jaunimo politikos srityse, tarp kurių minėtinos Lietuvos moksleivių sąjunga ir Vilniaus 

jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“.  

J. Kavaliauskaitė demonstruoja didelę iniciatyvą bei ambicijas toliau sistemingai dirbti LiJOT 

valdyboje, kurioje kandidatė veikia nuo 2020-ųjų. Vertiname kandidatės patirtį bei užsispyrimą, 

kuris reikalingas dirbant siektinoje pozicijoje. Sukauptos žinios rodo, jog ji geba tinkamai ir 

tikslingai atstovauti jaunimo interesams, dirbti su jaunimo ir su juo dirbančiomis organizacijomis.  

Vertindami kandidatės patirtį nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklose, nuveiktus 

darbus bei asmeninius įgūdžius, rekomenduojame Justę Kavaliauskaitę LiJOT valdybos narės 

pozicijai užimti.  

 

 

Valdybos pirmininkė                                                         Jurgita Valčikaitė-Šidlauskienė   

         

mailto:akmenesjas@gmail.com


REKOMENDACIJA

2022-04-06

Alytus

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjai

Aš, Justina Janušonytė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos ,,Apskritasis stalas’’
(toliau - AVJOSAS) Pirmininkė, rekomenduoju Justę Kavaliauskaitė  į Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos (toliau - LiJOT) Valdybos narės pareigas.

Justė jau ne vienerius metus aktyviai veikia jaunimo organizacijų veikloje, pirmą kartą kandidatės
įsitraukimą pastebėjau dar prieš kelerius metus, viename iš Lietuvos moksleivių sąjungos
(toliau-LMS) renginių, nuo to laiko ji paliko neišdildomą įspūdį. Kandidatė pasižymi  ypatingu
žingeidumu ir komunikabilumu, empatija ir nuoširdžiu noru padėti.

Negaliu nepaminėti kandidatės ilgametės patirties jaunimo politikos srityje, Justė savo veiklą
pradėjo Lietuvos moksleivių sąjungoje ir penkerius metus aktyviai ten veikė. Taip pat, man, kaip
Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos (toliau-SJOT) vadovei, itin, svarbi jos patirtis dirbant
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungoje ,,Apskritasis stalas’’, ten ji užėmė revizijos komisijos narės
pareigas, veikė Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryboje, todėl net neabejoju, kad
kandidatė puikiai išmano SJOT procesus ir su SJOT susijusias problemas. Justė jau antrus metus
eina LiJOT valdybos narės pareigas, jos darbo rezultatus matome kiekvienas: LiJOT aktyviau kalba
apie jaunimo teises, negalią turintį jaunimą, kitas socialinės politikos ir neformalaus ugdymo sritis.

Esu įsitikinusi, kad Justės indėlis tęsiant pradėtus darbus LiJOT valdyboje bus tikrai reikšmingas.
Justė pasižymi tiek ilgamete patirtimi jaunimo nevyriausybinių organizacijų sektoriuje, tiek
asmeninėmis savybėmis, kurios yra reikalingos bet kuriam asmeniui, siekiančiam sukurti pokytį.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kviečiu palaikyti Justę Kavaliauskaitę 55-ojoje LiJOT asamblėjoje
vykstančių rinkimų metu. Tikime ir pasitikime Juste, nes ši kandidatė jau įrodė, kad padėti jaunam
žmogui galima ne žodžiais, o darbais!

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



 
 
 

 

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 
 
 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 

 

REKOMENDACIJA  

JUSTEI KAVALIAUSKAITEI 

 

2022 m. balandžio 2 d. 

Vilnius 

 

Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinė grupė ELSA Lietuva palaiko ir 

rekomenduoja Justę Kavaliauskaitę kaip tinkamą kandidatę Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

(toliau – LiJOT) valdybos narės pozicijai užimti. 

Justė Kavaliauskaitė mums žinoma kaip LiJOT valdybos narė, aktyviai kelianti jaunimo teisių 

ir teisinio švietimo klausimus.  J. Kavaliauskaitę pažįstame kaip aktyviai įsitraukiančią į jaunimo 

organizacijų veiklas bei savo sukaupta patirtimi su kitomis organizacijomis besidalinančią asmenybę. 

