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LIETUVOS MOKSLEIVIU SAJUNGA 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 

REKOMENDACIJA VITOLD DVORAK 

2022 m. balandžio 7 d. 

Vilnius 

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

vardu, rekomenduoju Vitold Dvorak į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (toliau - LiJOT) 

Kontrolės komisijos nario poziciją. 

Manome, kad Vitold sukaupta patirtis veikiant nacionalinėse organizacijose rodo, kad jis 

geba suvokti skirtingų organizacijų poreikius ir turės gebėjimų juos vertinti racionaliai bei 

profesionaliai. Taip pat Vitold turi platų patirties spektrą tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje, 

tad ši patirtis bus naudinga užimant LiJOT Kontrolės komisijos nario pareigas. 

LMS palaiko Vitold Dvorak kandidatūrą į LiJOT Kontrolės komisiją. 

Prezidentė 

Asociacija 

Konstitucijos pr. 25, 

LT-08105 Vilnius 

Tel. +370 647 28547 

El. p. lms(i11,moksleiviai.lt 

www.moksleiviai.It 

Karolina Pralgauskytė 

Įm. kodas 191972732 

A. s. LT84 7044 0600 0136 9875

AB SEB bankas, b. k. 70440 



 

 

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 Vitold Dvorak kaip 

tinkamą kandidatą LiJOT Kontrolės komisijos nario pareigoms užimti.  

  Vitold pažįstame kaip aktyvų jaunimo politikos veikėją ir manome, kad jo žinios bei 

kompetencijos - atsakingumas, sąžiningumas ir įsigilinimas į problemas – puikiai pasitarnaus 

atstovaujant LiJOT narių interesus ir organizacijai leis tobulėti. 

  Atsižvelgdami į Vitold Dvorak patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad jis yra tinkama 

kandidatas į LiJOT Revizijos komisijos nario pareigas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pirmininkas           Šarūnas Grigonis 



JAUNŲJŲ KONSERVATORIŲ LYGA 

YOUNG CONSERVATIVE LEAGUE 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55 Asamblėjai 

REKOMENDACIJA VITOLD DVORAK 

2022 m. balandžio 3 d. 

Vilnius 
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Jaunųjų konservatorių lyga, rekomenduoja palaikyti Vitold Dvorak kandidatūrą rinkimuose į 
Lietuvos jaunimo organizacijLĮ tarybos (LiJOT) kontrolės komisiją. 

Kandidato išsikelti tiksliai ir idėjos leis užtikrinti sklandžią LiJOT veiklos priežiūrą ir veiklos 
efektyvumo palaikymą. 

Palaikome Vitold Dvorak 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. It, www. libertaspietas. It 

Ralfas Romeika 

Įmik 295735870, als LT04 7044 0600 0154 7176, SEB bankas 



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 

Vitold Dvorak kandidatūrai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Kontrolės komisijos nario 

pareigoms užimti. 

Vitold Dvorak yra ilgametis Lietuvos liberalaus jaunimo narys - 2019 metais jis prisijungė prie 

mūsų organizacijos ir atkūrė skyrių Klaipėdoje, tapdamas Klaipėdos liberalaus jaunimo 

organizacijos pirmininku. Greitu metu Vitold prisijungė ir prie Lietuvos liberalaus jaunimo Biuro, 

kuriame prisidėjo prie nacionalinės Valdybos įgyvendinamų veiklų ir projektų. Vitold taip pat 

buvo Tarybos Seniūnas, po to - Valdybos narys, atsakingas už Biurą ir R.enginių 

organizavimą. 

Vitold Dvorak šiuo metu yra Lietuvos liberalaus jaunimo Valdybos narys, Finansų 

koordinatorius. Per pirmąjį ketvirtį šiose pareigose Vitold inicijavo ir kuravo rimtas reformas 

apskaitos ir dokumentacijos srityje - peržiūrimas istorinis Lietuvos liberalaus jaunimo 

archyvas, kuriamos naujos apskaitos sistemos, diegiami nauji metodai, skirti kuo efektyviau ir 

tinkamiau užtikrinti organizacijos finansinį tvarumą. Tai rodo, kad Vitold indėlis organizacijoje 

- itin reikšmingas ir vertingas.

Vitold Dvorak taip pat turi patirties profesionalioje audito įmonėje. Manome, kad tai yra 

įrodymas, pagrindžiantis, kad Vitold turi reikalingus gebėjimus ir kompetencijas, kurios yra itin 

reikalingos Kontrolės komisijos darbe. Manome, kad jo įgytos ir turimos žinios galėtli atverti 

naujų perspektyvų LiJOT Kontrolės komisijos darbe. 

Vitold pasižymi savybėmis, kurios yra išskirtinės ir labai svarbios Kontrolės komisijos darbe -

Vitold yra preciziškas, gebantis situaciją vertinti iš skirtingų požiūrio taškų, sąžiningas ir 

pasižymintis puikia darbo etika. Esame įsitikinę, kad žmogus, turintis tokius aukštus darbo 

kokybės ir procesų efektyvumo, jų teisingumo užtikrinimo standartus, yra puikus kandidatas 

tapti LiJOT Kontrolės komisijos nariu. 

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių Lietuvos liberalus jaunimas mano, kad Vitold Dvorak yra 

tinkamas kandidatas LiJOT Kontrolės komisijos pareigoms užimti - rekomenduojamH ir kitas 

organizacijas palaikyti šį kandidatą. 

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 




