Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
ASAMBLĖJOS PROTOKOLAS
2009 m. spalio 17-18 d.
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius
Apie Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 26 – ąją Asamblėją LiJOT Prezidentas
Šarūnas Frolenko Narius ir Stebėtojus informavo ir pakvietė dalyvauti 2009 m. spalio 15 d. Informacija
buvo išsiųsta registruotu paštu, pateikta LiJOT elektroninėje konferencijoje, LiJOT interneto
svetainėje, su Nariais ir Stebėtojais buvo susisiekta telefonu.
Dalyvauja: (žr. priedą Nr. 1).
Spalio 16 d., penktadienis
Dalyvių, gyvenančių didesniu nei 200 km nuo Vilniaus atstumu atvykimas.
Spalio 17 d., šeštadienis
8.30-9.15
9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-10.20
10.20-11.00
11.00-11.10
11.10-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.45
13.45-14.45
14.45-15.00
15.00-16.30
16.30-17.00
17.00-18.30
18.30-19.00
19.00-20.00

Dalyvių atvykimas ir registracija.
Įvadinė darbo grupė pirmą kartą dalyvaujantiems LiJOT renginyje.
LiJOT Asamblėjos atidarymas. Svečių sveikinimai.
Pirmininkų, sekretorių, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Balsuojama
visais
Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas.
balsais
LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaita – pristatymas, klausimai,
atsakymai.
(LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko)
LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
Balsuojama
visais
balsais
Informacija apie JRT veiklą.
Kavos pertrauka
LiJOT naujų Narių ir Stebėtojų prisistatymai, priėmimas.
Balsuojama baziniais
Narių ir Stebėtojų šalinimas iš LiJOT.
balsais
Interesų grupių pristatymas. Interesų grupės.
Pietūs
Įstatų pakeitimų svarstymas.
Balsuojama baziniais
balsais
Darbo grupių pristatymas. Darbas darbo grupėse (rezoliucijų, pozicijų, kitų
klausimų svarstymas).
Kavos pertrauka
Darbas darbo grupėse (rezoliucijų, pozicijų, kitų klausimų svarstymas). Tęsinys.
Kandidatų į LiJOT Prezidentus prisistatymas.
Vakarienė

Spalio 18 d., sekmadienis
9.30-10.30
10.30-11.00
11.00-12.30

Darbas darbo grupėse (rezoliucijų, pozicijų, kitų klausimų svarstymas). Tęsinys.
LiJOT apdovanojimų pristatymas.
Rezoliucijų svarstymas ir priėmimas.

12.30-13.30

Balsavimo procedūra dėl LiJOT Prezidento ir LiJOT apdovanojimų.

13.30-14.00
14.00-14.15

Kiti klausimai
LiJOT Asamblėjos uždarymas.
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Balsuojama
visais
balsais
Balsuojama visais ir
baziniais balsais

Spalio 17 d., šeštadienis.
9.32 val.
1. SVARSTYTA. LiJOT Asamblėjos atidarymas. Svečių sveikinimai.
Asamblėjos dalyvius pasveikina LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko.
Giedamas Lietuvos Respublikos himnas.
Sveikinimo žodį taria LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos narys Paulius Saudargas,
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Piniginės paramos, vaikų ir jaunimo
departamento direktoriaus pavaduotojas Steponas Kulbauskas, Jaunimo reikalų departamento prie
SADM direktorius Juras Požela.
LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko informuoja, kad 26-ojoje Asamblėjoje balsavimo mandatai
bus išduodami prieš Asamblėją LiJOT Prezidento, Asamblėjos metu – pirmininkų. Balsavimo
biuleteniai išduodami organizacijų abėcėlės tvarka, prieš tai kiekvienam dalyviui pasirašant, kad balsą
gavo (priedas Nr. 2).
Š. Frolenko pradeda balsavimo mandatų išdavimą.
LiJOT Prezidentas Š. Frolenko informuoja, kad išduoti 27 baziniai ir 24 papildomi balsai.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 27 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
2. SVARSTYTA. Pirmininkų, sekretorių, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas.
LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko praneša, kad LiJOT Valdyba, 26 – osios Asamblėjos
pirmininkais siūlo patvirtinti Vytautą Dobilą, Aušrinę Mincienę ir Eglę Vilimaitę.
SIŪLOMA. 26 – osios Asamblėjos pirmininkais patvirtinti Vytautą Dobilą, Aušrinę Mincienę
ir Eglę Vilimaitę.
NUTARTA (bendru sutarimu). 26 – osios Asamblėjos pirmininkais patvirtinti Vytautą
Dobilą, Aušrinę Mincienę ir Eglę Vilimaitę.
Asamblėjai pirmininkauja Vytautas Dobilas.
2.1 SVARSTYTA. Asamblėjos sekretorių tvirtinimas.
Vytautas Dobilas praneša, kad LiJOT Valdyba, 26 – osios Asamblėjos sekretoriais siūlo
patvirtinti Aidą Lumbytę, Evaldą Rupkų ir Juditą Žilėnaitę.
SIŪLOMA. Patvirtinti Evaldą Rupkų, Aidą Lumbytę ir Juditą Žilėnaitę 26 – oios Asamblėjos
sekretoriais.
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NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Evaldą Rupkų, Aidą Lumbytę ir Juditą Žilėnaitę 26
– oios Asamblėjos sekretoriais.
2.2 SVARSTYTA. Asamblėjos Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Asamblėjos pirmininkas kviečia siūlyti kandidatus į Balsų skaičiavimo komisiją.
M. Pilkis (Ateitininkų federacija) siūlo save.
L. Sveikata (Lietuvos medicinos studentų asociacija) siūlo save.
T. Čebatorius (Lietuvos skautija) siūlo save.
A. Jonikaitis (LiJOT Kontrolės komisija) siūlo K. Džiovalaitę (Vilniaus jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritas stalas“).
E. Remeikis (svečias) siūlo O. Andriuškevičiūtę (Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“).
Asamblėjos pirmininkas kreipiasi į asmenis pasiūlytus į Balsų skaičiavimo komisiją ir klausia,
ar jie sutinka dirbti šioje komisijoje.
Visi sutinka.
Asamblėjos pirmininkas praneša, kad buvo išduotas bazinis balsas V. Žilinskui (Zarasų rajono
jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
SIŪLOMA. Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją iš penkių asmenų: M. Pilkio, L. Sveikatos,
T. Čebatoriaus, K. Džiovalaitės ir O. Andriuškevičiūtės.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją iš penkių asmenų: M.
Pilkio, L. Sveikatos, T. Čebatoriaus, K. Džiovalaitės ir O. Andriuškevičiūtės.
Balsų skaičiavimo komisija kviečiama išsirinkti Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką ir
pasiskirstyti skaičiavimo zonomis.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininke išrenkama K. Džiovalaitė (Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
2.3 SVARSTYTA. 26-osios Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas.
V. Dobilas pristato 26 – osios Asamblėjos darbotvarkę. Siūloma įtraukti Loretos Senkutės
pristatymą apie rengiamą Europos jaunimo teisių konvenciją po LiJOT Įstatų pakeitimų svarstymo.
Daugiau pasiūlymų darbotvarkei nėra.
SIŪLOMA. Patvirtinti 26 –osios Asamblėjos darbotvarkę.
NUTARTA (bendru sutatimu). Patvirtinti 26 –osios Asamblėjos darbotvarkę.
Asamblėjai pirmininkauja Aušrinė
perdelegavimo tvarką.

