Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2013 m.
spalio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Spalio mėnesį vyko nemažai veiklų svarbių tiek regioniniu, tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu
lygmeniu jaunimo politikos srityje.
Spalio 5-6 d. vyko baigiamasis projektų „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ ir „X-Y-Z“ renginys, kurio
metu projekto partnerių organizacijų atstovai buvo supažindinti su projektų eiga, rezultatais bei
struktūrinio dialogo procesu. Taip pat LiJOT atstovai dalyvavo Lietuvos regioninių jaunimo
organizacijų tarybų susitikime „Apskritalizacija“, kurio metu diskutuota apie šiuo metu Lietuvoje
esančią apskritųjų stalų situaciją ir ieškota priemonių situacijai gerinti.
Svarbu paminėti, jog ilgą laiką buvo ruoštasi 35-ajai LiJOT Asamblėjai, vykusiai spalio 12-13 d.
Vilniuje (apie tai plačiau skaitykite čia). Be to, Eurodesk Lietuva programos komanda spalio 17-20
d. organizavo pirmąkart Lietuvoje vykusį Eurodesk Europos tinklo susitikimą ir generalinę
asamblėją. Spalio 22-25 d. LiJOT biuro darbuotojai bei Valdybos nariai dalyvavo Rytų partnerystės
jaunimo forume. Rytų partnerystės jaunimo forume dalyvavo apie 200 jaunimo lyderių, jaunimo
organizacijose dirbančių darbuotojų, jaunimo politikos atstovų iš Europos Sąjungos (ES) programos
„Veiklus jaunimas“ ir šešių Rytų partnerystės šalių – Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos,
Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos. Forumo pranešimuose buvo diskutuojama apie neformaliojo
ugdymo svarbą darbo rinkai, dalijamasi sėkmingais projektų įgyvendinimo pavyzdžiais (jungtines
renginio išvadas anglų k. galite rasti čia).
Detaliau su LiJOT Valdybos ir Biuro veiklomis spalio mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.
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Spalio mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Spalio 2 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo ir
sporto komisijos posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatyti naujojo 2014-2020 m. ES finansinio
laikotarpio prioritetai. Aptartos pagrindinės jaunimo politikos sritys, kurias reikėtų stiprinti.
Spalio 3 d. LiJOT biuro vadovas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo socialinių
reikalų ir darbo komiteto posėdyje. Posėdžio metu buvo aptartas Nevyriausybinių organizacijų
įstatymas ir nagrinėti įvairių asmenų, visuomeninių organizacijų šio įstatymo projektui pateikti
pasiūlymai.
Spalio 4 d. vyko LiJOT vadovų klubas, kuriame organizacijų atstovams buvo pristatyti su 35-ąja
LiJOT Asamblėja susiję klausimai, dokumentai bei kandidatai į Prezidento postą bei Jaunimo
reikalų tarybą.
Spalio 7 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo
reikalų departamento atstovais dėl regioninių jaunimo organizacijų tarybų finansavimo nuostatų
2014 metams.
Spalio 12-13 d. vyko 35-oji LiJOT Asamblėja, kurios metu naujuoju prezidentu buvo išrinktas
Mantas Zakarka, LiJOT atstovu Jaunimo reikalų taryboje – Rokas Laurinaitis (Lietuvos medicinos
studentų asociacija). Taip pat šioje Asamblėjoje vyko interesų grupės finansinio raštingumo,
savanorystės ir regioninės jaunimo politikos temomis. Darbo grupėse buvo svarstomi įvairūs
dokumentai, iš kurių priimti buvo du – pozicija dėl žiniomis ir faktais grįstos jaunimo politikos bei
pozicija dėl Rytų partnerystės įgyvendinimo jaunimo politikos srityje. Daugiau informacijos apie
Asamblėją rasite čia.
Spalio 15 d. Pirmininkavimo projektų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo
reikalų departamento Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja L. Bačinskiene,
kurio metu ieškojo galimybių didesnei ES Jaunimo konferencijos rezultatų sklaidai.