Džiaugiamės, jog dar 2020 metais Justės iškelti tikslai pateisino mūsų lūkesčius ir drauge galėjome 

sėkmingai įgyvendinti jaunimo teisinio švietimo kampaniją socialinėje erdvėje. Kandidatės 

sukauptos žinios ir patirtys rodo, jog ji geba tinkamai ir tikslingai atstovauti jaunimo interesams, 

dirbti su jaunimo ir su juo dirbančiomis organizacijomis, įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Justės 

asmeninės savybės (atsakomybė, profesionali darbo kultūra, gebėjimas atstovauti ir kt.) yra tai, ko 

reikia dirbant Lietuvos jaunimo labui ir tęsiant darbus LiJOT valdyboje. 

Atsižvelgus į sukauptą patirtį nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklose, nuveiktus darbus 

bei asmeninius įgūdžius, rekomenduojame Justę Kavaliauskaitę LiJOT valdybos narės pozicijai 

užimti, šia kandidate pasitikime bei Justės kandidatūrą skatiname palaikyti ir Jus! 

 

 

 

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 

55-ajai Asamblėjai 

 

 

REKOMENDACIJA 

2022 – 04 – 06 

Jonava 

 

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

JonAS) palaiko ir rekomenduoja kitoms organizacijoms palaikyti Justės Kavaliauskaitės 

kandidatūrą į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau - LiJOT) valdybos nario poziciją.  

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

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

Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Esame pastebėję aktyvią Justės veiklą kitose organizacijose: 

Lietuvos moksleivių sąjungoje bei Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungoje „Apskritas stalas“, 

tai leido pamatyti stiprų jos darbą ir indėlį atstovaujant šių organizacijų poreikius. Žinoma, taip 

pat verta paminėti, kad Justė savo pirmosios LiJOT valdybos narės kadencijos metu, 

įgyvendino savo pažadus, atliepė rganizacijų keltus lūkesčius bei puikiai atstovavo LiJOT. 

 Norime pabrėžti, kad į šią kandidatę galima kreiptis įvairiais klausimai, kadangi ji turi 

sukaupusi ne menką patirtį organizacijų veikloje, ji visuomet noriai konsultuoja iškilusiais, 

aktualiais klausimais, taip pat, dalinasi savo sukauptu žinių bagažu ir gerąja patirtimi su 

kiekvienu.  

Nuolatinis Justės rūpinimasis ir domėjimąsis, organizacijų vykdoma veikla ir jų 

aktualijomis motyvuoja ir įkvepia veikti bei tobulėti aplinkinius, tad, tikime, jog Justė yra tas 

žmogus, kuris tinkamai atliko, atlieka ir toliau atliks savo, kaip valdybos nario funkcijas, 

atstovaus jaunimo organizacijas, skatins jų plėtrą Lietuvoje bei sėkmingai įgyvendins LiJOT 

užsibrėžtus tikslus. 

 

Jonavos r. jaunimo visuomeninių organizacijų  

sąjungos  „Apskritas stalas“ pirmininkė                 Guoda Mockaitė 



 
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 55-ajai Asamblėjai 

 

REKOMENDACIJA  

JUSTEI KAVALIAUSKAITEI 

 

2022 m. kovo 29 d. 

Klaipėda 

 

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ palaiko ir rekomenduoja Justę 

Kavaliauskaitę kaip tinkamą kandidatę Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) 

valdybos narės pozicijai užimti. 

J. Kavaliauskaitę žinome kaip aktyviai įsitraukiančią, jaunimo organizacijų veiklose veikiančią 

bei įvairiapusišką patirtį nevyriausybinių organizacijų veiklose sukaupusią jauną asmenybę. Veiklų 

įvairiose jaunimo NVO, o ypač LiJOT valdybos narės kadencijos metu nuveiktų darbų rezultatai 

kalba patys už save. Džiaugiamės, kad ji tęs jau pradėtus darbus LiJOT valdyboje dar 2020 m. 

išsikeltose srityse, kuriose jau yra pasiekta nemažai progreso. Kandidatės sukauptos žinios ir patirtys 

rodo, jog ji geba tinkamai ir tikslingai atstovauti jaunimo interesams, dirbti su jaunimo ir su juo 

dirbančiomis organizacijomis. J. Kavaliauskaitė asmeninės savybės (profesionali darbo kultūra, 

atsakingumas, gebėjimas argumentuotai atstovauti jaunimo nuomonę ir kt.) yra tai, ko reikia dirbant 

Lietuvos jaunimo labui ir tęsiant darbus LiJOT valdyboje. 