Mincienė, kuri
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delegatams

primena apie

balsų

10.27 val.
3. SVARSTYTA. LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaita – pristatymas,
klausimai, atsakymai (priedas Nr. 3).
LiJOT Prezidentas Š. Frolenko pristato LiJOT Prezidento ir Valdybos ataskaitą, bei papasakoja
apie Jaunimo reikalų tarybos veiklą.
Kviečiama užduoti 5 klausimus.
Klausimus užduoda: M. Stoškus (Ateitininkų federacija), D. Dikšaitis (Lietuvos studentų
sąjunga), M. Simanavičius (LiJOT Valdyba), D. Dikšaitis (Lietuvos studentų sąjunga), R. KuodytėKazielienė (svečias).
Š. Frolenko atsako.
Pirmininkai informuoja, kad buvo išduoti baziniai balsai T. Šinkūnui (Kauno jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), K. Cirtautaitei (T.L.S. korporacija Neo-Lithuania) ir
papildomi balsai M. Bieliauskui (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), M.
Grajauskui (Lietuvos studentų sąjunga).
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 56 delegatai iš kurių 30 turinčių bazinius balsus.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Patvirtinti LiJOT Prezidento ir Valdybos ataskaitą.
BALSAVO:
Už:
53,
Prieš:
3,
Susilaikė: 0.
NUTARTA. Patvirtinti LiJOT Prezidento ir Valdybos ataskaitą.
Asamblėjos pirmininkė A. Mincienė informuoja, kad galima iš anksto registruotis į Interesų
grupes ir išvardija jas (priedas Nr. 4). Taip pat praneša, kad V. Dobilas ves Interesų grupę tema
„Jaunimo NVO bendradarbiavimo su verslo sektoriumi galimybės“ ir klausia, ar nebus daugiau
pasiūlymų.
D. Petkauskas (Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacija) siūlo trumpai pristatyti visas
Interesų grupes.
Moderatoriai kviečiami pristatyti savo Interesų grupes.
A. Lumbytė pristato Interesų grupę tema „Savanorystės darbo grupių rezultatai“.
R. Ribačiauskaitė pristato Interesų grupę tema „„B-Young“ projekto pristatymas“.
G. Bingelytė pristato Interesų grupę tema „JOVKGS pristatymas“.
M. Čeponas pristato Interesų grupę tema „SJRT nuostatų peržiūra“.
Nesant Interesų grupės tema „JTBA“ moderatorei, šią darbo grupę pristato A. Mincienė.
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M. Simanavičius pristato Interesų grupę tema „Regioninių jaunimo tarybų finansinių
mechanizmų padėtis 2010m.“
D. Petkauskas pristato Interesų grupę tema „Jaunimo darbuotojai“.
V. Dobilas pristato Interesų grupę tema „Jaunimo NVO bendradarbiavimo su verslo sektoriumi
galimybės“. Taip pat V. Dobilas siūlo į panašias tikslines auditorijas orientuotas interesų grupes
sujungti, kad delegatai galėtų išgirsti visą jiems aktualią informaciją.
Skelbiama kavos pertrauka.
12.05 val.
Asamblėjai pirmininkauja Eglė Vilimaitė.
12.08 val.
4. SVARSTYTA. LiJOT naujų Narių ir Stebėtojų prisistatymai, priėmimas. Narių ir
Stebėtojų šalinimas iš LiJOT.
Asamblėjos pirmininkė informuoja, kad pagal Asamblėjos reglamento 7.7 punktą „Sprendimas
dėl organizacijos priėmimo į Narius ir Stebėtojus laikomas priimtu, kai už jį gauta ne mažiau kaip 2/3
Asamblėjoje dalyvaujančių Narių bazinių balsų“.
Asamblėjos pirmininkė praneša, kad buvo išduotas bazinis balsas A. Rudomanskiui
(Tolerantiško jaunimo asociacija).
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 30 delegatų turinčių bazinius balsus ir 27 turintys papildomus balsus.
Kvorumas yra.
E. Vilimaitė nurodo, kad vadovaujantis LiJOT Asamblėjos reglamento 9.7 punktu ir šiuo metu
Asamblėjoje dalyvaujant 30 delegatų, turinčių bazinius balsus, organizacijai reikia surinkti ne mažiau
kaip 20 bazinių balsų, kad būtų priimta į LiJOT Narius/Stebėtojus.
4.1. SVARSTYTA. Lietuvos psichologijos studentų asociacijos narystė (priedas nr. 5).
Asamblėjos pirmininkė klausia Kontrolės komisijos, ar Lietuvos psichologijos studentų
asociacija pateikusi prašymą tapti LiJOT Nare atitinka visus LiJOT Įstatų reikalavimus.
A. Jonikaitis (LiJOT Kontrolės komisijos pirmininkas) atsako, kad Lietuvos psichologijos
studentų asociacijos prašymas tapti LiJOT Nare ir kiti reikiami dokumentai atitinka visus LiJOT Įstatų
nustatytus reikalavimus.
Kviečiama R. Rimašiūtė pristatyti savo atstovaujamą organizaciją.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: V. Zulonas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), D.
Dikšaitis (Lietuvos studentų sąjunga), M. Darškus (Ateitininkų federacija), D. Dikšaitis (Lietuvos
studentų sąjunga).
R. Rimašiūtė atsako.
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Kviečiama pasisakyti už ir prieš.
Pasisako už: M. Simanavičius (LiJOT Valdyba), Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas), A. Mark
(Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Pasisakymų prieš nėra.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 29 delegatai, turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Balsuojama tik baziniais balsais.
SIŪLOMA. Priimti Lietuvos psichologijos studentų asociaciją į LiJOT Nares.
BALSAVO:
Už:
26,
Prieš:
0,
Susilaikė: 3.
NUTARTA. Priimti Lietuvos psichologijos studentų asociaciją į LiJOT Nares.
4.2. SVARSTYTA. Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos narystė (priedas nr. 6).
Asamblėjos pirmininkė klausia Kontrolės komisijos, ar Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga
pateikusi prašymą tapti LiJOT Nare atitinka visus LiJOT Įstatų reikalavimus.
A. Jonikaitis (LiJOT Kontrolės komisijos pirmininkas) atsako, kad Lietuvos tautinio jaunimo
sąjungos prašymas tapti LiJOT Nare ir kiti reikiami dokumentai atitinka visus nustatytus reikalavimus.
Kviečiama A. Kudirkaitė pristatyti savo atstovaujamą organizaciją.
Organizaciją pristato trys jos atstovai: A. Kudirkaitė, J. Panka, V. Tamošauskas.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: D. Dikšaitis (Lietuvos studentų sąjunga), M. Simanavičius (LiJOT
Valdyba), A. Rudomanskis (Tolerantiško jaunimo asociacija), R. Maselskyte (LiJOT Valdyba), D.
Dikšaitis (Lietuvos studentų sąjunga).
Atsako A. Kudirkaitė, J. Panka, V. Tamošauskas.
Kviečiama pasisakyti už ir prieš.
Pasisako už: M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“), A.
Skrinska (Jaunieji krikščionys demokratai), A. Vyšniauskas (LiJOT Valdyba).
Pasisako prieš: A. Rudomanskis (Tolerantiško jaunimo asociacija), D. Dikšaitis (Lietuvos
studentų sąjunga), R. Kuodytė-Kazielienė (svečias).
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 30 delegatų, turinčių bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Balsuojama tik baziniais balsais.
SIŪLOMA. Priimti Lietuvos tautinio jaunimo sąjungą į LiJOT Nares.
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BALSAVO:
