Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
ASAMBLĖJOS PROTOKOLAS
2012 m. spalio 20-21 d.
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilnius
Apie Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 33 – ąją Asamblėją LiJOT Prezidentė
Loreta Senkutė Narius ir Stebėtojus informavo ir pakvietė dalyvauti 2012 m. rugsėjo 19 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 20 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
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-18.00
18.00-18.30

Dalyvių atvykimas ir registracija.
Įvadinė darbo grupė pirmą kartą dalyvaujantiems LiJOT renginyje.
LiJOT Asamblėjos atidarymas. Svečių sveikinimai.
Pirmininkų, sekretorių, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Balsuojama
Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas.
visais balsais
LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaita – pristatymas, klausimai,
atsakymai.
(LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė)
LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
Balsuojama
baziniais balsais
Informacija apie JRT veiklą
Kavos pertrauka
LiJOT naujų Narių ir Stebėtojų prisistatymai, priėmimas.
Balsuojama
baziniais balsais
Interesų grupių pristatymas. Interesų grupės. I dalis.
Pietūs
Interesų grupės. II dalis.
Darbo grupių pristatymas. Darbo grupės(rezoliucijų, pozicijų ir kitų klausimų
svarstymas) su integruota kavos pertrauka.
Kandidatų į LiJOT Valdybą prisistatymas

18.30-19.30 LiJOT apdovanojimų pristatymas
19.30-20.00 Vakarienė
* pasiūlymai visiems dokumentams turi būti pateikti ir užregistruoti iki sekmadienio 9.30 val. ryto.
Registracijos tvarką paskelbsime Asamblėjos metu.

Spalio 21 d., sekmadienis
Iki 9.00
9.30-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00

Pusryčiai, dalyviams nakvynės namuose
Darbas darbo grupėse (rezoliucijų, pozicijų, kitų klausimų svarstymas). Tęsinys
Kavos pertrauka
Rezoliucijų svarstymas ir priėmimas.

12.00-13.30

Balsavimo procedūra dėl LiJOT Valdybos nario ir LiJOT apdovanojimų

13.30-13.45
14.00-15.00
15.00

Kiti klausimai. LiJOT Asamblėjos uždarymas.
Pietūs
Dalyvių išvykimas

Balsuojama visais
balsais
Balsuojama visais
ir baziniais
balsais

Spalio 20 d., šeštadienis.
10.10 val.
1. SVARSTYTA. LiJOT Asamblėjos atidarymas; Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas,
Asamblėjos pirmininkų, sekretorių, Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
Giedamas Lietuvos Respublikos himnas.
Asamblėjos dalyvius pasveikina LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė, LR Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos viceministrė A. Mikalauskaitė.
LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė informuoja, kad 33-ojoje Asamblėjoje balsavimo mandatai
bus išduodami prieš Asamblėją LiJOT Prezidento, Asamblėjos metu – pirmininkų. Balsavimo
biuleteniai išduodami pagal organizaciją, prieš tai kiekvienam dalyviui pasirašant, kad balsą gavo
(priedas Nr. 2).
Taip pat L. Senkutė primena, kad pagal LiJOT Įstatų 47 punktą „Asamblėja laikoma teisėta, kai
joje dalyvauja daugiau nei ½ Narių.“. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai (LiJOT) šiuo metu
priklauso 41 LiJOT Narys, iš kurių 5 - sustabdyta narystė, todėl kvorumas bus laikomas teisėtu, jei
salėje bus 19 delegatų turinčių bazinius balsavimo mandatus.
L. Senkutė pradeda balsavimo mandatų išdavimą.
LiJOT Prezidentė L. Senkutė informuoja, kad iš viso išduota 30 bazinių balsų ir 29 papildomi.
Kvorumas yra.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 29 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
1.1 SVARSTYTA. Asamblėjos pirmininkų tvirtinimas.
LiJOT Valdyba, 33 – osios Asamblėjos pirmininkais siūlo patvirtinti Aušrinę Armonaitę,
Aureliją Trimonytę, Andrių Palionį ir Loretą Senkutę.
SIŪLOMA. 33 – osios Asamblėjos pirmininkais patvirtinti Aušrinę Armonaitę,
Trimonytę, Andrių Palionį ir Loretą Senkutę.