Spalio 16 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir Eurodesk Lietuva programos
vadovas E. Rupkus dalyvavo susitikime su Lietuvos banko atstovais dėl artėjančios kampanijos apie
finansinį raštingumą. Susitikimo metu aptartos viešinimo galimybės ir priemonės.
Spalio 16-18 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo Europos komisijos
organizuotame ,,Ugdymo, mokymosi bei jaunimo forume” Briuselyje, skirtame išanalizuoti
švietimo padėtį Europos Sąjungoje bei aptarti tolesnius formalaus bei neformalaus ugdymo
bendradarbiavimo kelius.
Spalio 17 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos
stebėsenos komisijos posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatytas ir aptartas ateinančio finansavimo
periodo administravimas nacionaliniu lygmeniu.
Spalio 17 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Eurodesk generalinėje asamblėjoje ir sakė
joje atidarymo kalbą.
Spalio 18-20 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Europos jaunimo
forumo darbo grupės ugdymo klausimais antrajame susitikime Briuselyje. Susitikimo metu aptarti
ugdymo sektoriaus pasikeitimai Europos Sąjungos ir nacionaliniais lygmenimis bei peržiūrėti 2014
metais ugdymo srityje laukiantys procesai.
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Spalio 22 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo ir
sporto komisijos pirmininku J. Požėla. Susitikimo metu buvo aptartas glaudesnis
bendradarbiavimas, Lietuvos jaunimo politikos įgyvendinimo ir formavimo aktualijos.
Spalio 22 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Lietuvos energijos išorinių reikalų
direktoriumi S. Baltuška. Susitikimo metu buvo aptartas galimas bendradarbiavimas, bei didesnis
JNVO įsitraukimas įgyvendinant strateginius, visai valstybei aktualius projektus.
Spalio 22-25 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir pirmininkavimo projektų
koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Rytų partnerystės jaunimo forume. Rytų partnerystės
jaunimo forume dalyvavo apie 200 jaunimo lyderių, jaunimo organizacijose dirbančių darbuotojų,
jaunimo politikos atstovų iš Europos Sąjungos (ES) programos „Veiklus jaunimas“ ir šešių Rytų
partnerystės šalių – Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos.
Forumo pranešimuose buvo diskutuojama apie neformaliojo ugdymo svarbą darbo rinkai,
dalijamasi sėkmingais projektų įgyvendinimo pavyzdžiais
Spalio 25 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir pirmininkavimo projektų
koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Nacionalinės darbo grupės posėdyje, kurio metu buvo aptarta
Europos jaunimo konferencija, Graikijos struktūrinio dialogo konsultacijos klausimai, artėjanti
Struktūrinio dialogo konferencija Briuselyje bei kiti struktūrinio dialogo klausimai.
Spalio 25 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Specialiųjų tyrimų tarnybos viešųjų ryšių
departamento direktoriumi R. Golubovu. Susitikimo metu buvo aptartas galimas didžiausių
Lietuvos nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas kartu paminint tarptautinę antikorupcijos
dieną gruodžio mėnesį.
Spalio 29 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo
susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Jaunimo reikalų departamento atstovais
dėl LiJOT įgyvendinamo projekto „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“. Susitikimo metu
buvo aptartas projekto vykdytojų ir partnerių bendradarbiavimas, pristatytas išsamus planuojamų
veiklų planas 2013-2014 metams.
Spalio 29 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Transparency International
Lietuva, Lietuvos studentų sąjungos, Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovais dėl galimo
bendradarbiavimo paminint tarptautinę antikorupcijos dieną gruodžio mėnesį.
Spalio 30 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
ministrės patarėje V. Giraitytė ir jaunimo skyriaus vedėja J. Sakalauskiene. Susitikimo metu buvo
aptartos prioritetinės ministerijos darbo kryptys 2014 m., tolesnis bendradarbiavimas siekiant
efektyviai formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką Lietuvoje.
Spalio 30 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo
agentūros direktore L. Gerasimiene. Susitikimo metu aptarta besibaigianti programa „Veiklus
jaunimas“ ir aptartas naujosios programos „Erasmus +“ galimas įgyvendinimas Lietuvoje.
