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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 Justinos Janušonytės 

kandidatūrą Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) Kontrolės Komisijos narės 

poziciją.  

Ji aktyviai veikia SJOT veikloje bei yra viena iš tų žmonių, kurie palaiko šios 

organizacijos veikimą ir uždega motyvacija kitus šios organizacijos narius. 

Atsižvelgdami į jos patirtį, teigiame, jog Justina yra tikrai pasiruošusi eiti LiJOT 

kontrolės komisijos narės pareigas. Todėl įvertindami šį asmenį ir jo patirtį, palaikome ir 

rekomenduojame kitoms organizacijoms palaikyti Justinos Janušonytės kandidatūrą į LiJOT 

Kontrolės komisijos narius. 

 

Jonavos r. jaunimo visuomeninių organizacijų 

sąjungos  „Apskritas stalas“ pirmininkė                 Guoda Mockaitė 

 



 

 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 

 

Rekomendacija 

2022-04-08 

Vilnius 

 

 

Aš, Umberto Masi, Lietuvos liberalaus jaunimo vardu, šiuo raštu patvirtinu rekomendaciją 

Justinos Janušonytės kandidatūrai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Kontrolės komisijos 

narės pareigoms užimti.  

 

Justina Janušonytė yra aktyvi Lietuvos liberalaus jaunimo narė, buvusi Alytaus liberalaus 

jaunimo pirmininkė. Ji taip pat yra Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos 

„Apskritasis stalas“ pirmininkė. Tai įrodo jos nuoširdų pasiryžimą veikti ne tik savo 

organizacijoje, bet ir vienyti bendruomenę savo gimtajame mieste tam, kad būtų sukurtos 

geresnės sąlygos jaunimui ir kitiems. Su Justina turėjau galimybę dirbti Lietuvos liberalaus 

jaunimo Taryboje, kur ji aktyviai prisidėjo prie organizacijos vidinių struktūrų stiprinimo. 

 

Lietuvos liberalus jaunimas kviečia apsvarstyti galimybę palaikyti Justinos Janušonytės 

kandidatūrą į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Kontrolės komisiją.  

 

 

Lietuvos liberalaus jaunimo  

Pirmininkas                                                                                                          Umberto Masi 

 



 

 
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 

2021-04-06 

 

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

rekomenduoja Justiną Janušonytę į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) Valdybos 

narės poziciją.  

Justina pasižymi gerai komunikaciniais gebėjimais, geba argumentuotai išsakyti savo 

poziciją ir aktyviai įsitraukia į LiJOT veiklą. Justina, būdama Alytaus visuomeninių jaunimo 

organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ vadovė, puikiai supranta SJOT veikimo principus ir 

kylančius iššūkius. Tikime, kad Justinos turimos kompetencijos padės šią patirtį tinkamai panaudoti 

ir einant LiJOT Kontrolės komisijos narės pareigas. 

Manome, kad Justina yra kompetentinga Kandidatė, todėl rekomenduojame Justiną 

Janušonytę LiJOT Kontrolės komisijos narės pareigoms užimti. 

 

 

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                       

                                                     2022-04-07                         PAS Nr. (1.1) - 125 

Panevėžys 

 

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

– PAS) prezidentė ir Valdyba rekomenduojame Justiną Janušonytę užimti Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) Kontrolės komisijos narės pareigas. 

 

 Pastebėję tai, kad Justina šiuo metu pareigingai atlieka savo pareigas kaip Alytaus 

visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (toliau AVJOSAS) pirmininkė, 

aktyviai įsitraukia į LiJOT organizuojamas veiklas manome, kad ji turi potencialo ir toliau tobulėti. 

Atsižvelgę į Justinos Janušonytės patirtį AVJOSAS, asmenines savybes, motyvaciją bei pastangas 

skatiname LiJOT nares palaikyti Justinos kandidatūrą į LiJOT kontrolės komisiją. 

 

 

Prezidentė         Gabrielė Kučytė 

 

 

 

 
 

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


UTENOS VISUOMENINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA
„APSKRITASIS STALAS”

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Asamblėjai Nr. 55

REKOMENDACIJA

2022 m. balandžio 6 d.
Utena

Susipažinome su Justinos Janušonytės pateiktais dokumentais bei turėjome pokalbį ir nusprendėme
palaikyti jos kandidatūrą. Manome, kad Justina Janušonytė turi pakankamai patirties, sugebėjimų ir
noro kandidatuoti į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos toliau (LIJOT) kontrolės komisijos narės
poziciją. Justinos darbai nuveikti Alytaus Visuomeninių Jaunimo Organizacijų Sąjungoje toliau
(AVJOS) „Apskritasis Stalas“ rodo jos gebėjimą dirbti komandiškai bei rasti kompromisą. Todėl
kaip Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga toliau (UVJOS) „Apskritasis Stalas“
rekomenduojame Justiną Janušonytę į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos toliau (LIJOT)
kontrolės komisijos narės 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


 

 

VILNIAUS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA „APSKRITAS STALAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

Eilinei 55 - ajai Asamblėjai 

 

REKOMENDACIJA 

2022 04 07 

Vilnius 

 

 Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritas stalas” rekomenduoja Justiną Janušonytę 

kaip tinkamą kandidatę LiJOT Kontrolės komisijos narės pareigoms užimti.  

  Justiną pažįstame kaip gerą visų savivaldybės jaunimo organizacijų tarybų draugę, ji tikrai 

patyrusi ir žinoma jaunimo politikos veikėja savame krašte ir VJOSAS džiaugiasi matydamas jos 

kandidatūrą. Justina pasižymi veržlumu, yra atsakinga, aktyvi Alytaus visuomenininkė ir labai tiktų 

kaip narė LiJOT Kontrolės komisijoje. 

  Atsižvelgdami į Justinos Janušonytės patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad ji yra 

tinkama kandidatė į LiJOT Kontrolės komisijos nario pareigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkas           Šarūnas Grigonis 
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