Aureliją

NUTARTA (bendru sutarimu). 33 – osios Asamblėjos pirmininkais patvirtinti Aušrinę
Armonaitę, Aureliją Trimonytę, Andrių Palionį ir Loretą Senkutę.
Asamblėjai pirmininkauja Loreta Senkutė.
1.2 SVARSTYTA. Asamblėjos sekretorių tvirtinimas.
LiJOT Valdyba, 33 – osios Asamblėjos sekretoriais siūlo patvirtinti Evaldą Rupkų, Mantą
Zakarką ir Justiną Filipovskytę.
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SIŪLOMA. 33 – osios Asamblėjos sekretoriais patvirtinti Evaldą Rupkų, Mantą Zakarką ir
Justiną Filipovskytę.
NUTARTA (bendru sutarimu). 33 – osios Asamblėjos sekretoriais patvirtinti Evaldą Rupkų,
Mantą Zakarką ir Justiną Filipovskytę.
1.3 SVARSTYTA. Asamblėjos Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Asamblėjos pirmininkas siūlo Balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 5 asmenų.
Kviečiama siūlyti kandidatus į Balsų skaičiavimo komisiją.
M. Pranckaitis (Lietuvos skautija) siūlo Š. Luckaitę.
R. Ketvirtytė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) siūlo K. Grigaliūną.
B. Cechanavičius (Jaunimo organizacija DARBAS) siūlo K. Auglytę.
M. Nefas (Lietuvos šaulių sąjunga) siūlo A. Sinevičių.
K. Kazlauskas (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ siūlo G.
Vaičiūnaitę
L. Braukyla (Ateitininkų federacija) siūlo L. Grušą
Asamblėjos pirmininkė kreipiasi į asmenis pasiūlytus į Balsų skaičiavimo komisiją, klausdama,
ar jie sutinka būti Balsų skaičiavimo komisijoje.
A.Sinevičius atsisako.
SIŪLOMA. Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją iš penkių asmenų: Š. Luckaitės, K.
Grigaliūno, K. Auglytės, G. Vaičiūnaitės, L. Grušo.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją iš penkių asmenų: Š.
Luckaitės, K. Grigaliūno, K. Auglytės, G. Vaičiūnaitės, L. Grušo.
Balsų skaičiavimo komisija kviečiama išsirinkti Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką ir
pasiskirstyti skaičiavimo zonomis.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrenkamas Karolis Grigaliūnas.
1.4. SVARSTYTA. 33-osios Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas (priedas Nr. 3).
Asamblėjos pirmininkė teiraujasi Asamblėjos delegatų, ar yra pasiūlymų darbotvarkei.
Pasiūlymų nėra.
SIŪLOMA. Patvirtinti 33 – osios Asamblėjos darbotvarkę.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti 33 – osios Asamblėjos darbotvarkę.

10.20 val.
Asamblėjai pirmininkauja A. Palionis.

2. SVARSTYTA. LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaita.
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LiJOT Prezidentė L. Senkutė kviečiama pristatyti pusmečio LiJOT Prezidento ir Valdybos
veiklos ataskaitą.
L. Senkutė pristato pusmečio LiJOT veiklos ataskaitą (priedas Nr. 4).
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), A. Sinevičius.
L. Senkutė atsako.
Kviečiamas LiJOT Kontrolės komisijos pirmininkas pateikti išvadas dėl pristatytos ataskaitos.
K. Krasauskas pristato išvadas dėl pristatytos ataskaitos (priedas Nr. 5).
E. Balčiauskas (AIESEC Lietuva), M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“), V. Parnarauskaitė (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“)
kviečiami atsiimti balsų.
4. SVARSTYTA. LiJOT Prezidento ir Valdybos pusmečio veiklos ataskaitos tvirtinimas.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 55 delegatai, iš kurių 27 turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Kviečiama balsuoti visais balsais už patvirtinimą.
SIŪLOMA. Patvirtinti LiJOT Prezidento ir Valdybos pusmečio veiklos ataskaitą.
BALSAVO:
Už:
54,
Prieš:
0,
Susilaikė: 0.
NUTARTA. Patvirtinti LiJOT Prezidento ir Valdybos pusmečio veiklos ataskaitą.

