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Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 

 

REKOMENDACIJA  

MANTUI VIČIUI 

 

2022 m. balandžio 8 d. 

 

Klaipėdos Rajono Visuomeninių Jaunimo Organizacijų Sąjunga „Apskritasis stalas“ (toliau – 

KRVJOS AS) rekomenduoja Mantą Vičių kaip tinkamą kandidatą Lietuvos jaunimo organizacijų 

tarybos (toliau – LiJOT) valdybos nario pozicijai užimti. 

Mantą Vičių žinome, kaip aktyvų visuomenės pilietį, kuris nebijo garsiai išsakyti savo 

nuomonės, skleisti savo idėjų, yra orientuotas į švietimo problemas. Tad manome, kad Mantas Vičius 

turi pakankamai patirties mentorystėje, sukaupta patirtis, šveitimo, lyderystės bei verslumo idėjos gali 

LiJOT įnešti daug naujovių. Žinome, kad M. Vičiaus idėjos bus naudingos ne tik LiJOT, bet ir 

visuomenei. 

 Tad pasitikėdami Manto patirtimi, KRVJOS AS rekomenduoja, Mantą Vičių, kaip tinkamą 

kandidatą užimti LiJOT valdybos nario poziciją.  

 

 

 

Pirmininkė         Vilma Lygnugarytė 
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Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 

 

Rekomendacija 

2022-04-08 

Vilnius 

 

 

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

Manto Vičiaus kandidatūrai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Valdybos nario pareigoms 

užimti.  

 

Manome, kad Manto Vičiaus turimos žinios ir sukauptos kompetencijos, kurias jis įgijo įvairiose 

organizacijose, tokiose kaip Lietuvos JuniorAchievement, jo vadovaujamame startuolyje 

BBright galėtų svariai prisidėti prie Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos bendruomenės 

gerovės ir atverti naujas galimybes švietimo ir verslumo vystymo srityse. 

 

Dėl šių priežasčių kviečiame apsvarstyti galimybę paremti Manto Vičiaus kandidatūrą į 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Valdybą.  

 

 

Lietuvos liberalaus jaunimo  

Pirmininkas                                                                                                          Umberto Masi 
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REKOMENDACIJA KANDIDATUI Į LiJOT VALDYBOS NARIUS  

MANTUI VIČIUI 

2022-04-04 

Klaipėda 

 

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

(KLAS), Klaipėdos jaunimo reikalų tarybos (JRT) pirmininkas, rekomenduoju Mantą Vičių kaip 

kandidatą Lietuvos Jaunimo Organizacijų Tarybos (toliau LiJOT) valdybos nario pareigoms. 

Mantas šiuo metu vadovauja edukacinių technologijų startuoliui BBright, yra įvairių jaunimo 

ir nevyriausybinių organizacijų, kaip Lietuvos Junior Achievement (LJA) ir Jaunimo Debatai, 

aktyvus narys, mentorius. Kandidatas turi įvarios patirties dirbant su antreprenerystės, švietimo, 

inovacijų klausimais; savo laiku Klaipėdoje buvo aktyvus miesto jaunimo bendruomenės narys, 

įsitraukęs į Jaunųjų konservatorių lygos (JKL), „Baltųjų pirštinių“ veiklas, organizavęs įvairias 

savanoriškas iniciatyvas, vedęs renginius, diskusijas, viešus debatus. Dėl savo iniciatyvumo yra gavęs 

Klaipėdos miesto mero apdovanojimą už miesto garsinimą. Mantas ne kartą įrodė, jog turi neeilinius 

komunikacijos ir lyderystės įgūdžius, supratimą apie jaunimo aktualijas bei norą dirbti, reikalingą 

pasiekti išsikeltus tikslus tokiose atsakingose pareigose. 

M. Vičius taip pat pasižymi atsakingumu, ambicija bei strateginiu mąstymu. Jo tikslai 

sustiprinti LiJOT antreprenerystės ir įtraukiojo ugdymo, inovacijų sritis yra sveikintina iniciatyva, 

kuri unikaliai praturtintų organizacijos kompetencijų ribas. Esu įsitikinęs, jog Mantas yra vertas tapti 

LiJOT valdybos nariu ir nuoširdžiai rekomenduoju palaikyti jo kandidatūrą. 

 

 

 

 

Klaipėdos jaunimo organizacijų     Pirmininkas 

asociacija „Apskritasis stalas“     Laurynas Gečius 
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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 Mantą Vičių kaip 

tinkamą kandidatą LiJOT Valdybos nario pareigoms užimti.  

  Mantas savo patirtimi įrodė, kad yra verslus inovatorius, kurio idėjos ir pasiūlymai galėtų 

įnešti naujų vėjų Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veikloje. Mantas turi patirties jaunimo 

organizacijose, privačiame versle, nevyriausybiniame sektoriuje. Manome, kad jo kompetencijos ir 

motyvacija būtų vertinga LiJOT Valdyboje ir atneštų daugiau idėjų. 

  Atsižvelgdami į Manto Vičiaus patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad jis yra tinkama 

kandidatas į LiJOT Valdybos nario pareigas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkas           Šarūnas Grigonis 
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