Atsižvelgus į sukauptą patirtį nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklose, nuveiktus darbus 

bei asmeninius įgūdžius, rekomenduojame Justę Kavaliauskaitę LiJOT valdybos narės pozicijai 

užimti bei šią kandidatūrą skatiname palaikyti ir Jus. 

 

 

 

Pirmininkas         Laurynas Gečius 
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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 tarybos 55-ajai Asamblėjai 

 

REKOMENDACIJA  

JUSTEI KAVALIAUSKAITEI 

 

2022 m. balandžio 5 d. 

 

Klaipėdos Rajono Visuomeninių Jaunimo Organizacijų Sąjunga Apskritasis stalas palaiko ir 

rekomenduoja Justę Kavaliauskaitę kaip tinkamą kandidatę Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

(toliau – LiJOT) valdybos narės pozicijai užimti. 

J. Kavaliauskaitę žinome kaip profesionalia darbo etika ir nuoširdžiu noru padėti pasižyminčią 

asmenybę. Mūsų organizaciją Justė ne kartą konsultavo, padėjo parengti svarbiausią organizacijos 

dokumentą – įstatus. Pasitikime šia kandidate ir manome, jog Justė verta dar dvejus metus veikti 

LiJOT valdyboje. J. Kavaliauskaitės iškeltos sritys: socialinė politika, jaunimo teisės ir švietimas yra 

tos temos, kuriomis šiuo metu yra labai svarbu diskutuoti ir šių temų nepamiršti. Tikime, jog būtent 

J. Kavaliauskaitė yra tas asmuo, kuris gali įgyvendinti iškeltas idėjas ir prisidėti prie esamų problemų 

sprendimų.  

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pasitikime ir tikime Justės kandidatūrą todėl 

rekomenduojame Justę Kavaliauskaitę LiJOT valdybos narės pozicijai užimti bei šią 

kandidatūrą skatiname palaikyti ir Jus! 

 

 

 

Pirmininkė         Vilma Lygnugarytė 

 

mailto:info@kras.lt


LIETUVOS PSICHOLOGIJOS STUDENTŲ ASOCIACIJA

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
55-ajai Asamblėjai

REKOMENDACIJA

JUSTEI KAVALIAUSKAITEI

2022-04-06
Vilnius

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

Laurynaitė, LiPSA vardu pritariu Justės Kavaliauskaitės kandidatūrai į Lietuvos jaunimo

organizacijos tarybos (toliau – LiJOT) Valdybos nario poziciją.

Ši kandidatė pasižymi atsakingumu, darbštumu ir tikslų siekimu. Šiai kandidatei veikiant

pirmos kadencijos metu LiJOT Valdyboje, buvo pradėti darbai dėl negalią turinčio jaunimo

įtraukimo į organizacijos veiklą. Šios kandidatės siekiai prisidėti prie stipresnės ir daugiau

įgalinančios socialinės politikos padėtų LiJOT siekti ryškesnių pokyčių šioje srityje. Tikime, jog

Justė Kavaliauskaitė ir toliau stropiai dirbs dėl jauno žmogaus, siekdama sukurti geresnes sąlygas.

LiPSA vardu rekomenduoju palaikyti Justės Kavaliauskaitės 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



 

 

 
 

 
 

Asociacija Tel. +370 647 28547 Įm. kodas 191972732 

Konstitucijos pr. 25, El. p. lms@moksleiviai.lt A. s. LT84 7044 0600 0136 9875 

LT-08105 Vilnius www.moksleiviai.lt AB SEB bankas, b. k. 70440 

 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 

 

REKOMENDACIJA  

JUSTEI KAVALIAUSKAITEI 

2022 m. balandžio 7 d. 