5. SVARSTYTA. Pristatoma JRT veiklos ataskaita (Priedas Nr. 6).
Kviečiama Elelna Sinkevičiūtė pristatyti JRT veiklą.
E. Sinkevičiūtė pristato JRT veiklą.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausia: M. Nefas (Lietuvos šaulių sąjunga), V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių
sąjunga).
E. Sinkevičiūtė atsako, L. Senkutė ją papildo.
NUTARTA. Informacija išklausyta.
Vilius Morkūnas kviečiamas pasisakyti dėl Lietuvos studentų atstovybių sąjungai iškeltos
bankroto bylos.
11.00 val. skelbiama kavos pertrauka.
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11.30 val.
Asamblėjai pirmininkauja A. Trimonytė.
E. Mieželis (Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), I.
Gudžiūnaitė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) kviečiami atsiimti balsų.
Iš Asamblėjos išsiregistruoja: M. Tumaš.
6. SVARSTYTA. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ narystė.
L. Senkutė kviečia LiJOT Kontrolės komisijos pirmininką K. Krasauską pristatyti LiJOT
Kontrolės komisijos išvadas dėl Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ pateikto
prašymo tapti LiJOT Nariais.
K. Krasauskas pristato LiJOT Kontrolės komisijos išvadas (priedas Nr. 7). Išvadose teigiama,
kad Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ (priedas Nr. 8) tapti LiJOT Nariais ir
kiti reikiami dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus.
Kviečiamas Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ atstovas pristatyti savo
organizaciją.
Lukas Audickas (Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“) pristato.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: N. Černiauskas (Lietuvos šaulių sąjunga); V. Morkūnas (Lietuvos studentų
atstovybių sąjunga).
Lukas Audickas (Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“) atsako.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“.
Pasisako „už“: E. Sinkevičiūtė (Lietuvos skautija), M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 26 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Priimti Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungą „Apvalus stalas“ į Narius.
BALSAVO:
Už:
25,
Prieš:
0
Susilaiko 1.
NUTARTA. Priimti Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ į Narius.
7. SVARSTYTA. Interesų grupių pristatymas.
L. Senkutė pristato interesų grupių siūlomas temas.
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Darbas interesų grupėse vyksta iki 13.30 val.
13.30-15.00 val. pietūs.
Darbas interesų grupėse vyksta iki 16.00 val.
6. SVARSTYTA. Darbo grupių pristatymas
16.00 val.
Iš Asamblėjos išsiregistruoja: R. Kalinauskaitė, R. Ketvirtytė, N. Černiauskas, E. Balčiauskas.
Kviečiama Erika Kuročkina (Lietuvos liberalus jaunimas) ir Ingrida Mažonavičiūtė (Vilniaus
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) atsiimti balsų.
A. Trimonytė pristato darbo grupes. Informuoja dėl darbo darbo grupėse tvarkos.
M. Kondratavičius pristato darbo grupės dėl dvigubos pilietybės klausimo rezultatus.
Darbas darbo grupėse vyksta iki 18.00 val.
7. SVARSTYTA. Kandidatų į LiJOT Valdybą pristatymas.
V. Eidėnas kviečiamas atsiimti balso.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 24 delegatai, turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
A.Trimonytė paaiškina procedūras. Kandidatams į LiJOT Valdybos nario poziciją bus skiriama
– 3 min. ir leidžiama užduoti 5 klausimus.
Justas Morkūnas kviečiamas pristatyti savo kandidatūrą (Priedas Nr. 9).
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: A. Bužinskas (Jaunųjų konservatorių lyga), M. Denisenko (Klaipėdos
jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“), V. Parnarauskaitė (Kauno jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“), V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), I. Mažonavičiūtė
(Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), V. Keršanskas (Jaunųjų krikščionių demokratų
organizacija), E. Kuročkina (Lietuvos liberalus jaunimas).
Kandidatas atsako.
Lukas Adomaitis kviečiamas pristatyti savo kandidatūrą (Priedas Nr. 10).
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: E. Kuročkina (Lietuvos liberalus jaunimas), A. Bužinskas (Jaunųjų
konservatorių lyga), G. Ramanauskaitė (Marijampolės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“), K. Grigaliūnas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), V. Morkūnas
(Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), K. Kazlauskas (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“), M. Pilkis (Valdyba).
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8. SVARSTYTA. LiJOT apdovanojimų, nominacijų tvirtinimas.
L. Senkutė pristato nominacijų sąrašą, siūlo tvirtinti bendru sutarimu.
Nominacijų sąrašas:
 „Metų iniciatyva jaunimui/Metų jaunimo įvykis“.
 „Metų jaunimo organizacijų lyderis“.
