
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 

Karolinos Pralgauskytės kandidatūrai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Kontrolės 
komisijos narės pareigoms užimti. 

Karolina Pralgauskytė yra Lietuvos moksleivių sąjungos Prezidentė - savo veiklose jau ne 

kartą yra įrodžiusi, koks nuoširdus rūpestis ir noras tobulinti aplinką, kurioje veikia jauni 

asmenys, veda ją į priekį ir motyvuoja nesustoti. Atkaklus ir nuoseklus darbas jaunimo labui 
yra tai, kuo pasižymi Karolina. 

Karolinos asmeniniai būdo bruožai yra itin reikalingi Kontrolės komisijos darbe - ji yra nuoširdi, 

atsakinga ir empatiška. Tai yra savybės, kurios yra ypatingai svarbios. Karolina taip pat yra 

įgijusi patirties ir dokumentų administravime ir oficialių raštų rengime - tai yra reikšminga, 

kadangi Kontrolės komisijos darbe tai yra vienos esminių kompetencijų, kurios yra reikalingos 

norint, kad darbas Kontrolės komisijoje būtų nuoseklus, efektyvus ir tikslingas. 

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių Lietuvos liberalus jaunimas rekomenduoja palaikyti 

Karolinos Pralgauskytės kandidatūrą į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Kontrolės 

komisiją ir neabejoja, kad jos išrinkimas svariai prisidėtų prie Kontrolės komisijos darbo 

tobulėjimo, kas lemtų ir geresnę aplinką visai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

bendruomenei. 

Lietuvos liberalaus jaunimo 

Pirmininkas 
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Umberto Masi 
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JAUNŲJŲ KONSERVATORIŲ LYGA 

YOUNG CONSERVATIVE LEAGUE 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55 Asamblėjai 

REKOMENDACIJA KAROLINAI PRALGAUSKYTEI 

2022 m. balandžio 3 d. 

Vilnius 

IJKL l JAUNIMAS 

a 
KURIANTIS 

"1111 LIETUVĄ 

Jaunųjų konservatorių lyga, rekomenduoja palaikyti Karoliną Pralgauskytę rinkimuose į Lietuvos 
jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) kontrolės komisijos nario pareigas. 

Kandidatės patirtis ir išsikeltos idėjos leis sėkmingai dirbti kontrolės komisijoje. 

Palaikome Karolinos Pralgauskytės kandidatūrą ir rekomenduojame kitoms LiJOT 
organizacijoms taip pat palaikyti šią kandidatūrą. 

Jaunųjų konservatorių lygos pirmininkas 

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

Ralfas Romeika 

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



LIETUVOS PSICHOLOGIJOS STUDENTŲ ASOCIACIJA

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
55-ajai Asamblėjai

REKOMENDACIJA

KAROLINAI PRALGAUSKYTEI

2022-04-04
Vilnius

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

Laurynaitė, LiPSA vardu pritariu Karolinos Pralgauskytės kandidatūrai į Lietuvos jaunimo

organizacijos tarybos (toliau – LiJOT) Kontrolės komisijos nario poziciją.

LiPSA Karoliną Pralgauskytę pažįsta kaip aktyvią, atsakingą, sąžiningą, veržlią bei

kompetentingą asmenybę. Taip pat, ši kandidatė yra atsidavusi darbui ir tikslų siekimui. Šiuo metu

eidama Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentės pareigas, ši kandidatė sukaupė naudingos ir

reikalingos patirties LiJOT Kontrolės komisijos nario pozicijai. Tikime, jog šios kandidatės siekiai

ir tikslai prisidės prie ryškesnių organizacijos pokyčių.

LiPSA nuoširdžiai džiaugiasi, jog Karolina Pralgauskytė kandidatuoja į LiJOT Kontrolės

komisiją, kadangi tikime ir pasitikime šios kandidatės vizija ir noru prisidėti prie efektyvesnės

organizacijos veiklos.

LiPSA vardu rekomenduoju palaikyti Karolinos Pralgauskytės kandidatūrą į LiJOT

Kontrolės komisijos 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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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

Jaunųjų gydytojų asociacija patvirtina, jog pasitiki ir rekomenduoja palaikyti Karolinos Pralgauskytės
kandidatūrą į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau - LiJOT) kontrolės komisiją.

Karolina turi ilgalaikę visapusišką patirtį visuomeninėje ir jaunimo organizacijų veikloje, kuri jai leidžia
prisidėti prie jaunimo politikos stiprinimo regioniniu bei nacionaliniu mastu. Ši mergina yra komunikabili
ir diplomatiška, linkusi padėti ir patarti bei siekianti sukurti darnius tarpusavio ryšius su kitomis
organizacijomis. Stebint kandidatės veiklą ir kruopštų darbą tiek gimtajame mieste Kėdainiuose, tiek šiuo
metu vadovaujant Lietuvos moksleivių sąjungai, pastebime, kad Karolina pasižymi nuoseklumu ir
atvirumu, ieškant kompromisų su įvairiomis interesų grupėmis. Džiaugiamės, jog ši kandidatė reaguoja į
šių dienų aktualijas ir yra neabejinga humanitarinėms problemoms, kurios dažnu atveju yra orientuotos ne
tik į jaunus žmones.