Vilnius 

 

Lietuvos moksleivių sąjunga (toliau – LMS) palaiko ir rekomenduoja Justę Kavaliauskaitę 

kaip tinkamą kandidatę Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) Valdybos narės 

pozicijai užimti. 

Justė prie LMS prisijungė daugiau nei prieš septynerius metus ir per šį laiką stiprino mūsų 

organizaciją jaunimo politikos, komunikacijos, mokymų vadovų ir kitose srityse. Kandidatė trejus 

metus veikė LMS Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centre, jam vadovavo ir buvo LMS 

Valdyboje, o vėliau dirbo LMS Nacionaliniame biure komunikacijos ir nacionalinės jaunimo 

politikos komitetuose. Manome, jog Justės nuoširdumas, noras siekti kokybiškų rezultatų, 

nuolatinės pastangos dėl moksleivių ir jaunimo gerovės yra tai, ko reikia dirbant LiJOT Valdyboje. 

Justės sukauptos žinios ir patirtis jaunimo organizacijose, neišblėstantis užsidegimas veikti ir visada 

ištiesti pagalbos ranką yra, būtent, tokios savybės, kurios šią kandidatę leidžia laikyti patikima. Per 

du metus Justės plėtotos temos (jaunuolių su negalia integracija, kokybiškas neformalus švietimas, 

profesinis ugdymas, jaunimo informavimas ir konsultavimas ir t.t...) veikiant LiJOT Valdyboje tik 

įrodo, kad kandidatė yra verta dar dvejus metus dirbti Lietuvos jaunimo labui.  

Tikime ir pasitikime Juste bei neabejojame, jog ji, dar dvejus metus veikdama LiJOT 

Valdyboje pasieks puikių rezultatų ir nepamirš nei vieno jauno žmogaus. Visa širdimi palaikome 

Justės Kavaliauskaitės kandidatūrą, rekomenduojame ją LiJOT Valdybos narės pozicijai 

užimti bei skatiname šią kandidatūrą palaikyti ir Jus. Ne žodžiais, o darbais!  

 

 

Prezidentė                     Karolina Pralgauskytė 

 

mailto:lms@moksleiviai.lt
http://www.moksleiviai.lt/
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REKOMENDACIJA 

2021-03-30 

 

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

rekomenduoja Justę Kavaliauskaitę į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) 

Valdybos narės postą.  

Justė yra atsakinga, visuomeniška bei darbšti LiJOT Valdybos narė, kuri jau pirmojoje 

kadencijoje įrodė, kad gali puikiai dirbti su temomis, susijusiomis su negalią turinčiu jaunimu, socialiai 

jautriu jaunimu, mažumomis, regionais. Justė turi platų teisinių žinių bagažą, kuris, be jokios 

abejonės, yra privalumas einant LiJOT Valdybos narės pareigas. Tikime, jog Justės iškeltos idėjos 

yra realios ir įgyvendinamos, o ateities vizijos virs realybe. 

Palaikome Justė Kavaliauskaitės kandidatūrą LiJOT Valdybos narės pozicijai užimti bei 

kviečiame palaikyti kitas organizacijas.  

 

 

Pirmininkas         Evaldas Paltanavičius
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Panevėžys 

 

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

– PAS) prezidentė ir Valdyba rekomenduojame Justę Kavaliauskaitę užimti Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) Valdybos narės pareigas. 

 

 Per šiuos 2 metus įsitikinome, kad Justė tinkamai ir atsakingai atlieka LiJOT Valdybos 

narės pareigas. Manome, kad Justės išsikelti tikslai ir darbas socialinės politikos, jaunimo teisių ir 

švietimo srityse yra svarbūs ne tik jaunimo organizacijoms, bet ir kiekvienam jaunam žmogui 

Lietuvoje.   

  

 Kandidatė geba teisingai ir kokybiškai formuoti ir atstovauti jaunimo interesams, nuolatos 

ir skubiai reaguoti į politikos sprendimus, konsultuoti jaunimo organizacijas, dirbti komandoje bei 

atlikti kitus paskirtus darbus. Bendraujant su kandidate galima pastebėti, jog J. Kavaliauskaitė 

pasižymi profesionalia darbo kultūra, atsakingumu, racionalumu, analitiškumu, gebėjimu 

argumentuotai reikšti savo nuomonę, tinkamai atstovauti kitų interesams bei kitomis savybėmis, 

reikalingoms šiai pozicijai užimti. 