 „Metų jaunimo organizacijų partneris“.
 „Metų jaunimo ambasadorius“.
 „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
 „LiJOT padėkos apdovanojimas“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti LiJOT Apdovanojimų nominacijų sąrašą.
8.1. SVARSTYTA. Kandidatų į LiJOT apdovanojimus pristatymas.
L. Senkutė pristato nominantus:
Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas nominuojamas nominacijai „Metų iniciatyva jaunimui/
Metų jaunimo įvykis“.
Neformaliojo vaikų švietimo finansinio krepšelio sistema nominuojama nominacijai „Metų
iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis“.
Jaunimo gatvės kultūros renginys „Gyvenimas kitokiu ritmu“ nominuojamas nominacijai „Metų
iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis“.
Pristato K. Kazlauskas.
V. Eidėnas nominuojamas nominacijai „Metų jaunimo organizacijų lyderis“.
I. Mažonavičiūtė nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo organizacijų lyderis“.
I. Kačinskaitė nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo organizacijų lyderis“.
UAB Arvi ir ko. nominuojami nominacijai „Metų jaunimo organizacijų partneris“.
Seesam Insurance AS Lietuvos filialas nominuojamas nominacijai „Metų jaunimo organizacijų
partneris“.
Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka nominuojama nominacijai „Metų jaunimo
organizacijų partneris“.
Vilija Blinkevičiūtė nominuojama nominacijai „Metų jaunimo ambasadorius“.
Kęstas Pikūnas nominuojamas nominacijai „Metų jaunimo ambasadorius“.
Guoda Lomanaitė nominuojama nominacijai „Metų jaunimo ambasadorius“.
Eugenijus Urbonas nominuojamas nominacijai „2012 metų žmogus, labiausiai nusipelnęs
jaunimui“.
Ramūnas Stanionis nominuojamas nominacijai „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Vaidas Bacys nominuojamas nominacijai „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Arūnas Žilionis nominuojamas nominacijai „LiJOT Padėkos apdovanojimas“.
Giedrius Vaidelis nominuojamas nominacijai „LiJOT Padėkos apdovanojimas“.
Renaldas Vaisbrodas nominuojamas nominacijai „LiJOT Padėkos apdovanojimas“.
Pasisako L. Senkutė (Asamblėjos pirmininkas).
NUTARTA. Informacija išklausyta.
Iš Asamblėjos išsiregistruoja: A. Rutkauskaitė.
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19.30 val. vakarienė.
Sekmadienis
Darbas darbo grupėse vyksta iki 10.30 val.
11.00 val.
R. Ketvirtytė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), M. Gardauskaitė
(Jaunųjų konservatorių lyga), E. Balčiauskas (AIESEC Lietuva), R. Kalinauskaitė (Lietuvos
šaulių sąjunga), N. Černiauskas (Lietuvos šaulių sąjunga), M. Nefas (Lietuvos šaulių sąjunga),
A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga), M. Tumaš (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimas), A.
Mikalauskas (Lietuvos moksleivių sąjunga) kviečiami atsiimti balsus.
Kvorumas tikrinamas.
Salėje yra 61 delegatas, iš kurių 25 turi bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Pirmininkauja A. Armonaitė
9. SVARSTYTA. Rezoliucijų svarstymas ir priėmimas.
9.1. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (Priedas
Nr. 11).
A.Armonaitė kviečia pristatyti Lietuvos respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo darbo
grupės rezultatus.
M. Zakarka pristato darbo grupės rezultatus, kviečia Narius iki spalio 24 d. teikti pasiūlymus
įstatymui.
SIŪLOMA. Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymui iki
š. m. spalio 24 d.
NUTARTA. Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymui iki
š. m. spalio 24 d.
N. Černiauskas iškelia klausimą dėl procedūros ir siūlo perskaičiuoti visus esamus balsus.
Perskaičiuojami balsai.
Salėje yra 56 balsai (baziniai ir papildomi), kvorumas yra.
Asamblėjos pirmininkas informuoja apie procedūras svarstant rezoliucijas 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 ”.
9.2. SVARSTYTA. Pozicija dėl jaunimo reikalų koordinatorių (Priedas Nr. 12).
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A. Armonaitė kviečia trumpai pristatyti darbo grupę dėl jaunimo reikalų koordinatorių.
K. Kazlauskas prsitato.
A. Armonaitė kviečia balsuoti bendru sutarimu dėl tolimesnio pozicijos dėl jaunimo reikalų
koordinatorių svarstymo.
SIŪLOMA. Svarstyti pozicijos dėl jaunimo reikalų koordinatorių pakeitimus.
NUATARTA (bendru sutarimu). Svarstyti pozicijos dėl jaunimo reikalų koordinatorių
pakeitimus.
K. Kazlauskas pristato rezoliucijos pakeitimus (Priedas Nr. 13).
A. Armonaitė kviečia užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: V. Maksimenko (Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius),
V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga), M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų
asociacija „Apskritasis stalas”).
A. Armonaitė kviečia balsuoti už kiekvieną pakeitimą.
