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Alytus

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjai

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

(toliau - AVJOSAS) Pirmininkė, rekomenduoju Luką Stravinską  į Lietuvos jaunimo

organizacijų tarybos (toliau - LiJOT) Valdybos nario postą.

Man tekę asmeniškai pažinti kandidatą dalyvaujant Lietuvos liberalaus jaunimo veiklose, Lukas

niekados neatsisakydavo padėti, noriai dalinosi savo patirtimi.

Lukas yra puikus kandidatas užimti LiJOT valdybos nario poziciją, jo begalinės patirties jaunimo

politikos srityje gali pavydėti kiekvienas. Kandidatas savo jaunimo organizacijų kelią pradėjo dar

jauname amžiuje. Įkvėpė ne vieną jauną žmogų siekti savo tikslų, tarp jų ir mane pačią. Aš tikiu,

kad Lukui tapus LiJOT valdybos nariu organizacija savo valdymo organuose turės be galo

kompetentingą žmogų, kuris jai gali atnešti naujovių ir daug daugiau.

Esu įsitikinusi, kad Lukas Stravinskas yra puikus kandidatas šiai pozicija užimti  ir kviečiu

palaikyti!

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
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 Aš, Laurynas Gečius, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ 

pirmininkas, rekomenduoju Luką Stravinską į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 

valdybos nario poziciją. 

 Lukas yra sukaupęs ilgametę patirtį tiek regioninėje, tiek nacionalinėje jaunimo politikoje, ne 

vienerius metus veikia nevyriausybinėse jaunimo organizacijose. Įvertinus jo patirtį, tikime, kad jis 

tinkamai atstovaus Lietuvos jaunimo organizacijų interesams ir pozicijai, veikdamas Lietuvos 

jaunimo organizacijų taryboje. 

 Sritis, kurią koordinuoti valdyboje ryžtųsi Lukas yra svarbi ir reikalinga LiJOT, o Luko 

savybės ir patirtis yra tinkami šiai sričiai. Sutinkame, kad LiJOT pozicijų ir rezoliucijų paketą reikia 

peržiūrėti ir pritaikyti prie šiandieninių organizacijos poreikių. 

 Atsižvelgę į aukščiau išvardytus argumentus, rekomenduojame Luką Stravinską LiJOT 

valdybos nario pareigoms užimti ir raginame kitas organizacijas palaikyti jo kandidatūrą. 

 

 

 

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pirmininkas  

Laurynas Gečius 
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Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA)  

REKOMENDACIJA LUKUI STRAVINSKUI 

2022-04-06 

Vilnius 

 

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

rekomenduoju Luką Stravinską į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) valdybos nario 

poziciją. 

Esame įsitikinę, jog ankstesnė Luko patirtis įvairiose nevyriausybinėse organizacijose 

einant vadovo ar kitas pareigas, darbo LR Seime patirtis bus itin naudingos tiek darbui Valdyboje, 

tiek suteikiant pagalbą LiJOT narėms. Džiaugiamės Luko siekiu stiprinti LiJOT advokacijos sritį, 

dirbti su pozicijų ir rezoliucijų paketo atnaujinimu bei aktyvesniu LiJOT įsitraukimu į šalies 

politinius procesus.  

Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA) vardu rekomenduoju palaikyti Luką 

Stravinską rinkimuose į LiJOT valdybą. 

 

Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA) 

Prezidentė Auksė Ramaškevičiūtė 
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IJKL l JAUNIMAS

a 
KURIANTIS 

„ LIETUVĄ 

Jaunųjų konservatorių lyga, rekomenduoja palaikyti Luko Stravinsko kandidatūrą rinkimuose į 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) valdybos nario pareigas. 

Luko sukaupta patirtis nevyriausybinėse organizacijose bei veikla LiJOT plotmėje įrodo 
kandidato tinkamumą užimti valdybos nario pareigas. Kandidato išsikelti tikslai yra labai svarbūs 
LiJOT veiklos tęstinumui, todėl džiaugiamės kandidato noru ir toliau būti LiJOT bendruomenės 
dalimi. 

Matydami ilgametę patirtį dirbant LiJOT labui, tikime, kad Lukas Stravinskas yra tinkamas 
kandidatas užimti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos nario pareigas. 

