Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2013 m.
lapkričio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Lapkričio mėnesį daug dėmesio buvo skirta susitikimams su įvairių institucijų, vykdomų projektų
partneriais – J. Požela, V. Visockiu, M. Kuliavu, V. Levickiu ir kt. Jų metu buvo diskutuojama apie
bendras veiklas, finansavimo perspektyvas bei kitus LiJOT svarbius klausimus. Galima
pasidžiaugti, jog lapkričio 12 d. pirmąkart susirinko naujoji Jaunimo reikalų taryba.
Iš LiJOT darbotvarkės vis dar nesitraukė Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai
klausimai. Europos jaunimo forumo Generalinėje Asamblėjoje LiJOT atstovai pristatė Lietuvos
pirmininkavimo klausimus. M. Zakarka Europos Socialinio fondo organizuotoje konferencijoje
„Stabdyti jaunimo nedarbą Europoje kuriant geresnę jaunimo ateitį“ tarė sveikinimo žodį ir skaitė
pranešimą. Struktūrinio dialogo nacionalinėje darbo grupėje aktyviai diskutuojama Graikijos
pirmininkavimo klausimais, rengiami pasiūlymai artėjančiam pirmininkavimo ciklui. Su Lietuvos
pirmininkavimu ES Tarybai ir ES jaunimo konferencijos jungtinių išvadų pritaikymu susiję
klausimai taip pat buvo pristatyti ir LiJOT organizacijų tarptautinių reikalų koordinatorių susitikimo
metu. Kalbant apie LiJOT tarptautinius reikalus, nemažai dėmesio buvo skirta ir ryšių stiprinimui su
Gruzijos atstovais, atsakingais už jaunimo klausimus bei Baltijos jūros jaunimo forumu.
Be to, lapkritį vyko įvairūs procesai (susitikimai, pristatymai organizacijoms ir kt.), susiję su LiJOT
vykdomais projektais „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“, „Žiniomis ir faktais
grįsta jaunimo politika“, „Įsitrauk. Mokykis. Keisk.“. Eurodesk Lietuva programos atstovai tęsė
veiklas ir derino klausimus dėl jaunimo informavimo taškų įvairiose Lietuvos savivaldybėse
įkūrimo. Aplankytos tokios LiJOT organizacijos kaip Lietuvos moksleivių sąjunga, Akmenės
rajono „Jaunimo apskritasis stalas“, jaunimo organizacija DARBAS ir t. t.
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis lapkričio mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.
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Lapkričio mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Lapkričio 6 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir
sporto komisijos posėdyje. Posėdžio metu buvo nagrinėjamas 2014 m. valstybės biudžetas. LiJOT
Prezidentas pateikė pasiūlymus dėl finansavimo didinimo jaunimo organizacijų įgyvendinamiems
projektams bei programoms, pristatė juos komisijos nariams. Komisija vienbalsiai pritarė LiJOT
išsakytiems pasiūlymams ir pasiūlė Seimo Biudžeto ir finansų komitetui atsižvelgti į pritarimą.
Lapkričio 6 d. vyko LiJOT Valdybos posėdis, apie kurį daugiau galite sužinoti čia.
Lapkričio 7 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriumi M. Kuliavu. Susitikimo metu buvo aptartas
glaudesnis abiejų institucijų bendradarbiavimas, prioritetiniai ir bendri darbai likusiems bei
ateinantiems naujiems metams.
Lapkričio 7 d. LiJOT Valdybos narė M. Gardauskaitė dalyvavo Lietuvos-Brandeburgo
neformalaus ugdymo specialistų patirties mainų seminare "Neformaliojo ugdymo pripažinimas
darbe su jaunimu".
Lapkričio 8 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė
dalyvavo susitikime su programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktore L.
Gumbrevičiene. Susitikimo metu aptartas galimas bendradarbiavimas naujuoju ES finansavimo
periodu plėtojant vietos veiklos grupių veiklą su jaunimu, gyvenančiu kaimiškose vietovėse.
Lapkričio 10-11 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Baltijos jūros
jaunimo forumo partnerių susitikime. Susitikimo metu įvairių Baltijos jūros regiono jaunimo
politikos struktūrų atstovai aptarė, kaip galima būtų vystyti jaunimo bendradarbiavimą regione.