Už:
16,
Prieš:
5,
Susilaikė: 9.
NUTARTA. Nepriimti Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos į LiJOT Nares.
Pasisako: P. Mieželis (LiJOT Valdyba), A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), A.
Rudomanskis (Tolerantiško jaunimo asociacija), Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas), A. Skrinska
(Jaunieji krikščionys demokratai), D. Dikšaitis (Lietuvos studentų sąjunga), A. Kudirkaitė (Lietuvos
tautinio jaunimo sąjunga), Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas).
4.3. SVARSTYTA. VšĮ „Sėkmės mokykla“ narystė (priedas nr. 7).
Asamblėjos pirmininkė klausia Kontrolės komisijos, ar VšĮ „Sėkmės mokykla“ pateikusi
prašymą tapti LiJOT Stebėtoja atitinka visus LiJOT Įstatų reikalavimus.
A. Jonikaitis (LiJOT Kontrolės komisijos pirmininkas) atsako, kad VšĮ „Sėkmės mokykla“
prašymas tapti LiJOT Stebėtoja ir kiti reikiami dokumentai atitinka visus LiJOT Įstatų nustatytus
reikalavimus.
Kviečiamas N. Buivydas pristatyti savo atstovaujamą organizaciją.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: A. Jonikaitis (LiJOT Kontrolės komisija), G. Pocius (Ukmergės rajono
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), D. Petkauskas (Lietuvos jaunimo neformalaus
ugdymo asociacija), R. Maselskyte (LiJOT Valdyba), M. Darškus (Ateitininkų federacija).
A. Buivydas atsako.
Kviečiama pasisakyti už ir prieš.
Pasisako už: M. Jurgutis (LiJOT Valdyba), M. Darškus (Ateitininkų federacija).
Pasisakymų prieš nėra.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 30 delegatų turinčių bazinį balsą.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Priimti VšĮ „Sėkmės mokykla“ į LiJOT Stebėtojas.
BALSAVO:
Už:
28,
Prieš:
0,
Susilaikė: 2.
NUTARTA. Priimti VšĮ „Sėkmės mokykla“ į LiJOT Stebėtojas
13.35 val.
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4.4. SVARSTYTA. LiJOT Narių šalinimas iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
(priedas nr. 8).
Asamblėjos pirmininkė E. Vilimaitė kviečia LiJOT Kontrolės komisijos pirmininką išaiškinti
procedūras dėl Narių šalinimo iš LiJOT.
Kviečiama V. Noreikaitė iš Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“.
V. Noreikaitė praneša, kad dėl finansinių kliūčių Lietuvos blaivybės draugija „Baltų ainiai“
negali mokėti Nario mokesčio, bet ši situacija turėtų pasikeisti jau kitais metais.
Atsižvelgiant į Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ situaciją Š. Frolenko siūlo Valdybai
atsiimti savo siūlymą šalinti šią organizaciją iš LiJOT.
Valdyba sutinka.
Pasisako: D. Dikšaitis (Lietuvos studentų sąjunga).
Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas) pristato likusias organizacijas, kurias Valdyba siūlo šalinti iš
LiJOT, t.y. Lietuvių tautinio jaunimo organizaciją „Jaunoji karta“, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių
sąjungą ir Šilutės jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas”.
Asamblėjos pirmininkė paaiškina procedūras. Pirma, remiantis LiJOT Asamblėjos darbo
reglamento 10.7, 10.7.1, 10.7.2 punktais, visais balsais bus balsuojama, ar pasiūlytų organizacijų
(kiekvienos atskirai) šalinimo klausimą svarstyti šioje Asamblėjoje ir, jei Asamblėja apsispręs
teigiamai, tuomet baziniais balsais bus balsuojama, ar šalinti šias organizacijas (kiekvieną atskirai) iš
LiJOT.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 29 delegatai, turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Pasisako: B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), D. Dikšaitis (Lietuvos
studentų sąjunga), E. Vilimaite (Asamblėjos pirmininkė), A. Jonikaitis (LiJOT Kontrolės komisija).
SIŪLOMA. Kas už tai, kad Lietuvių tautinio jaunimo organizacija „Jaunoji karta“ būtų
svarstoma dėl šalinimo iš LiJOT šioje Asamblėjoje.
BALSAVO:
Už:
54,
Prieš:
1,
Susilaikė: 1.
NUTARTA. Lietuvių tautinio jaunimo organizacija „Jaunoji karta“ bus svarstoma dėl šalinimo
iš LiJOT šioje Asamblėjoje.
SIŪLOMA. Kas už tai, kad Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga būtų svarstoma dėl
šalinimo iš LiJOT šioje Asamblėjoje.
BALSAVO:
Už:
54,
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Prieš:
1,
Susilaikė: 1.
NUTARTA. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga bus svarstoma dėl šalinimo iš LiJOT
šioje Asamblėjoje.
SIŪLOMA. Kas už tai, kad Šilutės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas” būtų
svarstoma dėl šalinimo iš LiJOT šioje Asamblėjoje.
BALSAVO:
Už:
50,
Prieš:
1,
Susilaikė: 5.
NUTARTA. Šilutės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas” bus svarstoma dėl
šalinimo iš LiJOT šioje Asamblėjoje.
Asamblėjos pirmininkė paaiškina balsavimo procedūrą ir primena, kad vadovaujantis LiJOT
Asamblėjos reglamento 10.8 punktu „Sprendimas dėl Nario ar Stebėtojo pašalinimo iš LiJOT laikomas
priimtu, kai už jį gauta ne mažiau kaip 2 Asamblėjoje dalyvaujančių Narių bazinių balsų.“.
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Kviečiamas atstovas iš Lietuvių tautinio jaunimo organizacijos „Jaunoji karta“.
Atstovo nėra.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 30 delegatų turinčių bazinius balsus.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Lietuvių tautinio jaunimo organizaciją „Jaunoji karta“ pašalinti iš Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos.
BALSAVO:
Už:
29,
Prieš:
0,
Susilaikė: 1.
NUTARTA. Lietuvių tautinio jaunimo organizaciją „Jaunoji karta“ pašalinti iš Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos.
Kviečiamas atstovas iš Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos.
Atstovo nėra.
SIŪLOMA. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungą pašalinti iš Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos.
BALSAVO:
Už:
29,
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Prieš:
0,
Susilaikė: 0.
NUTARTA. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungą pašalinti iš Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos.
Kviečiamas atstovas iš Šilutės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas”.
Atstovo nėra.
SIŪLOMA. Šilutės jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas” pašalinti iš Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos.
BALSAVO:
Už:
27,
Prieš:
3,
Susilaikė: 0.
NUTARTA. Šilutės jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas” pašalinti iš Lietuvos
jaunimo organizacijų tarybos.
A. Mincienė siūlo pakoreguoti Asamblėjos darbotvarkę – dabar eiti pietauti, o Interesų grupes
daryti iš karto po jų.
Siūlymui pritarta bendru sutarimu.
Pietūs.
Interesų grupės vyksta iki 15.20 val.