Siūlo pakeitimus 67-70 pozicijos eilutėse: A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga), V.
Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo
organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“).
Vyksta diskusija.
V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga) atsiima pasiūlymą.
SIŪLOMA. Tvirtinti pozicijos dėl jaunimo reikalų koordinatorių pakeitimus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti pozicijos dėl jaunimo reikalų koordinatorių
pakeitimus.
9.3. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl Lietuvos energetinio savarankiškumo (Priedas Nr. 14).
Kviečiama pristatyti darbo grupės rezultatus dėl Lietuvos energetinio savarankiškumo.
L. Senkutė pasisako.
A. Bužinskas pristato rezoliucijos turinį.
A. Armonaitė kviečia pasisakyti „už“ ir „prieš“ rezoliucijos svarstymą.
M. Pilkis (Valdyba) siūlo pasisakyti prieš balsavimą.
Pasisako „už“: B. Cechanavičius (Jaunimo organizacija DARBAS), D. Petkus (Ateitininkų
federacija), P. Labukas (Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“).
Pasisako „prieš“: M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis
stalas“), V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), I. Gudžiūnaitė (Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
A.Armonaitė kviečia balsuoti dėl rezoliucijos svarstymo.
BALSAVO:
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Už: 21,
Prieš: 32,
Susilaiko: 2.
NUTARTA. Nesvarstyti rezoliucijos dėl Lietuvos energetinio savarankiškumo.
9.4. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl lytiškumo ugdymo kokybės gerinimo Lietuvoje
(Priedas Nr. 15).
A. Armonaitė kviečia pristatyti rezoliuciją dėl lytiškumo ugdymo.
Giula Mackina (Lietuvos medicinos studentų asociacija) pristato.
Pasisako „už“: V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga), I. Mažonavičiūtė (Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
Pasisako „prieš“: M. Pilkis (Valdyba), A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga).
A. Bužinskas teikia pasiūlymą dėl procedūros.
Tikrinami balsai, esantys salėje.
Salėje yra 58 delegatai.
Kviečiama balsuoti dėl rezoliucijos svarstymo.
BALSAVO:
Už: 34,
Prieš: 12,
Susilaiko: 12.
G. Mackina pristato rezoliucijos dėl lytiškumo ugdymo pakeitimus.
Klausimus užduoda: R. Kalinauskaitė (Lietuvos Šaulių sąjunga), L. Braukyla (Ateitininkų
federacija).
G. Mackina atsako.
Komentuoja: V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga), J. Juodišiūtė (Ateitininkų federacija).
G. Mackina atsako.
Klausimus užduoda: I. Gurevičiūtė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“).
G. Mackina atsako.
Teikia siūlymus 57-60 eilutėms: V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Komentuoja: R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija).
A. Sinevičius (Lietuvos Šaulių sąjunga) siūlo nepriimti V. Morkūno siūlymo, siūlo keitimą.
V. Morkūnas pritaria A. Sinevičiaus (Lietuvos Šaulių sąjunga) pasiūlymui ir atsisako savo
siūlymo.
Vyksta diskusija.
V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga) siūlo toje pačioje pastraipoje žodį
„nepriklausomai“ keisti į „atsižvelgiant“.
A. Armonaitė kviečia pradėti alternatyvų balsavimą dėl pasiūlymų: 1- darbo grupės parengtas
pasiūlymas; 2- A. Sinevičiaus (Lietuvos Šaulių sąjunga) siūlymas išbraukti darbo grupės
pakeitimą „Religinės pasaulėžiūros mokyklose ar tėvams/globėjams raštiškai pageidaujant
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sudaryti sąlygas moksleivius ugdyti remiantis specialiai pritaikyta programa“, o visa kita
palikti.
G. Mackina ir V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga) paaiškina pasiūlymus.
Pasisako: M. Pilkis (Valdyba) ir I. Gudžiūnaitė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“).
Pirmininkė primena, kad Asamblėjoje yra išduotas 61 balsas.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas teigia, jog salėje yra 59 balsai.
BALSAVO:
Už 1 pasiūlymą: 41,
Už 2 pasiūlymą: 10.
NUTARTA. Priimti 1 pasiūlymą.
G. Mackina toliau pristato rezoliucijos pakeitimus.
Klausimus užduoda: I. Mažonavičiūtė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“), Vytautas Vasiliauskas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga)
G. Mackina atsako.
I. Gudžiūnaitė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) siūlo pakeitimą 81
eilutėje „Užkirsti kelią žalingos informacijos (pavyzdžiui: pornografijos, lytinės privartos
apraiškų, prostitucijos, t.t.)“.
R. Ketvirtytė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) siūlo ištrinti punktą,
esantį 81-83 eilutėse ir ateityje suburti tam darbo grupę.
Skelbiamas alternatyvus balsavimas dėl pasiūlymų: 1- darbo grupės parengtas pasiūlymas; 2siūlymas išbraukti punktą, esantį 81-83 eilutėse.
BALSAVO:
Už 1 pasiūlymą: 30,
Už 2 pasiūlymą: 21.
NUTARTA. Priimti 1 pasiūlymą.