Lapkričio 12 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo pirmajame Jaunimo reikalų tarybos
posėdyje. Posėdžio metu susipažino Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir valstybinių institucijų
atstovai. LiJOT Prezidentas buvo išrinktas Jaunimo reikalų tarybos pirmininku.
Lapkričio 12 d. pirmininkavimo projektų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Nacionalinės
Darbo Grupės posėdyje.
Lapkričio 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Seimo Jaunimo ir sporto
komisijos pirmininku J. Požėla. Susitikimo metu buvo aptartos didesnės finansavimo galimybės
jaunimo organizacijoms 2014 m. bei Seimo Jaunimo ir sporto komisijos organizuojama
konferencija regioninės jaunimo politikos tema.
Lapkričio 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Laisvės premijų komisijos posėdyje,
kurio metu buvo renkamas Laisvės premijos 2013 m. laureatas. Juo tapo Arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius.
Lapkričio 14 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė
dalyvavo Europos Socialinio fondo organizuotoje konferencijoje „Stabdyti jaunimo nedarbą
Europoje kuriant geresnę jaunimo ateitį“. Konferencijos metu LiJOT Prezidentas tarė sveikinimo
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žodį ir perskaitė trumpą pranešimą apie tai, kaip visą jaunimo nedarbo situaciją Europoje mato jauni
žmonės.
Lapkričio 15 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė
dalyvavo programos „Leader“ organizuotoje konferencijoje „Sumanūs sprendimai kaimo jaunimui“
Birštone. Konferencijos metu LiJOT Prezidentas moderavo darbo grupę „Socialinė įtrauktis ir
jaunimo užimtumas“, taip pat pristatė darbo grupės išvadas, G.Alaburdaitė skaitė pranešimą apie
jaunimo socialinę įtrauktį ir užimtumą.
Lapkričio 18 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Struktūrinio
dialogo nacionalinės darbo grupės posėdyje, kurio metu buvo aptarti žingsniai, siekiant efektyviai
įgyvendinti Struktūrinio dialogo konsultaciją Graikijos pirmininkavimo klausimais, suderintos
darbo grupės pozicijos artėjant Struktūrinio dialogo konferencijai Briuselyje.
Lapkričio 19 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Nacionalinės jaunimo reikalų
koordinatorių asociacijos pirmininku V. Visockiu. Susitikimo metu buvo aptartas glaudesnis abiejų
asociacijų bendradarbiavimas, pasidalinta lūkesčiais vieni kitų atžvilgiu, aptartas Socialinės
apsaugos ir darbo ministrės pasirašytas įsakymas dėl konkurso nuostatų norint tapti jaunimo reikalų
koordinatoriumi sušvelninimo.
Lapkričio 20 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Žinių ekonomikos
forumo renginyje „Atmerk akis – laikas veikti: švietimas“, kurio metu buvo diskutuojama apie
pagrindinius Lietuvos švietimo sistemos vystymo iššūkius.
Lapkričio 21 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis Europos jaunimo sostinėje
2014 – Solonikuose – pristatė Vilniaus siekį tapti Europos jaunimo sostine 2016 m. Oficialioje
ceremonijoje iš šešių kandidatų buvo paskelbta, kad Europos jaunimo sostine 2016 m. tapo
Azerbaidžano miestas Ganja.
Lapkričio 21-24 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis ir pirmininkavimo
projektų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Europos jaunimo forumo Generalinė Asamblėjoje
bei Narių taryboje. G. Alaburdaitė buvo viena iš Europos jaunimo forumo sekretoriato narių ir
pristatinėjo Lietuvos pirmininkavimo procesus. Asamblėjoje organizacijos narės turėjo galimybę
aptarti svarbiausias šių dienų aktualijas, išreikšti savo nuomonę dėl organizacinių aspektų. Daugiau
nei 140 atstovų dalyvavo diskusijose, interesų grupėse ir Europos jaunimo forumo pozicijų
priėmime. Suvažiavimo metu į Europos jaunimo forumo tikrąsias nares buvo priimta Vokiškai
kalbančios Belgijos dalies nacionalinė jaunimo organizacijų taryba Rat der Deutschsprachigen
Jugend. Dabar Forumui priklauso 99 jaunimo nevyriausybinės organizacijos bei organizacijų
tarybos. Taip pat Forumo narių organizacijų atstovai diskutavo dėl Europos jaunimo forumo
pozicijų kokybiško ugdymo, pilietinio ugdymo ir romų bei airių keliautojų jaunimo klausimais.