15.29 val.
Asamblėjai pirmininkauja A. Mincienė.
5. SVARSTYTA. Įstatų pakeitimų svarstymas (priedas Nr. 9).
Asamblėjos pirmininkė informuoja, kad išsiregistravo D. Dikšaitis ir V. Birmontas (Lietuvos
studentų sąjunga).
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 25 delegatai, turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas) kviečiamas pristatyti LiJOT Valdybos Asamblėjai svarstyti
teikiamą LiJOT Įstatų keitimo projektą.
Kviečiama užduoti klausimus.
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Klausimus užduoda: M. Simanavičius (LiJOT Valdyba).
Š. Frolenko atsako.
Kviečiama pasisakyti už ir prieš.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 27 delegatai, turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Kas už tai, kad LiJOT Įstatai būtų papildyti 12.16 punktu „vykdo kitą šiems
įstatams ir LR teisės aktams neprieštaraujančią veiklą“.
BALSAVO:
Už:
22,
Prieš:
0,
Susilaikė: 2.
NUTARTA. LiJOT Įstatus papildyti 12.16 punktu „vykdo kitą šiems įstatams ir LR teisės
aktams neprieštaraujančią veiklą“.
Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas) informuoja, kad LiJOT Vadovų klubo metu buvo iškelta idėja
sudaryti darbo grupę LiJOT Įstatams peržiūrėti ir buvo nuspręsta šį klausimą iškelti šioje Asamblėjoje.
Prašoma Asamblėjos pirmininkų iškelti šį klausimą.
Klausimą dėl procedūrų užduoda M. Simanavičius (LiJOT Valdyba).
Atsako A. Mincienė (Asamblėjos pirmininkė).
Asamblėjos pirmininkė klausia ar yra norinčių, kad šis klausimas būtų svarstomas šioje
Asamblėjoje.
Norinčių yra.
Pasisako A. Jonikaitis (LiJOT Kontrolės komisija).
Asamblėjos pirmininkė informuoja, kad dabar bus diskusijos iš esmės.
Pasisako: M. Simanavičius (LiJOT Valdyba), P. Mieželis (LiJOT Valdyba), Š. Frolenko (LiJOT
Prezidentas), A. Vyšniauskas (LiJOT Valdyba).
Kviečiama pasisakyti už ir prieš.
Pasisako už: M. Jurgutis (LiJOT Valdyba), A. Jonikaitis (LiJOT Kontrolės komisija).
Pasisako prieš: Arūnas Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), Š. Frolenko (LiJOT
Prezidentas), R. Maselskyte (LiJOT Valdyba).
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 52 delegatai, iš kurių 26, turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Skelbiamas alternatyvus balsavimas.
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SIŪLOMA. Kas už tai, kad būtų sudaryta darbo grupė vidiniams dokumentams tobulinti.
UŽ: 7
SIŪLOMA. Kas už tai, kad nebūtų sudaryta darbo grupė vidiniams dokumentams tobulinti.
UŽ: 32
NUTARTA. Nesudaryti darbo grupės vidiniams dokumentams tobulinti.
6. SVARSTYTA. Rengiamos Jaunimo teisių konvencijos pristatymas (priedas Nr. 10).
L. Senkutė kviečiama pristatyti rengiamą Jaunimo teisių konvenciją.
Vyksta pristatymas.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: A. Skrinska (Jaunieji krikščionys demokratai), R. Maselskyte (LiJOT
Valdyba), M. Pilkis (Ateitininkų federacija), A. Armonaitė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“).
L. Senkutė atsako.
7. SVARSTYTA. Darbo grupių pristatymas. Darbas darbo grupėse (rezoliucijų, pozicijų,
kitų klausimų svarstymas) (priedas Nr. 11).
Asamblėjos pirmininkai informuoja Asamblėjos dalyvius apie darbo grupes, kas jas moderuos ir
kur jos vyks.
Darbas darbo grupėse vyksta iki 18.45 val.