G. Mackina toliau pristato rezoliucijos keitimus.
Klausimus užduoda: V. Morkūnas klausia, V. Vasiliauskas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga).
G. Mackina ir V. Eirdėnas atsako.
A. Armonaitė siūlo tvirtinti rezoliucijos pakeitimus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti rezoliucijos pakeitimus dėl lytiškumo kokybės
gerinimo Lietuvoje.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ rezoliuciją dėl lytiškumo kokybės gerinimo Lietuvoje.
Pasisakymai „už“: V. Parnarauskaitė (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“), V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga), V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių
sąjunga).
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Pasisakymai „prieš“: A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga), L. Braukyla (Ateitininkų
federacija), V. Vasiliauskas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga).
BALSAVO:
Už: 28,
Prieš: 17,
Susilaiko: 12.
NUTARTA. Nepriimti rezoliucijos dėl lytiškumo kokybės gerinimo Lietuvoje.
Replika po balsavimo: V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga).
10. SVARSTYTA. Redakcinės kolegijos rinkimai.
A. Armonaitė kviečia išsirinkti Redakcinę kolegiją.
M. Pilkis (Valdyba) siūlo save.
T. Nikulinas (Valdyba) siūlo save.
K. Kazlauskas (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) siūlo
G. Vaičiūnaitę.
G. Vaičiūnaitė sutinka.
Redakcinę kolegiją sudaro: M. Pilkis, T. Nikulinas, G. Vaičiūnaitė.
SIŪLOMA. Patvirtinti Redakcinę kolegiją, susidedančią iš 3 asmenų: M. Pilkio, T. Nikulino,
G. Vaičiūnaitės.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Redakcinę kolegiją, susidedančią iš 3 asmenų: M.
Pilkio, T. Nikulino, G. Vaičiūnaitės.
11. SVARSTYTA. Balsavimo procedūra dėl LiJOT Valdybos nario ir LiJOT
apdovanojimų.
10.1. SVARSTYTA. Balsavimo procedūra dėl LiJOT Valdybos nario.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ J. Morkūno kandidatūrą.
Pasisako „už“: A. Bužinskas (Lietuvos jaunųjų konservatorių lyga), V. Morkūnas (Lietuvos
studentų atstovybių sąjunga)
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ L. Adomaičio kandidatūrą.
Pasisako „už“: M. Denisenko (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), V.
Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga)
Pasisako „prieš“: M. Pilkis (Valdyba).
10.2. SVARSTYTA. Balsavimo procedūra dėl LiJOT apdoanojimų.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą nominuojamą
nominacijai „Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis“.
Pasisakymai „už“: V. Parnarauskaitė (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“), V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), R. Ketvirtytė (Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
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Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ neformaliojo vaikų švietimo finansinio krepšelio
sistemą nominuojamą nominacijai „Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis“.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ jaunimo gatvės kultūros renginį „Gyvenimas kitokiu
ritmu“ nominuojamą nominacijai „Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis“.
Pasisako „už“: A. Mikalauskas (Lietuvos moksleivių sąjunga)
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ V. Eidėną nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
organizacijų lyderis“.
Pasisako „už“: V. Parnarauskaitė (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), V.
Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), I. Mažonavičiūtė (Vilniaus jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ I. Mažonavičiūtę nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo organizacijų lyderis“.
Pasisako „už“: Mantas (Lietuvos moksleivių sąjunga), M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo
organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“), Irma (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ I. Kačinskaitę nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo organizacijų lyderis“.
Pasisako „už“: B. Cechanavičius (Jaunimo organizacija DARBAS), M. Pilkis (Valdyba).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ UAB Arvi ir ko. nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo organizacijų partneris“.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Seesam Insurance AS Lietuvos filialas nominuojamą
nominacijai „Metų jaunimo organizacijų partneris“.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Utenos A. Ir M. Miškinių viešoji biblioteka
nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo organizacijų partneris“.
Pasisako „už“: A. Mikalauskas (Lietuvos moksleivių sąjunga), N. Sinevičius (Lietuvos šaulių
sąjunga).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Viliją Blinkevičiūtę nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo ambasadorius“.