Pozicija dėl kokybiško ugdymo Forumas siekia, jog kokybiškas ugdymas būtų ne tik sąvoka, tačiau
ir realiai visiems jauniems žmonėms prieinama galimybė. Pozicija apibrėžia būtinąsias sąlygas
kokybiškam ugdymui. Antroji pozicija dėl pilietinio ugdymo yra 2003 metais Forumo parengtos
pozicijos atnaujinimas, kuriame nubrėžiamos pagrindinės pilietinio ugdymo sąvokos, gairės ir
galimos veiklos kryptys. Trečioji pozicija dėl romų ir airių keliautojų jaunimo problemos yra visos
Europos problemos ir Europos jaunimo forumas siekia gerinti šių jaunų žmonių padėti bei siekti jų
įtraukties. Visos trys pozicijos buvo priimtos ir su jomis bus galima susipažinti artimiausiu metu.
Be to, Narių suvažiavimo metu delegatai taip pat turėjo proga susipažinti ir su naujai dvejų metų
kadencijai išrinktai Europos tarybos Patariamąja taryba ir jos nariais ar jas delegavusiomis
organizacijomis.
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Lapkričio 25 d. LiJOT Valdybos narė E. Sinkevičiūtė dalyvavo neformaliame susitikime su
Europos Komisare Andoula Vasilou kartu su ministre A.Pabedinskiene. Susitikime buvo aptartos
Lietuvos pirmininkavimo jaunimo temos įgyvendinimas bei galimi pasiūlymai Europos jaunimo
strategijai.
Lapkričio 26 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministrės
patarėja jaunimo klausimais V. Giraityte. Susitikimo metu buvo aptarti Regioninių jaunimo
organizacijų tarybų finansavimo konkurso 2014 m. nuostatai, galimas finansavimo didinimas jų
programoms.
Lapkričio 26-27 d. LiJOT Valdybos narė E. Sinkevičiūtė dalyvavo Struktūrinio dialogo
konferencijoje Briuselyje, kurioje buvo peržiūrimas Struktūrinio dialogo procesas bei teikiami
pasiūlymai Europos Komisijai, kaip nuo 2014 m. liepos turėtų būti vykdomas Struktūrinis dialogas.
Lapkričio 26-28 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir pirmininkavimo
projektų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Struktūrinio dialogo peržiūros konferencijoje
Briuselyje. Renginio metu buvo rengiamos rekomendacijos kaip pagerinti Struktūrinio dialogo
procesą artėjančiuose cikluose. Tai vienas svarbiausių renginių siekiant pagerinti Struktūrinio
dialogo proceso kokybę. Renginio išvados bus įgyvendinamos jau 4-to Struktūrinio dialogo ciklo
metu.
Lapkričio 29 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis susitikimo su Gruzijos
Vaikų ir jaunimo veiklų vystymo fondo direktoriumi Murman‘u Pataraia. Susitikimo metu aptartos
bendros veiklos galimybės 2014 metais.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Lapkričio 12 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo projekto
"Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“
valdymo grupės posėdyje, kurio metu pristatyti projekto tikslai, eiga ir rezultatai bei padėkota
projekto partneriams bei dalyviams.
Lapkričio 12 d. LiJOT projektų koordinatorės L. Prievelytė ir I. Paludnevičiūtė dalyvavo
susitikime su projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ partneriais.
Lapkričio 15 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė
dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos rudens forumas „Kuriu save šiandien“. Forumo metu buvo
pristatyta Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, pagrindinės jos veiklos, galimybės į jas įsitraukti.
Renginio metu įvyko ir neformalus susitikimas su naujai išrinkta Lietuvos moksleivių sąjungos
valdyba.
Lapkričio 15-16 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus moderavo Akmenės rajono
„Jaunimo apskritojo stalo“ biuro ir valdybos narių strateginio planavimo sesiją. Tai pirmoji
planavimo sesija, kurios tikslas įvertinti praėjusio laikotarpio strategiją. Antrojo susitikimo metu
bus pradėta rengti kito laikotarpio organizacijos strategija.