18.49 val.
8. SVARSTYTA. Kandidatų į LiJOT Prezidentus 2009-2011 metų kadencijai
prisistatymas.
A. Mincienė praneša, kad išsiregistravo O. Petrulytė (ELSA Lietuva).
Kviečiamas prisistatyti kandidatas į LiJOT Prezidento postą Šarūnas Frolenko.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: M. Čeponas (Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas
stalas“), B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), A. Vyšniauskas (LiJOT
Valdyba), R. Maselskytė (LiJOT Valdyba), M. Simanavičius (LiJOT Valdyba), K. Džiovalaitė
(Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), M. Jurgutis (LiJOT Valdyba), P. Mieželis
(LiJOT Valdyba).
Š. Frolenko atsako.
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Asamblėjos pirmininkė informuoja apie rytdienos darbotvarkę ir kviečia visus vakarienės.
Vakarienė.

Spalio 18 d., sekmadienis.
Darbas darbo grupėse vyksta iki 10.20 val.
10.30 val.
9. SVARSTYTA. LiJOT apdovanojimų pristatymas (priedas Nr. 12).
Asamblėjos pirmininkai informuoja, kad buvo rastas A. Skrinskos (Jaunieji krikščionys
demokratai) balsas. A. Skrinska kviečiamas atsiimti savo balsą.
Asamblėjos pirmininkai praneša, kad buvo išduoti baziniai balsai D. Dikšaičiui (Lietuvos
studentų sąjunga) ir A. Bartninkaitei (Lietuvos moksleivių sąjunga).
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 46 delegatai, iš kurių 25, turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Asamblėjai pirmininkauja V. Dobilas, kuris pristato Asamblėjai Valdybos siūlomas
nominacijas. Primenama, kad pirmiausiai bus balsuojama dėl pačių nominacijų, o vėliau – dėl
kandidatų į šias nominacijas.
9.1. SVARSTYTA. Nominacija „Metų jaunimo organizacijų partneris“.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš.
Pasisako už: Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas), B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjunga).
Pasisakymų prieš nėra.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų jaunimo organizacijų partneris“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „Metų jaunimo organizacijų partneris“ įtraukti į
nominacijų sąrašą.
9.2 SVARSTYTA. Nominacija „Metų jaunimo ambasadorius“.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų jaunimo ambasadorius“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
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NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „Metų jaunimo ambasadorius“ įtraukti į
nominacijų sąrašą.
9.3 SVARSTYTA. Nominacija „Metų jaunimo įvykis“.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
D. Dikšaitis (Lietuvos studentų sąjunga) siūlo pasirinkti arba nominaciją „Metų jaunimo įvykis“
arba nominaciją „Metų iniciatyva jaunimui“, nes jos yra panašios.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų jaunimo įvykis“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
BALSAVO:
Už:
49,
Prieš:
0,
Susilaikė: 2.
NUTARTA. Nominaciją „Metų jaunimo įvykis“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
9.4 SVARSTYTA. Nominacija „Metų jaunimo organizacijų lyderis“.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš.
Pasisakymų už nėra.
Pasisako prieš: Arūnas Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų jaunimo organizacijų lyderis“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
BALSAVO:
Už:
45,
Prieš:
0,
Susilaikė: 6.
NUTARTA. Nominaciją „Metų jaunimo organizacijų lyderis“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
9.5 SVARSTYTA. Nominacija „Metų iniciatyva jaunimui“.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų iniciatyva jaunimui“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „Metų iniciatyva jaunimui“ įtraukti į nominacijų
sąrašą.
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9.6 SVARSTYTA. Nominacija „Metų jaunimo politikas“.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš.
Pasisako už: A. Makauskas (Jaunimo reikalų taryba), Arūnas Mark (Lietuvos studentų
atstovybių sąjunga).
Pasisakymų prieš nėra.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų jaunimo politikas“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „Metų jaunimo politikas“ įtraukti į nominacijų
sąrašą.
9.7 SVARSTYTA. Nominacija „LiJOT padėkos apdovanojimas“.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
SIŪLOMA. Nominaciją „LiJOT padėkos apdovanojimas“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „LiJOT padėkos apdovanojimas“ įtraukti į
nominacijų sąrašą.
9.8 SVARSTYTA. Kandidatai į LiJOT apdovanojimus.
Pasisako Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas) dėl procedūrų.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš advokatų kontorą Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai
LAWIN nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo organizacijų partneris“.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš advokatų kontorą Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai
nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo organizacijų partneris“.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš LR Užsienio reikalų ministeriją nominuojamą nominacijai
„Metų jaunimo organizacijų partneris“.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Kariną Ufert nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
ambasadorius“.
Pasisako už: A. Jonikaitis (LiJOT Kontrolės komisija).
Pasisakymų prieš nėra.
15