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Pasisako „už“: A. Bužinskas (Jaunųjų konservatorių lyga), Irma (Vilniaus jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Kęstas Pikūnas nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo ambasadorius“.
Pasisako „už“: V. Parnarauskaitė (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), I.
Mažonavičiūtė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), V. Morkūnas (Lietuvos
studentų atstovybių sąjunga).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Guodą Lomanaitę nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo ambasadorius“.
Pasisako „už“: V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Eugenijų Urboną nominuojamą nominacijai „2012 metų
žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisako „už“: M. Nefas (Lietuvos šaulių sąjunga), B. Goberienė (Lietuvos maironiečių
draugija).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Ramūną Stanionį nominuojamą nominacijai „Metų
žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisako „už“: V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Vaidas Bacys nominuojamą nominacijai „Metų
žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisako „už“: J. Juodišiūtė (Ateitininkų federacija)
Pasisako „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Arūnas Žilionis nominuojamą nominacijai „LiJOT
Padėkos apdovanojimas“.
Pasisako „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Giedrius Vaidelis nominuojamą nominacijai „LiJOT
Padėkos apdovanojimas“.
Pasisako „už“: E. Sinkevičiūtė (Lietuvos skautija).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Renaldas Vaisbrodas nominuojamą nominacijai „LiJOT
Padėkos apdovanojimas“.
Pasisako „už“: V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga).
Pasisako „prieš“ nėra.
11.
SVARSTYTA. Balsavimo procedūra dėl LiJOT Valdybos narių ir LiJOT
apdovanojimų.
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LiJOT Kontrolės komisija ir Balsų skaičiavimo komisija kviečiama patikrinti balsadėžę ir ją
užantspauduoti, taip pat kviečiami apžiūrėti vokus su biuleteniais ir juos suskaičiuoti.
Asamblėjos pirmininkė L. Senkutė parodo kaip atrodo biuleteniai, paaiškina jų žymėjimą
balsuojant bei primena slapto balsavimo procedūrą: pagal Asamblėjos reglamento 8.4.2 punktą
balsavimas paprasta arba kvalifikuota balsų dauguma „renkant Prezidentą, Valdybą, Kontrolės
komisiją, LiJOT atstovus į Jaunimo reikalų tarybą, išrinktais laikomi tie kandidatai, kurie surinko
daugiausia, bet ne mažiau kaip pusę visų Asamblėjos balsų“. Išduotas 61 biuletenis Valdybos anrio
rinkimams ir 61 biuletenis LiJOT Apdovanojimų rinkimams.
K. Krasauskas pristato Kontrolės komisijos išvadas.
13.30 val. skelbiama balsavimo pradžia. Vyksta balsavimo procedūra.
Išsiregistruoja E. Kiliūtė, E. Mieželis (Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“).
15.00 val. skelbiama balsavimo pabaiga.
15.00 val.
11.1. SVARSTYTA. Balsavimo rezultatų dėl LiJOT Valdybos nario ir LiJOT
apdovanojimų paskelbimas.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas K. Grigaliūnas perskaito Balsų skaičiavimo komisijos
protokolą (priedas Nr. 16).
Balsavimo rezultatų dėl LiJOT apdovanojimų paskelbimas:
1 nominacija. „Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis“:
Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas- 36,
Neformaliojo vaikų švietimo finansinio krepšelio sistema- 12,
Jaunimo gatvės kultūros renginys „Gyvenimas kitokiu ritmu“- 7.
NUTARTA. „Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis“- Pasaulio lietuvių jaunimo
susitikimas.
2 nominacija. „Metų jaunimo organizacijų lyderis“:
V. Eidėnas – 30,
I. Mažonavičiūtė- 23,
I. Kačinskaitė-5.
NUTARTA. „Metų jaunimo organizacijų lyderis“- neišrinkta.
3 nominacija. „Metų jaunimo organizacijų partneris“:
UAB Arvi ir ko. – 7,
Seesam Insurance AS Lietuvos filialas- 6,
Utenos A. Ir M. Miškinių viešoji biblioteka- 44.
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NUTARTA. „Metų jaunimo organizacijų partneris“- Utenos A. Ir M. Miškinių viešoji
biblioteka.
4 nominacija. „Metų jaunimo ambasadorius“:
Viliją Blinkevičiūtę – 9,
Kęstas Pikūnas – 38,
Guodą Lomanaitę – 12.
NUTARTA. „Metų jaunimo ambasadorius“- Kęstas Pikūnas.
5 nominacija. „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“:
Eugenijus Urbonas- 21,
Ramūnas Stanionis – 16,
Vaidas Bacys- 20.
NUTARTA. „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“- neišrinkta.
6 nominacija. „LiJOT Padėkos apdovanojimas“:
Arūnas Žilionis- 8,
Giedrius Vaidelis- 31,
Renaldas Vaisbrodas- 14.
NUTARTA. „LiJOT Padėkos apdovanojimas“- neišrinkta.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 28 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Balsavimo rezultatų dėl kandidato į LiJOT Valdybą paskelbimas (Priedas Nr. 17):