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Lapkričio 16 d. LiJOT projektų koordinatorės I. Paludnevičiūtė ir L. Prievelytė dalyvavo Lietuvos
moksleivių sąjungos rudens forume „Kuriu save šiandien!”, kurio metu buvo pristatytas projektas
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“.
Lapkričio 20 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos verslo darbdavių
konfederacijos (LVDK) generalinio direktoriaus pavaduotoju V. Levickiu. Susitikimo metu buvo
aptartas kartu LVDK ir LiJOT įgyvendinamas projektas „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos
karjeros link“.
Lapkričio 20 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Tarptautininkų
tinklo susitikime. Susitikimo metu buvo pristatyti įvykę Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai
renginiai, aptarta artėjanti Europos jaunimo forumo Generalinė Asamblėja, LiJOT pozicija joje.
Lapkričio 23 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka bei biuro darbuotojos L. Prievelytė ir J.
Filipovskytė dalyvavo Jaunimo organizacijos DARBAS jubiliejiniame suvažiavime. Suvažiavimo
metu LiJOT Prezidentas pasveikino susirinkusius dalyvius ir įteikė padėką jaunimo organizacijos
DARBAS pirmininkui B. Cechanavičiui.
Lapkričio 25 d. pirmininkavimo projektų koordinatorė Gintarė Alaburdaitė dalyvavo
Neformaliame forume struktūrinio dialogo klausimais, kurio metu atstovavo Europos jaunmo
forumą. Forumo metu diskutuota apie ES Jaunimo strategijos veiklos planą ir Airijos-LietuvosGraikijos pirmininkavimo prioritetą socialinės įtraukties tema bei jos tęstinumą.
Lapkričio 28 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė ir LiJOT Valdybos narė E. Sinkevičiūtė
dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Jaunimo reikalų departamentu dėl
projekto „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“ įgyvendinimo.
Lapkričio mėn. Taip pat buvo skirtas projekto „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ ataskaitos rengimui.
Lapkričio mėn. ruoštasi Europos socialinio fondo konferencijai ir rengtos Rytų Partnerystės
jaunimo forumo įsivertinimo ataskaita ir bendrinė renginio ataskaita bei Europos socialinio fondo
konferencijos ataskaitos ir pirmininkavimo naujienlaiškis „Presidency Youth Flash“.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Lapkričio 12 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Mykolo Romerio
universiteto magistro studijų programos absolvente ir davė interviu studijų mobilumo programų
efektyvumo klausimais.
Lapkričio 12 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su P. J. Matulaičio
socialinio centro atstove dėl jaunimo informacinio taško įkūrimo ir bendradarbiavimo Eurodesk
tinklo rėmuose galimybių. Pristatytos bendradarbiavimo sąlygos, aptartos organizacijos galimybės
tapti jaunimo informaciniu tašku.
Lapkričio 12 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir Eurodesk Lietuva referentė A.
Graikšaitė susitiko su Antakalnio atviro jaunimo centro atstovais ir aptarė jaunimo informacinio
taško įkūrimo ir bendradarbiavimo su Eurodesk galimybės, pristatytos bendradarbiavimo sąlygos.
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Lapkričio 13-20 d. Eurodesk Lietuva referentė A. Graikšaitė, Eurodesk Lietuva regioninės atstovės
V. Canino, I. Jotkaitė bei E. Astrauskaitė dalyvavo tarptautiniuose YIntro mokymo kursuose
jaunimo informavimo darbuotojams Kipre.
Lapkričio 14 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Ukmergės r. Jaunimo
laisvalaikio centro dėl jaunimo informacinio taško įkūrimo ir bendradarbiavimo Eurodesk tinklo
rėmuose galimybių. Pristatytos bendradarbiavimo sąlygos, aptartos organizacijos galimybės tapti
jaunimo informaciniu tašku.
Lapkričio 15 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Klaipėdos r.
savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos ir Šilalės atviro jaunimo centro atstovais dėl jaunimo
informacinio taško įkūrimo ir bendradarbiavimo Eurodesk tinklo rėmuose galimybių. Pristatytos
bendradarbiavimo sąlygos, aptartos organizacijos galimybės tapti jaunimo informaciniu tašku.