Kviečiama pasisakyti už arba prieš Radvilę Morkūnaitę nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo ambasadorius“.
Pasisako už: A. Vyšniauskas (LiJOT Valdyba), A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių
sąjunga).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Nerijų Miginį nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
ambasadorius“.
Pasisakymų už nėra.
Pasisako prieš: B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš „Baltijos kelio 20 - mečio minėjimą“ nominuojamą
nominacijai „Metų jaunimo įvykis“.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš „Kauno jaunimo savaitę“ nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo įvykis“.
Pasisako už: E. Stanišauskas (Lietuvos liberalus jaunimas).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš „YEU Konvenciją Lietuvoje“ nominuojamą nominacijai
„Metų jaunimo įvykis“.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Rasą Dumčiūtę nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
organizacijų lyderis“.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Norą Naudužaitę nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
organizacijų lyderis“.
Pasisako už: M. Stoškus (Lietuvos jaunųjų socialliberalų sąjunga).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Michailą Denisenko nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo organizacijų lyderis“.
Pasisako už: A. Vyšniauskas (LiJOT Valdyba), R. Maselskyte (LiJOT Valdyba).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš „Kodas: JAU.09.19“ nominuojamą nominacijai „Metų
iniciatyva jaunimui“.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš „Taize dienos“ nominuojamą nominacijai „Metų iniciatyva
jaunimui“.
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Pasisako už: B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), P. Mieželis (LiJOT
Valdyba).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš projektą „Vitaminai“ nominuojamą nominacijai „Metų
iniciatyva jaunimui“.
Pasisako už: Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Vygaudą Ušacką nominuojamą nominacijai „Metų politikas,
labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisako už: A. Vyšniauskas (LiJOT Valdyba).
Pasisako prieš: A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Algirdą Monkevičių nominuojamą nominacijai „Metų
politikas, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisako už: A. Makauskas (JRT), A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Žilviną Šilgalį nominuojamą nominacijai „Metų politikas,
labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisako už: A. Armonaitė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
Pasisako prieš: B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Saulę Dagilytę nominuojamą nominacijai „LiJOT padėkos
apdovanojimas“.
Pasisako už: M. Simanavičius (LiJOT Valdyba).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Gediminą Plečkaitį nominuojamą nominacijai „LiJOT
padėkos apdovanojimas“.
Pasisako už: P. Mieželis (LiJOT Valdyba), M. Darškus (Ateitininkų federacija).
Pasisakymų prieš nėra.
SIŪLOMA. Tvirtinti visus siūlomus nominantus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti visus siūlomus nominantus.