 

 Džiaugiamės Justės Kavaliauskaitės ryžtu tęsti pradėtus darbus, todėl palaikome ją 

kandidatuojant į LiJOT Valdybos narės pareigas. 

 

 

Prezidentė         Gabrielė Kučytė 

 

 

 

 
 

mailto:info@pas.lt
http://www.pas.lt/
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REKOMENDACIJA JUSTEI KA V ALIAUSKAITEI 

2022 m. balandžio 3 d. 

Vilnius 

'JKL l JAUNIMAS

._ KURIANTIS 
,-. LIETUVĄ 

Jaunųjų konservatorių lyga, rekomenduoja palaikyti Justę Kavaliauskaitę rinkimuose į Lietuvos 
jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) valdybos nario pareigas. 

Justės sukaupta patirtis ir nuveikti darbai kartu su LiJOT bendruomene leis sėkmingai tęsti veiklą 
Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje bei užtikrinti darbų tęstinumą. Džiaugiamės, kad 
kandidatė yra pasiruošusi ir toliau veikti LiJOT. 

Matydami ilgametę patirtį LiJOT bendruomenėje, tikime, kad Justė Kavaliauskaitė yra tinkama 
kandidatė užimti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos nario pareigas. 

Jaunųjų konservatorių lygos pirmininkas 

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

Ralfas Romeika 

� 

Įmik 295735870, a/s L T04 7044 0600 0154 7176, SEB bankas 
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REKOMENDACIJA  

JUSTEI KAVALIAUSKAITEI 

 

2022 m. kovo 30 d. 

Rokiškis 

 

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ palaiko ir rekomenduoja Justę 

Kavaliauskaitę kaip tinkamą kandidatę Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) 

valdybos narės pozicijai užimti. 

J. Kavaliauskaitę žinome kaip aktyviai įsitraukiančią, jaunimo organizacijų veiklose veikiančią 

bei įvairiapusišką patirtį nevyriausybinių organizacijų veiklose sukaupusią jauną asmenybę. Veiklų 

įvairiose jaunimo NVO, o ypač LiJOT valdybos narės kadencijos metu nuveiktų darbų rezultatai 

kalba patys už save. Džiaugiamės, kad ji tęs jau pradėtus darbus LiJOT valdyboje dar 2020 m. 

išsikeltose srityse, kuriose jau yra pasiekta nemažai progreso. Kandidatės sukauptos žinios ir patirtys 

rodo, jog ji geba tinkamai ir tikslingai atstovauti jaunimo interesams, dirbti su jaunimo ir su juo 

dirbančiomis organizacijomis. J. Kavaliauskaitės asmeninės savybės (profesionali darbo kultūra, 

atsakingumas, gebėjimas argumentuotai atstovauti jaunimo nuomonę ir kt.) yra tai, ko reikia dirbant 

Lietuvos jaunimo labui ir tęsiant darbus LiJOT valdyboje. 

Atsižvelgus į sukauptą patirtį nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklose, nuveiktus darbus 

bei asmeninius įgūdžius, rekomenduojame Justę Kavaliauskaitę LiJOT valdybos narės pozicijai 

užimti bei šią kandidatūrą skatiname palaikyti ir Jus. 

 

 

 

Pirmininkė         Birutė Bagdonienė 
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REKOMENDACIJA 

KANDIDATEI Į LIJOT VALDYBĄ  

JUSTEI KAVALIAUSKAITEI 

2022-04-08 d.  Nr. LS-P-054 

Kaunas 

 

Lietuvos skautija palaiko Justės Kavaliauskaitės kandidatūrą užimti Lietuvos jaunimo organizacijų 

tarybos (LiJOT) valdybos narės pareigas.  

Justė Kavaliauskaitė pastaruosius dvejus metus užėmė LiJOT valdybos narės pareigas ir pelnė Lietuvos 

skautijos narių pasitikėjimą dirbdama atsakingai bei kruopščiai vykdydama savo pareigas. Prieš dvejus metus 

jos išsikeltos idėjos neliko tik pasakyti žodžiai – jos darbas valdyboje buvo pavyzdinis. 