Lapkričio 18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Vilniaus m.
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi J. Laniausku dėl jaunimo informacinio taško
įkūrimo ir bendradarbiavimo Eurodesk tinklo rėmuose galimybių. Pristatytos bendradarbiavimo
sąlygos, aptartos savivaldybės galimybės tapti jaunimo informaciniu tašku.
Lapkričio 19 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Visagino kūrybos
namų ir Utenos teritorinės darbo biržos Visagino jaunimo darbo centro atstovais dėl jaunimo
informacinio taško įkūrimo ir bendradarbiavimo Eurodesk tinklo rėmuose galimybių. Pristatytos
bendradarbiavimo sąlygos, aptartos organizacijų galimybės tapti jaunimo informaciniu tašku.
Lapkričio 20 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Zarasų atviro jaunimo
centro ir Rokiškio jaunimo centro atstovais dėl jaunimo informacinio taško įkūrimo ir
bendradarbiavimo Eurodesk tinklo rėmuose galimybių. Pristatytos bendradarbiavimo sąlygos,
aptartos organizacijų galimybės tapti jaunimo informaciniu tašku.
Lapkričio 22 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Raseinių
pedagoginės-psichologinės pagalbos tarnybos, Radviliškio atviro jaunimo centro ir Pasvalio r.
savivaldybės M. Katiliškio viešosios bibliotekos atstovais dėl jaunimo informacinio taško įkūrimo
ir bendradarbiavimo Eurodesk tinklo rėmuose galimybių. Pristatytos bendradarbiavimo sąlygos,
aptartos organizacijų galimybės tapti jaunimo informaciniu tašku.
Lapkričio 22 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė pristatė Lietuvos jaunimo politiką ir
LiJOT veiklą projekto „Eurogaps“ atstovei.
Lapkričio 25 d. Eurodesk Lietuva referentė A.Graikšaitė susitiko su Kupiškio jaunimo centro
atstovais. Buvo aptartos jaunimo informacinio taško įkūrimo ir bendradarbiavimo su Eurodesk
galimybės, pristatytos bendradarbiavimo sąlygos.
Lapkričio 26 d. Eurodesk Lietuva referentė A. Graikšaitė susitiko su Marijampolės Petro
Kriaučiūno viešosios bibliotekos atstovais ir aptarė jaunimo informacinio taško įkūrimo bei
bendradarbiavimo su Eurodesk galimybės. Pristatytos bendradarbiavimo sąlygos ir galimybės tapti
jaunimo informaciniu tašku.
Lapkričio 25-gruodžio 1 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus kartu su mokymų
vadovais A. Rapalaite ir H. Sildnik rengė tarptautinius YIntro mokymo kursus jaunimo
informavimo darbuotojams iš Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Belgijos, Estijos, Kroatijos ir
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Lietuvos. E. Rupkus projekto dalyviams pristatė Lietuvos jaunimo informavimo ir konsultavimo
sistemos viziją. Mokymuose dalyvavo ir ERYICA jaunimo informavimo darbuotojų sertifikatus
gavo Eurodesk regioniniai partneriai ir jaunimo informaciniai taškai iš Vilniaus m., Kauno, Alytaus,
Mažeikių, Rietavo, Visagino. Projektas buvo įgyvendintas VšĮ „Creativitas“ iniciatyva ir
finansuotas ES programos „Veiklus jaunimas“.
Lapkričio mėn. eurodesk.lt/žinauviską.lt portale suskaičiuotos 56 144 peržiūros, atsakyta į 29
užklausas, patalpintos 50 naujienų, 6 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 5 EurodeskTV
vaizdo klipai.
Lapkričio mėn. LiJOT tinklapis buvo peržiūrėtas 4 761 kartą, jame buvo paskelbta 20 straipsnių.
LiJOT Facebook paskyroje paskelbti 8 pranešimai, kiekvienas vidutiniškai pasiekęs po 1 214
vartotojų.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt

56 144 peržiūros;
4 761 peržiūros.

LiJOT vystymas
Lapkričio 11 d. įvairiais kanalais buvo išplatintas skelbimas, jog LiJOT ieško ryšių su visuomene
koordinatoriaus. Buvo sulaukta beveik 70 gyvenimo aprašymų ir motyvacinių laiškų.