11.20 val.
Asamblėjai pirmininkauja A. Mincienė.
10. SVARSTYTA. Rezoliucijų svarstymas ir priėmimas.
Asamblėjos pirmininkė informuoja apie procedūras svarstant rezoliucijas ir pozicijas ir
primena, kad pagal Asamblėjos reglamento 8.4.3. punktą “Asamblėjos sprendimai dėl rezoliucijų
projektų patvirtinimo laikomi priimtais, kai už juos gauta ne mažiau kaip 2 ∕3 Asamblėjos balsų
daugumos ”.
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10.1 SVARSTYTA. Rezoliucijos dėl finansinės padėties jaunimo politikos srityje projektas
(priedas Nr. 13).
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 29 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Darbo grupės rezultatus pristato A. Vyšniauskas (LiJOT Valdyba).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš šią rezoliuciją.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl finansinės padėties jaunimo politikos srityje.
NUTARTA (bendru sutarimu). Svarstyti Rezoliuciją dėl finansinės padėties jaunimo
politikos srityje.
SIŪLOMA. Patvirtinti pirmą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti pirmą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti antrą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti antrą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti trečią pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti trečią pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti darbo grupės siūlymą išbraukti ketvirtą pastraipą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti darbo grupės siūlymą išbraukti ketvirtą pastraipą.
SIŪLOMA. Patvirtinti penktą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti penktą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti šeštą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti šeštą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
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SIŪLOMA. Patvirtinti septintą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
Pasisako R. Maselskytė (LiJOT Valdyba) dėl 59 eilutės.
SIŪLOMA. Patvirtinti, kad 59 eilutės formuluotės tikslinimą palikti Redakcinei kolegijai.
NUTARTA. Patvirtinti, kad 59 eilutės formuluotės tikslinimą palikti Redakcinei kolegijai.
SIŪLOMA. Patvirtinti septintą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti septintą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti paskutinę pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti paskutinę pastraipą su visais siūlomais darbo
grupės pakeitimais.
SIŪLOMA. Priimti Rezoliuciją dėl finansinės padėties jaunimo politikos srityje su visais darbo
grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti Rezoliuciją dėl finansinės padėties jaunimo politikos
srityje su visais darbo grupės pakeitimais.
10.2 SVARSTYTA. Rezoliucijos dėl NVO finansavimo mechanizmų plėtojimo projektas
(priedas Nr. 14).
Darbo grupės rezultatus pristato A. Vyšniauskas (LiJOT Valdyba).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš šią rezoliuciją.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl NVO finansavimo mechanizmų plėtojimo.
NUTARTA (bendru sutarimu). Svarstyti Rezoliuciją dėl NVO finansavimo mechanizmų
plėtojimo.
SIŪLOMA. Patvirtinti pirmą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti pirmą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti antrą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti antrą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
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SIŪLOMA. Sujungti trečią pastraipą su ketvirta ir patvirtinti su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Sujungti trečią pastraipą su ketvirta ir patvirtinti su visais
siūlomais darbo grupės pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti darbo grupės siūlymą išbraukti ketvirtą pastraipą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti darbo grupės siūlymą išbraukti ketvirtą pastraipą.
SIŪLOMA. Patvirtinti penktą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti penktą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti šeštą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti šeštą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Priimti Rezoliuciją dėl NVO finansavimo mechanizmų plėtojimo.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti Rezoliuciją dėl NVO finansavimo mechanizmų
plėtojimo.
10.3 SVARSTYTA. Rezoliucijos dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio reglamentavimo
projektas (priedas Nr. 15).
Darbo grupės rezultatus pristato M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“).
Pasisako Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš šią rezoliuciją.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio reglamentavimo.
NUTARTA (bendru sutarimu). Svarstyti Rezoliuciją dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio
reglamentavimo.
SIŪLOMA. Pritarti darbo grupės siūlymui išbraukti 49 – 55 eilutes.
Yra prieštaraujančių.
Pasisako: A. Makauskas (JRT), P. Mieželis (Ateitininkų federacija), R. Maselskyte (LiJOT
Valdyba).
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Skelbiamas alternatyvus balsavimas.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 29 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Patvirtinti darbo grupės siūlymą dėl 49 – 55 eilučių išbraukimo.
UŽ: 50
SIŪLOMA. Nepatvirtinti darbo grupės siūlymo dėl 49 – 55 eilučių išbraukimo.
UŽ: 11.
NUTARTA. Patvirtinti darbo grupės siūlymą dėl 49 – 55 eilučių išbraukimo.
SIŪLOMA. Patvirtinti 59 eilutę su visais darbo grupės siūlomais pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti 59 eilutę su visais darbo grupės siūlomais
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti 75 - 79 eilutes su visais darbo grupės siūlomais pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti 75 - 79 eilutes su visais darbo grupės siūlomais
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti, kad 81 eilutės formuluotės tikslinimą palikti Redakcinei kolegijai.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti, kad 81 eilutės formuluotės tikslinimą palikti
Redakcinei kolegijai.
SIŪLOMA. Priimti Rezoliuciją dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio reglamentavimo su
visais darbo grupės pakeitimais.
Yra prieštaraujančių.
Pasisako: A. Skrinska (Jaunieji krikščionys demokratai), R. Maselskytė (LiJOT Valdyba), Š.
Frolenko (LiJOT Prezidentas), D. Dikšaitis (Lietuvos studentų sąjunga), Š. Frolenko (LiJOT
Prezidentas), D. Dikšaitis (Lietuvos studentų sąjunga), Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas).
Asamblėjos pirmininkai informuoja, kad išsiregistravo Ž. Jomantaitė (Lietuvos jūrų skautija).
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 29 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Priimti Rezoliuciją dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio reglamentavimo su
visais darbo grupės pakeitimais.
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BALSAVO:
Už:
53,
Prieš:
0,
Susilaikė: 1.
NUTARTA. Priimti Rezoliuciją dėl nevyriausybinių organizacijų teisinio reglamentavimo su
visais darbo grupės pakeitimais.
10.4 SVARSTYTA. Rezoliucijos dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymo Nr. XI-333 projektas (priedas Nr. 16).
Darbo grupė siūlo šios rezoliucijos projekto nesvarstyti.
A. Mincienė teikia pastabą, kad Asamblėja turi teisę apsispręsti ar rezoliucija bus svarstoma ar
ne.
Klausimą užduoda D. Dikšaitis (Lietuvos studentų sąjunga).
Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas) atsako.
SIŪLOMA. Pritarti darbo grupės siūlymui – nesvarstyti Rezoliucijos dėl nepilnamečių
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo Nr. XI-333.
Yra prieštaraujančių.
Pasisako: D. Dikšaitis (Lietuvos studentų sąjunga), M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo
organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“).
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 29 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Skelbiamas alternatyvus balsavimas.
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymo Nr. XI-333.
UŽ: 3.
SIŪLOMA. Nesvarstyti Rezoliucijos dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymo Nr. XI-333.
UŽ: 40.
NUTARTA. Nesvarstyti Rezoliucijos dėl nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymo Nr. XI-333.
10.5 SVARSTYTA. Ilgalaikė jaunimo politikos strategija (priedas Nr. 17).
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A. Armonaitė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) praneša, kad darbo
grupė nespėjo parengti konkrečių pasiūlymų Asamblėjai, ir tik peržiūrėjo, ar ši strategija atitinka
jaunimo interesus.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimą užduoda Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas).
A. Armonaitė atsako.