Esame įsitikinę, kad Justė yra sukaupus išskirtinę patirtį veikiant nevyriausybiniame sektoriuje, dirbant 

su jaunimo organizacijomis ir prisidedant prie jaunimo problemų sprendimo. Jos septynerių metų savanorystės 

patirtis rodo, jog Justė yra kompetentinga, atsakinga ir vadovaujasi savo vertybėmis kurdama geresnę jaunimo 

politikos ateitį. Ilgalaikė komandų koordinavimo patirtis ir kitos turimos kompetencijos tik įrodo, kad ir toliau 

būdama Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos nare, ji sėkmingai įgyvendins užsibrėžtus tikslus ir 

sėkmingai atstovaus jaunimui.  

Tikime, kad šios kandidatės aiškūs tikslais ir įgyta patirtis leis tęsti pradėtas veiklas ir atsakingai dirbti 

didžiausioje jaunimą vienijančioje organizacijoje. LiJOT balsas visuomenėje taps dar svaresnis, o organizacijos 

bus dar sėkmingiau atstovaujamos.  

Pasitikime kandidate Juste Kavaliauskaite ir rekomenduojame ją, kaip atsakingą ir pasiruošusią dirbti 

LiJOT valdybos narę dėl geresnės jaunimo politikos ateities. 

 

Lietuvos skautijos  

Administracijos skyriaus koordinatorė  

pavaduojanti vyr. skautininkę Akvilę Bartaševičiūtę   Vaida Vaitkevičiūtė 

 

  

 

                                                              

 



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 Justę Kavaliauskaitę 

kaip tinkamą kandidatę LiJOT Valdybos nario pareigoms užimti.  

Justė jau puikiai atliko savo darbus pirmosios LiJOT kadencijos Valdyboje metu ir įrodė savo 

indėlį atstovaujant socialinės politikos ir jaunimo švietimo klausimais. Justę Kavaliauskaitę žinome 

nuo pat jos veiklos VJOSAS pradžios, pasitikime jos sugebėjimais ir manome, kad ji turi užtektinai 

tiek asmeninių, tiek profesinių kompetencijų toliau tinkamai dirbti dėl jaunimo. 

Atsižvelgdami į Justės Kavaliauskaitės patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad ji yra 

tinkama kandidatė į LiJOT Valdybos narės pareigas.  

Pirmininkas Šarūnas Grigonis 



UKRAINIEČIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJA „ZORIA“

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai         2022-04-07 Nr. 21

DĖL REKOMENDACIJOS JUSTEI KAVALIAUSKAITEI 

Ukrainiečių  jaunimo  asociacija  „Zoria“  palaiko  ir  rekomenduoja  Justę  Kavaliauskaitę kaip

tinkamą kandidatę Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) valdybos narės pozicijai

užimti.

J. Kavaliauskaitę žinome kaip aktyviai veikiančią socialinės politikos, jaunimo teisių ir švietimo

temose LiJOT valdybos narę. Mūsų nuomone, kandidatės veiklos ir atliekami darbai pirmosios LiJOT

valdybos kadencijos  metu  įrodė,  jog Justė  yra verta  būtų LiJOT valdybos nare.  J.  Kavaliauskaitės

sukauptos kompetencijos rodo, jog ši kandidatė yra profesionali, atsakinga ir įgyvendinanti užsibrėžtus

tikslus.  Kandidatė  išsiskiria  noru į  diskusijas  įtraukti  visas  LiJOT bendruomenės  dalis,  įskaitant  ir

LiJOT stebėtojus.  Manome,  jog J.  Kavaliauskaitė  nusipelno tęsti  pradėtus  darbus  antrąją  kadenciją

užimdama LiJOT valdybos narės pareigas.

Atsižvelgus į sukauptą patirtį veikiant jaunimo politikos srityje, nuveiktus darbus bei asmeninius

įgūdžius,  rekomenduojame Justę Kavaliauskaitę LiJOT valdybos narės pozicijai užimti bei šią

kandidatūrą skatiname palaikyti ir Jus.

         Vadovas                                                                                                     Taras Ivanec

Verified by MarkSign.lt
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