Įvertinę Karolinos sukauptą patirtį ir turimus įgūdžius skirtingose srityse bei matydami jos atsidavimą,
manome, jog ji puikiai ir objektyviai gebėtų vertinti LiJOT veiklą ir pagrindinių funkcijų vykdymą, todėl
palaikome Karolinos Pralgauskytės kandidatūrą ir rekomenduojama ją pozicijai kontrolės komisijoje
užimti.

Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentė
Kristina Norvainytė



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 Karoliną 

Pralgauskytę kaip tinkamą kandidatę LiJOT Kontrolės komisijos narės pareigoms užimti. 

Karolina yra labai aktyvi jaunimo politikos veikėja. Ją puikiai pažįstame kaip Lietuvos 

moksleivių sąjungos prezidentę, aktyvią visų moksleivių interesų gynėją, pasižyminčia 

bendruomeniškumu ir supratingumu. Jos ilgametė veikla LMS ir Kėdainių Jaunimo reikalų 

taryboje leidžia teigti, kad Karolina yra atsakinga, į pateiktas atsakomybes žiūri rimtai ir supranta 

savo pareigų svarbą. Džiaugiamės jos sprendimu kandidatuoti į LiJOT Kontrolės komisiją ir 

manome, kad tai praturtins LiJOT.

Atsižvelgdami į Karolinos Pralgauskytės patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad ji 

yra tinkama kandidatė į LiJOT Kontrolės komisijos narės pareigas.  

Pirmininkas Šarūnas Grigonis 

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
ŠARŪNAS,GRIGONIS
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REKOMENDACIJA

2022-04-03

Alytus

Aš, Justina Janušonytė, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos

„Apskritasis stalas“ pirmininkė, rekomenduoju Karoliną Pralgauskytę į Lietuvos jaunimo

organizacijų tarybos kontrolės komisijos narės pareigas.

Karolina yra labai stipriai atsidavusi savo darbui vadovaujant Lietuvos moksleivių sąjungai, jos

darbo rezultatai puikiai atsispindi organizacijoje ir už jos ribų.

Rekomenduoju Karoliną Pralgauskytę į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos kontrolės komisijos

narės pozicijai, nes esu įsitikinusi, jog ji atsakingai atliks savo pareigas, nuoširdžiai rūpinsis

jaunimo ateitimi ir įkvėps daug jaunų žmonių, siekti geresnės ateities Lietuvos jaunimui.

Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų

sąjungos ..Apskritasis stalas’’

Pirmininkė      Justina Janušonytė

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



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 Karolinos Pralgauskytės 

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

poziciją.  

Esame pastebėję aktvyvią Karolinos veiklą tiek LMS, tiek LiJOT veikloje. Matėme jos 

pastangas ir darbus organizacijų veiklose, kurie motyvuoja ir įkvepia veikti bei tobulėti 

aplinkinius. Atsižvelgdami į jos patirtį, teigiame, jog Karolina yra tikrai pasiruošusi eiti LiJOT 

kontrolės komisijos narės pareigas.  

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

organizacijoms palaikyti Karolinos Pralgauskytės kandidatūrą į LiJOT Kontrolės komisijos 

narius. 

Jonavos r. jaunimo visuomeninių organizacijų 

sąjungos  „Apskritas stalas“ pirmininkė  Guoda Mockaitė 
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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 Karoliną Pralgauskytę Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) 

Kontrolės komisijos narės pozicijai užimti.  

Karolina jaunimo politikoje veikia jau nuo 2017-ųjų metų. Šiandien ji – Lietuvos moksleivių 

sąjungos Prezidentė ir Lietuvos švietimo tarybos narė. Kandidatė bene kiekvienam jaunuoliui yra 

pavyzdys, kaip būti jaunu lyderiu. Karolinos turimos kompetencijos, tikime, yra aukšto lygio ir 

manome, kad jos yra tinkamos eiti Kontrolės komisijos narės pareigas. Kandidatės išsakytos mintys, 

vizijos ir tikslai leidžia manyti, kad Kontrolės komisija gali veikti dar kokybiškiau. Tikime, kad šios 

idėjos ir uždaviniai bus įgyvendinti sėkmingai, tokiu būdu suteikiant organizacijoms dar daugiau 

naudos. 

Manome, kad Karolina Pralgauskytė yra puiki kandidatė į LiJOT Kontrolės komisijos narės 

poziciją, todėl palaikome ir rekomenduojame ją bei kviečiame kitas LiJOT organizacijas palaikyti 

Karolinos kandidatūrą.  

Pirmininkas Evaldas Paltanavičius
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