Justas Morkūnas – (neskelbiama),
Lukas Adomaitis – (neskelbiama).
NUTARTA. Neišrinktas nei vienas Valdybos narys.
Kviečiama kontrolės komisija išaiškinti.
K. Krasauskas teikia Kontrolės komisijos išvadas (Priedas Nr. 18) dėl LiJOT Valdybos nario ir
LiJOT Apdovanojimų balsavimo rezultatų.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausia: V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), I. Gudžiūnaitė (Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), T. Pūtys (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), M. Pilkis
(Valdyba).
K. Krasauskas atsako.
Iš Asamblėjos išsiregistruoja: M. Nefas (Lietuvos šaulių sąjunga), N. Černiauskas (Lietuvos
šaulių sąjunga), D. Petkus (Ateitininkų federacija), L. Grušas (Ateitininkų federacija), E. Balčiauskas
(AIESEC Lietuva).
Išduodamas bazinis balsas A. Trimonytei.
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Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 53 delegatai, iš kurių 27 turi bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Kviečiama balsuoti už tai, kad būtų skelbiamas kandidatų į Valdybą surinktas balsų skaičius.
UŽ- 36,
PRIEŠ- 6,
SUSILAIKO- 11.
Replika po balsavimo: V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
K. Grigaliūnas skelbia kandidatų į LiJOT Valdybą surinktų balsų skaičių.
Lukas Adomaitis- 21,
Justas Morkūnas- 29.
11.2. SVARSTYTA. Pakartotinė balsavimo procedūra dėl LiJOT Valdybos narių ir
LiJOT apdovanojimų.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Justo Morkūno kandidatūrą.
Pasisako „už“: A. Bužinskas (Jaunųjų konservatorių lyga), V. Morkūnas (Lietuvos studentų
atstovybių sąjunga).
Pasisakymų „prieš“ nėra
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Luko Adomaičio kandidatūrą.
Pasisako „už“: M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“),
V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga), A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Asamblėjos pirmininkė siūlo toliau balsuoti už tuos kandidatus ir nominacijas, kurie per pirmąjį
balsavimą surinko daugiausiai balsų.
NUTARTA (bendru sutarimu). Balsuoti už kandidatus ir tas nominacijas, kurie per pirmąjį
balsavimą surinko daugiausiai balsų.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 23 delegatai, turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
15.30 val. skelbiama balsavimo pradžia. Vyksta balsavimo procedūra.
Iš Asamblėjos išsiregistruoja: R. Ketvirtytė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“), E. Kuročkina (Lietuvos liberalus jaunimas), E. Bareikytė (ELSA Lietuva).
Išduodamas bazinis balsas I. Mažonavičiutei (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“).
16.00 val. skelbiama balsavimo pabaiga.
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11.3. SVARSTYTA. Pakartotinio balsavimo dėl kandidatų į LiJOT Valdybą ir dėl LiJOT
Apdovanojimų rezultatų paskelbimas.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas K. Grigaliūnas pristato balsavimo rezultatus.
Balsavimo rezultatų dėl kandidato į LiJOT Valdybą paskelbimas (Priedas Nr. 19):
Justas Morkūnas- 28,
Lukas Adomaitis- 21.
NUTARTA. Neišrinktas nei vienas Valdybos narys.
Balsavimo rezultatų dėl LiJOT apdovanojimų paskelbimas (Priedas Nr. 20):
2 nominacija. „Metų jaunimo organizacijų lyderis“:
V. Eidėnas – 32,
Mažonavičiūtė- 18.
NUTARTA. „Metų jaunimo organizacijų lyderis“- V. Eidėnas.
5 nominacija. „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“:
Eugenijų Urboną- 29,
Vaidas Bacys- 20.
NUTARTA. „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“- E. Urbonas
6 nominacija. „LiJOT Padėkos apdovanojimas“:
Giedrius Vaidelis- 31,
Renaldas Vaisbrodas- 6.
NUTARTA. „LiJOT Padėkos apdovanojimas“- G. Vaidelis.
L. Senkutė klausia komentarų po balsavimo.
SIŪLOMA. balsuoti trečią kartą dėl Valdybos narių rinkimų.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 23 delegatai, turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
BALSAVO:
Už: 12,
Prieš: 27,
Susilaiko: 2.
Replika po balsavimo: V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
L. Senkutė pasisako ir praneša, kad tokiu atveju Valdybos narys turi būti renkamas kitą
Asamblėją.
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NUTARTA. Rinkti Valdybos narį kitą Asamblėją.
12. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Evaldas Rupkus pristato ir kviečia organizacijas dalyvauti parodoje „Mokykla“.
NUTARTA. Informacija išklausyta.
11. SVARSTYTA. Asamblėjos uždarymas.
Asamblėją uždaro L. Senkutė.
16.50 val. Asamblėja skelbiama uždaryta.

Pirmininkai

Aušrinė Armonaitė
Loreta Senkutė
Aurelija Trimonytė
Andrius Palionis

Sekretoriai

Evaldas Rupkus
Mantas Zakarka
Justina Filipovskytė
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