Jaunųjų konservatorių lygos pirmininkas 

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

Ralfas Romeika 

Įmik 295735870, als L T04 7044 0600 0154 7176, SEB bankas 



LIETUVOS PSICHOLOGIJOS STUDENTŲ ASOCIACIJA

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
55-ajai Asamblėjai

REKOMENDACIJA

LUKUI STRAVINSKUI

2022-04-05
Vilnius

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

Laurynaitė, LiPSA vardu pritariu Luko Stravinsko kandidatūrai į Lietuvos jaunimo organizacijos

tarybos (toliau – LiJOT) Valdybos nario poziciją.

Lukas Stravinskas, LiPSA nuomone, yra sukaupęs įvairią patirtį jaunimo politikos srityje.

Kandidato įgyta patirtis puikiai atsiskleidžia jam veikiant Lietuvos liberaliame jaunime,

Nacionalinėje jaunimo reikalų taryboje, Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungoje

,,Apskritasis stalas”. Tai tik įrodo, jog kandidatas yra atsakingas, darbštus, kompetentingas bei

siekiantis užsibrėžtų tikslų. Tikime, jog kandidato sukaupta patirtis atlieps LiJOT poreikius ir

užtikrins kokybišką jaunimo politikos įgyvendinimą.

LiPSA vardu rekomenduoju palaikyti Luko Stravinsko 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



LIETUVOS LIBERALUS JAUNIMAS 

Lietuvos jaunimo organizacijs tarybos 55-ajai Asambl�jai 

Rekomendacija 
2022-04-08 

Vilnius

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

Luko Stravinsko kandidatkrai Lietuvos jaunimo organizacijs tarybos Valdybos nario pareigoms 

u~imti. 

Lukas Stravinskas ilgametis Lietuvos liberalaus jaunimo narys, organizacijoje praleides 
did~iaj� dal/ savo laiko jaunimo politikoje. Per septynerius metus Lukas peréjo vis� Lietuvos

liberalaus jaunimo struktkr� - nuo Alytaus liberalaus jaunimo skyriaus pirmininko, Lietuvos
liberalaus jaunimo Tarybos Seniüno, iki Pimininko pareigy. Lukas Stravinskas jau daugiau, 
negu ketverius metus yra Alytaus Jaunimo reikaly tarybos narys, taip pat yra buv�s ir Alytaus

visuomeninis jaunimo organizacijs sajungos Apskritasis stalas" Pimininku. Lukas yra buves 
nacionalinès Jaunimo reikaly tarybos narys. Tai, kad Lukas ilgus metus velkia jaunimo 

politikoje ir tiek, kiek jis yra mat�s ir patyr�s, yra rimtos prie~astys, del kuris reikéts apsvarstyti 
galimybe palaikyti aj kandidat�. Patirtis, kuri� Lukas Stravinskas igijo visose jaunimo 

nevyriausybinése organizacijose yra vertinga ir reikalinga Valdybos nario veikloje
iamanymas, kaip veikia skirtingo pobãd~io organizacijos ir suvokimas, kokios individualios 
problemos gali kilti kiekvienai ia js - stiprybe. Jo veiklos proflis yra gan�tinai universalus -jis 

iamano tiek nacionalinis organizacijs veiklos pobkdi, tiek SJOT aktualijas bei yra patyr�s ir 

veik�s ir formatuose, kuriuose bendradarbiaujama ir su vyriausybin�mis struktkromis 

Tiesiogiai su Luku turéjau galimyb� dirbti jam einant Lietuvos liberalaus jaunimo Pirmininko 

pareigas tiek kaip Tarybos Seniünas, tiek kaip Valdybos narys, atsakingas u| tarptautinius 
ir politinius reikalus. Per ilgus pa~inties su Luku metus, tur�jau galimyb� ir prog� stebéti jo 

darb� is arti ir susipa~inti su jo po~ikriu / igyvendinamus ir kuruojamus procesus. Lukas

pasi~ymi ldkesiu visus jo jgyvendinamus ir kuruojamus darbus igyvendinti kuo puikiau,

nuosekliau ir tiksliau, jo démesys detaléms ir galims scenarijs numatymas neeilinés 

savybés. Jo atsakomybées jausmas jpareigojantis ir skatinantis susi~avéjim�: prisièmus 
atsakomyb� u~ konkrets projekt� ar veikl�, Lukas iki galo degs noru ji igyvendinti jo pilnumoje 

ir geriausiu imanomu büdu. Lukas Stravinskas taip pat pasi~ymi tvirta laikysena ir nuomone
vairiais aktualiais klausimais. Tai yra svarbks bruo|ai, kurie tikrai irodo jo tinkamum� tapti

Valdybos LiJOT nariu. 

