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REKOMENDACIJA 

. 

Ateitininkų federacija palaiko ir rekomenduoja kandidatą Vytautą Pasvenską į Lietuvos 

jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Kontrolės komisijos nario poziciją.    

 Manome, kad Vytauto patirtis Kontrolės komisijos sudėtyje bus naudinga tęsiant pradėtus 

darbus bei išlaikant tęstinumą keičiantis organų sudėčiai.   

 

 

Ateitininkų federacijos generalinė sekretorė       Brigita Čiužaitė 
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Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos  
Asamblėjai 
 

REKOMENDACIJA 
Vytautui Pasvenskui 

Kandidatui į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos kontrolės komisijos nario poziciją 
 

Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Lietuva (toliau – 
ELSA Lietuva) palaiko ir rekomenduoja Vytautą Pasvenską kaip tinkamą kandidatą į Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos (toliau – LiJOT) kontrolės komisijos nario poziciją.  
 

Vytautas Pasvenskas ELSA Lietuvoje jau skaičiuoja penktus metus, iš kurių keturis praleido 
užimdamas pareigas valdybose: vieną kadenciją ELSA Vilnius valdyboje, einant viceprezidento 
seminarams ir konferencijoms pareigas; dvi kadencijas nacionalinėje valdyboje, einant tas pačias 
pareigas; šiuo metu Vytautas yra ELSA Lietuva revizijos komisijos pirmininkas. Per šį laikotarpį 
Vytautas visada buvo aktyvus ir atsakingas narys tiek savo koordinuojamoje srityje, tiek valdybos 
veikloje. Taip pat Vytautas neapsiriboja ELSA Lietuva veikla ir aktyviai veikia Vilniaus universiteto 
Studentų atstovybės Parlamento Teisės darbo grupėje bei, žinoma, LiJOT. Einant ELSA Lietuva 
revizijos komisijos pirmininko pareigas, ELSA Lietuva valdyba Vytauto darbą vertina teigiamai ir 
pastebi, kad su tenkančia atsakomybę jis susidoroja puikiai ir aktyviai įsitraukia į organizacijos veiklą 
teikdamas jai konsultacijas ir dalyvaudamas nacionalinės valdybos posėdžiuose. Be to, norime 
pasidžiaugti, jog šiais metais  Vytautas pirmininkauja net trijų organizacijų organuose. Vytauto 
užimamos pareigos tik dar kartą įrodo, kad jis nebijo prisiimti atsakomybės, o būtent tokios savybės yra 
būtinos organizacijų priežiūros organuose.  
 

Atsižvelgiant į Vytauto turtingą patirtį jaunimo organizacijose bei asmenines savybes, kurias yra 
pademonstravęs per penkerius metus aktyviai veikęs ELSA Lietuva, laikome, kad Vytautas yra tinkamas 
kandidatas į LiJOT kontrolės komisijos narius.  

 
 
 

ELSA Lietuva vardu 
ELSA Lietuva prezidentas 

Mantas Norkūnas 
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Vytauta Pa ven a jau antrus metus yra Lietuvos jaunimo organizaciJ tarybo Ko trolės 

omr 11 a - iai metais jis ne tik buvo Kontrolės komisijoje, bet buvo rr JOS p1rm1nm as. 

Vyta to ilgam tė patirtis Kontrolės komisijoje įgalina jį vertinti skirtingus atvejus, kuri galė 
i ilti ontrolės omisijos darbe iš kelių metų perspektyvos, jis žino, kokie procesai yra įprasti 

ir rei alingi norint, kad Kontrolės komisijos darbas vyktų nepriekaištingai. Jo patirtis yra 

reikalinga norint, ad Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Kontrolės komisija galėtų ir toliau 

sė m1ngai įgyvendinti veiklas, kurios priklauso pagal jos kompetenciją. 

Vytauto Pasvensko būdo bruožai ir kompetencijos reikšmingai prisideda prie jo gebėjimo būti 

pui iu Kontrolės komisijos nariu - jis yra atsakingas, nuoseklus ir gebantis aiškia, 

argumentuoti savo nuomonę, pristatyti ją ne tik įtikinamu būdu, bet ir svariais ir tvirtais 

argumentais. Vytauto noras prisidėti prie Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

bendruomenės tobulinimo, skaidrių ir teisėtų, teisingų procesų užtikrinimo jos viduje yra 

nuoširdus ir gerbtinas: Vytautas į LiJOT Kontrolės komisiją kandidatuoja trečius metus iš eilės. 

ai įrodo, kad jo pasišventimas ir nusiteikimas dirbti Lietuvos jaunimo organizacijos tarybos 

gerovės labui - labai rimtas ir turėtų būti atitinkamai įvertintas kitų organizacijų, kurios turės 

galimybę balsuoti Asamblėjoje. 

Lietuvos liberalus jaunimas mano, kad Vytautas Pasvenskas yra puikus kandidatas UJOT 

Kontrolės komisijos pareigoms užimti - rekomenduojame ir kitas organizacijas palai yti jo 

kandidatūrą. 

Lietuvos liberalaus jaunimo 

Pirmininkas 

Konst1tuc1J0S pr. 23 
LT-08105, Vilnius 
L1etuvil 
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LIETUVOS MOKSLEIVIU SA.JUNGA 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 55-ajai Asamblėjai 

REKOMENDACIJA VYTAUTUI PASVENSKUI 

2022 m. balandžio 7 d. 

Vilnius 

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

vardu, rekomenduoju Vytautą Pasvenską, kaip tinkamą kandidatą LiJOT Kontrolės komisijos nario 

pareigoms užimti. 

Vytautas Pasvenskas turi patirties tiek nacionalinėje, tiek regioninėje jaunimo politikoje, 

todėl jo sukaupta patirtis yra naudinga LiJOT Kontrolės komisijos veikloje. Vytautas jau trejus 

metus yra šio struktūros organo dalis, todėl tikime jo kompetencija ir patirtimi. 

Džiaugiamės Vytauto sprendimu kandidatuoti į LiJOT Kontrolės komisiją trečiai kadencijai 

ir teigiame, kad jis yra tinkamas kandidatas į LiJOT Kontrolės komisijos nario pareigas. 

Prezidentė 

Asociacija 

Konstitucijos pr. 25, 

LT-08105 Vtlnius 

Tel. +370 647 28547 

EL p. lms@moksleiviai.lt 

www.moksleiviai.lt 

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 06

Vilnius 

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga “Apskritas stalas” rekomenduoja Vytautą Pasvenską 

kaip tinkamą kandidatą LiJOT Kontrolės komisijos nario pareigoms užimti.  

Vytautas pasižymi turtinga patirtimi jaunimo organizacijose ir jau sėkmingai veikė LiJOT 

Kontrolės komisijoje, per savo kadenciją pasižymėjo atsakingumu ir stropumu, pareigas atliko 

sąžiningai ir ėmėsi reikalingų iniciatyvų. Atsižvelgdami į Vytauto patirtį tiek ELSA organizacijoje, 

tiek LiJOT sveikiname Vytauto sprendimą kandidatuoti į Kontrolės komisiją ir tikime, kad jis 

sėkmingai prisidės prie organizacijos tobulėjimo.

Atsižvelgdami į Vytauto Pasvensko patirtį bei asmenines savybes teigiame, kad jis yra 

tinkama kandidatas į LiJOT Kontrolės komisijos nario pareigas.  

Pirmininkas Šarūnas Grigonis 
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