10.6 SVARSTYTA. Neformalaus ugdymo koncepcija (priedas Nr. 18).
P. Mieželis (LiJOT Valdyba) informuoja, kokie klausimai buvo spendžiami darbo grupės metu.
Darbo grupė jokių pasiūlymų Asamblėjai svarstyti neteikia.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimų nėra.
Š. Frolenko (LiJOT Prezidentas) siūlo padaryti 15 min. pertrauką.
Šiam siūlymui pritarta bendru sutarimu.
Pertrauka.
12.29 val.
Asamblėjai pirmininkauja A. Mincienė.
11. SVARSTYTA. Redakcinės kolegijos rinkimai.
Kviečiama siūlyti kandidatus į Redakcinę kolegiją.
R. Maselskytė (LiJOT Valdyba) siūlo V. Žilinską (Zarasų rajono jaunimo visuomeninių
organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
A. Jonikaitis siūlo V. Zuloną (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
A. Vyšniauskas (LiJOT Valdyba) siūlo R. Maselskytę (LiJOT Valdyba).
M. Jurgutis siūlo M. Simanavičių (LiJOT Valdyba).
A. Mincienė klausia kandidatų, ar jie sutinka būti šioje kolegijoje.
M. Simanavičius (LiJOT Valdyba) nesutinka.
SIŪLOMA. Patvirtinti Redakcinę kolegiją iš šių asmenų: V. Žilinsko, V. Zulono ir R.
Maselskytės.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Redakcinę kolegiją iš šių asmenų: V. Žilinsko, V.
Zulono ir R. Maselskytės.
Asamblėjai pirmininkauja E. Vilimaitė.
12.34 val.
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12. SVARSTYTA. Balsavimo procedūra dėl LiJOT Prezidento ir LiJOT apdovanojimų.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš kandidatą į LiJOT Prezidento postą Š. Frolenko.
Pasisakymų už nėra.
Pasisako prieš: M. Simanavičius (LiJOT Valdyba).
12.1 SVARSTYTA. Slapto balsavimo procedūra.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 29 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
E. Vilimaitė pristato LiJOT apdovanojimų ir LiJOT Prezidento rinkimų balsavimo biuletenius ir
jų žymėjimą balsuojant bei primena slapto balsavimo procedūrą.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 30 delegatų turinčius bazinius balsus.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Patvirtini biuletenių žymėjimo tvarką ir jų pavyzdžius.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtini biuletenių žymėjimo tvarką ir jų pavyzdžius.
LiJOT Kontrolės komisija ir Balsų skaičiavimo komisija kviečiama patikrinti balsadėžę ir ją
užantspauduoti, taip pat kviečiami apžiūrėti vokus su biuleteniais ir juos suskaičiuoti.
Asamblėjos pirmininkai informuoja, kad buvo išduotas papildomas balsas V. Birmontui
(Lietuvos studentų sąjunga).

13.00 val.
Skelbiama balsavimo pradžia. Vyksta balsavimo procedūra.
13.38 val.
Skelbiama balsavimo pabaiga.
Pertrauka.
14.00 val.
13. SVARSTYTA. Balsavimo rezultatų dėl kandidato į LiJOT Prezidento postą ir LiJOT
apdovanojimų paskelbimas.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė K. Džiovalaitė perskaito Balsų skaičiavimo komisijos
protokolą (priedas Nr. 19)
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13.1 SVARSTYTA. Balsavimo rezultatų dėl LiJOT apdovanojimų paskelbimas.
Rezultatai:
1 nominacija. „Metų jaunimo organizacijų partneris“:
Advokatų kontora Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai LAWIN – 8,
Advokatų kontora Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai – 0,
LR Užsienio reikalų ministerija – 21.
Metų jaunimo organizacijų partneris - LR Užsienio reikalų ministerija.
2 nominacija. „Metų jaunimo ambasadorius“:
Karina Ufert – 11,
Radvilė Morkūnaitė – 16,
Nerijus Miginis – 3.
Metų jaunimo ambasadorius – Radvilė Morkūnaitė.
3 nominacija. „Metų jaunimo įvykis“:
„Baltijos kelio 20 – mečio minėjimas“ – 19,
„Kauno jaunimo savaitė“ – 8,
„YEU Konvencija Lietuvoje“ – 3.
Metų jaunimo įvykis - „Baltijos kelio 20 – mečio minėjimas“.
4 nominacija. „Metų jaunimo organizacijų lyderis“:
Rasa Dumčiūtė – 7,
Nora Naudužaitė – 5,
Michailas Denisenko – 16.
Metų jaunimo organizacijų lyderis – Michailas Denisenko.
5 nominacija. „Metų iniciatyva jaunimui“:
„Kodas: JAU.09.19“ – 4,
„Taize dienos“ - 20,
„Vitaminai“ – 5,
Metų iniciatyva jaunimui - „Taize dienos“.
6 nominacija. „Metų politikas, labiausiai nusipelnęs jaunimui“:
Vygaudas Ušackas – 6,
Algirdas Monkevičius – 20,
Žilvinas Šilgalis – 2.
Metų politikas, labiausiai nusipelnęs jaunimui – Algirdas Monkevičius.
7 nominacija. „LiJOT padėkos apdovanojimas“:
Saulė Dagilytė – 22,
Gediminas Plečkaitis – 4.
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LiJOT padėkos apdovanojimas bus įteiktas Saulei Dagilytei.
13.2 SVARSTYTA. Balsavimo rezultatų dėl kandidato į LiJOT Prezidento postą 20092011 metų kadencijai paskelbimas.
Rezultatai:
Balsavimo biuletenių išduota – 57.
Balsavimo biuletenių balsadėžėje rasta – 57.
Galiojantys balsavimo biuleteniai – 54.
Negaliojantys balsavimo biuleteniai – 3.
Už Šarūną Frolenko – 48,
Prieš Šarūną Frolenko – 6.
LiJOT Prezidentu 2009-2011 metų kadencijai išrinktas Šarūnas Frolenko.
Šarūnas Frolenko taria padėkos žodį.
14. SVARSTYTA. Asamblėjos uždarymas.
Asamblėją uždaro LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko.

Pirmininkai

Vytautas Dobilas
Aušrinė Mincienė
Eglė Vilimaitė

Sekretoriai

Evaldas Rupkus
Aida Lumbytė
Judita Žilėnaitė
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