Lukas Stravinskas taip pat turi daug patirties, ~inis ir galimybis stebéti ir analizuoti politin/

lauk� - jo darbas yra susij�s bütent su tuo. Jo ~inios ir gebejimai sekti Lietuvos Respublikos 
politinés darbotvark�s pokyius ir aktualijas - svarbios, norint, kad LiJOT galèty sékmingai 

reaguoti i jau vykstanius procesus ir ruoatis proaktyviems veiksmams, jeigu bkty tokios 

galimybés ir politin�je darbotvark�je bendruomenei svarbks klausimai nebüts aktualizuoti. 

Atsi~velgdamas / priea tai iavardintas aplinkybes, Lietuvosliberalus jaunimas mano, kad Lukas 
Stravinskas yra tinkamas kandidatas LiJOT Valdybos nario pareigoms u~imti 

rekomenduojame ir kitas organizacijas palaikyti a/ kandidat�. 

Konstitucjos pr. 23 
LT-08105, Vilnius

k. 191938477 

El paatas: info@laisve.lt 

AB SEB BANKAS 
LT86 7044 0600 0130 4461 

Lietuva www.laisve.lt



LIETUVOS LIBERALUS JAU IMAS 

Lietuvos liberalaus jaunimo 
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LIETUVOS MOKSLEIVIU SA.JUNGA 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 

REKOMENDACIJA LUKUI STRAVINSKUI 

2022 m. balandžio 7 d. 

Vilnius 

Aš, Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau - LMS) prezidentė Karolina Pralgauskytė, LMS 

vardu, pritariu Luko Stravinsko kandidatūrai į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau -

LiJOT) Valdybos nario pareigas. 

Palaikome Luką Stravinską, nes susipažinę su jo patirtimi ir įgyvendintais darbais įvairiose 

jaunimo organizacijose pastebėjome jo puikius lyderystės, darbo su komanda, laiko planavimo ir 

problemų sprendimo įgūdžius. Lukas visuomet siekė tikslingai ir efektyviai atstovauti jaunimą tiek 

regioniniu, tiek nacionaliniu lygmenimis. Mes jį pažįstame, kaip aktyvią, pilietiškai atsakingą, 

sąžiningą bei kompetentingą asmenybę, kuri turi ilgametę patirtį dalyvaujant jaunimo politikos 

procesuose. Tikime, kad nurodytos Luko savybės ir ilgametė patirtis nevyriausybiniame sektoriuje 

padės LiJOT organizacijoms ir praturtins LiJOT veiklą. 

Rekomenduodami Luką Stravinską eiti šias atsakingas pareigas, esame tikri, kad jo 

asmeninės savybės, įgyta patirtis ir gebėjimas užtikrintai siekti užsibrėžtų tikslų taps puikiu 

postūmiu LiJOT ir padės jauno žmogaus balsui būti dar labiau išgirstam ir problemoms, iškilusioms 

tarp jaunų žmonių, būti dar geriau matomoms. 

Prezidentė 

Asociacija 

Konstitucijos pr. 25, 

LT-08105 Vilnius 

Tel. +370 647 28547 

EL p. lms@moksleiviai.lt 

www.moksleiviai.It 

Įm. kodas 191972732 

A. s. LT84 7044 0600 0136 9875

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 

2021-04-06 

 

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

rekomenduoja Luką Stravinską į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) Valdybos 

nario postą.  

Lukas jau ilgus metu dirba jaunimo politikos lauke – vadovavo Alytaus visuomeninių jaunimo 

organizacijų sąjungai „Apskritai stalas“, dvi kadencijas buvo Lietuvos liberalaus jaunimo Pirmininkas, 

buvo nacionalinės jaunimo reikalų tarybos narys. Lukas nuolat kėlė jaunimui aktualius klausimus, 

tad nekyla abejonių, kad įvairiose organizacijose ir struktūrose veikęs Kandidatas turi daug tinkamų 

kompetencijų šioms pareigoms eiti.  

Manome, kad Luko iniciatyva sugrįžti į jaunimo politiką yra naudinga visai LiJOT 

bendruomenei, o išsakytos idėjos ir tikslai bus įgyvendinti. Tikime Kandidato ateities vizija apie LiJOT 

veiklą ir vykstančius procesus bei pasitikime Luko gebėjimais ir kompetencijomis tą viziją įgyvendinti. 

Tikime, kad Lukas Stravinkas yra puikus kadidatas LiJOT Valdybos nario pozicijai užimti, 

todėl palaikome jo kandidatūrą ir kviečiame palaikyti kitas LiJOT organizacijas. 

 

 

 

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 
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Panevėžys 

 

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

– PAS) prezidentė ir Valdyba rekomenduojame Luką Stravinską užimti Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) Valdybos nario pareigas. 

 

 Pažįstame Luką kaip buvusį Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos 

„Apskritasis stalas“ pirmininką, Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narį, 

nacionalinės jaunimo reikalų tarybos narį ir buvusį Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininką. 

 

 Lukas visus savo darbus ir pareigas atlieka atsakingai ir nepriekaištingai. Būdamas 

Lietuvos liberalaus jaunimo pirmininku Lukas parodė aukštus gebėjimus atstovauti organizacijos 

narių nuomonę. Esame įsitikinę, kad būdamas LiJOT Valdybos nariu Lukas tinkamai atstovaus 

visų LiJOT narių ir stebėtojų interesus. Tikime, kad jo turima patirtis užtikrins ne tik nacionalinės, 

bet ir regioninės jaunimo politikos atstovavimą. 

 

 Džiaugiamės ir palaikome Luką Stravinską jam kandidatuojant į LiJOT Valdybos nario 

poziciją. 

 

 

Prezidentė         Gabrielė Kučytė 
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Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
Eilinei 55 - ajai Asamblėjai 

 
REKOMENDACIJA 

2022 04 04 
Vilnius 

 
 Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritas stalas” rekomenduoja Luką Stravinską kaip 

tinkamą kandidatą LiJOT Valdybos nario pareigoms užimti.  

  Lukas į LiJOT Valdybą kandidatuoja jau turėdamas didžiulę patirtį jaunimo organizacijose ir 

jaunimo politikoje. Jis veikė tiek savo gimtajame mieste, tiek nacionaliniu mastu, vadovaudamas 

Liberalaus jaunimo organizacijai. Luko darbai ir rezultatai yra matomi bei girdimi, tad tikime, kad jo 

kandidatavimas į LiJOT struktūrą sustiprins šią organizaciją ir visą jaunimą. 

  Atsižvelgdami į Luko Stravinsko patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad jis yra tinkamas 

kandidatas į LiJOT Valdybos nario pareigas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pirmininkas           Šarūnas Grigonis 



UKRAINIEČIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJA „ZORIA“

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 2022-04-07 Nr. 19

DĖL REKOMENDACIJOS LUKUI STRAVINSKUI

Ukrainiečių  jaunimo  organizaciją  "Zoria"  šiuo  raštu  rekomenduoja  Luką  Stravinską kaip

tinkamą  kandidatą  LiJOT  Valdybos  nario  pareigoms  užimti.  Luko  savybės  ir  patirtis  valstybės

tarnyboje,  nacionalinėje  Jaunimo  reikalų  taryboje,  vadovavimas  tiek  regioninei,  tiek  nacionalinei

organizacija yra tinkami ir ypatingai svarbūs šių pareigų tinkamam atlikimui. 

Sritis,  kurią  koordinuoti  valdyboje  ryžtųsi  Lukas  yra  svarbi  ir  reikalinga  LiJOT.  Be  to,

sutinkame,  kad  LiJOT pozicijų  ir  rezoliucijų  paketą  reikia  peržiūrėti  ir  pritaikyti  prie  šiandieninių

organizacijos  poreikių.  Taigi,  palaikome Luko Stravinsko kandidatūrą bei  jo darbo Valdyboje

viziją.

         Vadovas  Taras Ivanec

Verified by MarkSign.lt
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