Spalio 30 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo vidinėje LiJOT darbo grupėje dėl regioninės
jaunimo politikos vystymo ir įgyvendinimo Lietuvoje.
Spalio 31 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo socialinių
reikalų ir darbo komiteto posėdyje dėl 2014 m. valstybės finansinių rodiklių patvirtinimo. Posėdžio
metu buvo iškeltas klausimas dėl didesnių lėšų skyrimo jaunimo organizacijų programoms bei
projektams, siekiant stiprinti jaunimo nevyriausybines organizacijas.
Spalio 31 d. LiJOT Prezidentas raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo jaunimo ir sporto
komisiją siekdamas atkreipti dėmesį į itin mažą valstybės skiriamą finansavimą jaunimo
organizacijų programoms bei projektams.
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Spalio 31 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Mykolo Romerio
universiteto Politikos ir vadybos fakulteto dekanu A. Monkevičiumi. Bendradarbiavimo sutartis
pasirašyta siekiant kuo efektyviau ir tikslingiau įgyvendinti LiJOT projektą „Žiniomis ir faktais
grįsta jaunimo politika“.
Spalio mėn. taip pat rengtas informacinis leidinys Rytų Partnerystės Jaunimo forumo dalyviams ir
pirmininkavimo naujienlaiškis „Presidency Youth Flash“ bei ruoštasi Rytų Partnerystės Jaunimo
forumui.

Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Spalio 3 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo konferencijoje „Pilietinis
ugdymas (ne)privalomas?“.
Spalio 5 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė aptarė projekto „Žiniomis ir faktais grįsta
jaunimo politika“ įgyvendinimą kartu su projekto partneriais Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija.
Spalio 5 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo eiliniame susitikime su projekto
„Savanorystė- pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ partneriais.
Spalio 5-6 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir tarptautinių reikalų
koordinatorius dalyvavo baigiamajame projektų „Įsitrauk. Mokykis. Keisk“ ir „X-Y-Z“ renginyje,
kurio metu projekto partnerių organizacijų atstovai buvo supažindinti su projektų eiga, rezultatais
bei struktūrinio dialogo procesu. Renginio dalyviai remdamiesi ES Jaunimo konferencijos
išvadomis ieškojo priemonių struktūrinio dialogo stiprinimui. Sukurtos priemonės buvo pateiktos
organizacijų atstovų peržiūrai ir toliau bus naudojamos kaip pagrindas LiJOT darbo grupėms dėl
jaunų žmonių socialinės įtraukties didinimo Lietuvoje.
Spalio 8 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavimo susitikime su NVO programos
Lietuvoje administratoriumi.
Spalio 9 d. LiJOT projektų koordinatorės L. Prievelytė ir Iveta Paludnevičiūtė dalyvavo eiliniame
susitikime su projekto „Savanorystė- pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ partneriais.
Spalio 10 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Lietuvos regioninių
jaunimo organizacijų tarybų susitikime „Apskritalizacija“. Susitikimo metu diskutuota apie šiuo
metu Lietuvoje esančią apskritųjų stalų situaciją ir ieškota priemonių situacijai gerinti.
Spalio 10 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo Vilnius jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 15-ajame gimtadienyje.
Spalio 16 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo susitikime su projekto
„Savanorystė- pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ partneriais.
Spalio 23 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo susitikime su UAB
„LingJob“. Susitikimo metu buvo nuspręsta sudaryti bendradarbiavimo sutartį.
Spalio 29 d. LiJOT prezidentas M. Zakarka ir projektų koordinatorė L. Prievelytė aptarė projekto
„Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“ įgyvendinimą kartu su projekto partneriais Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija ir Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos.
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Spalio 25 d. LiJOT projektų koordinatorės I. Paludnevičiūtė ir L. Prievelytė dalyvavo eiliniame
susitikime su projekto „Savanorystė- pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ partneriais.
Spalio 29 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir G.
Alaburdaitė lankėsi projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“ mokymuose Alytaus
visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritas stalas“. Vizito metu pristatytas projektas
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ ir šiuo metu Lietuvoje vykstantys procesai
susiję su regionine jaunimo politika.
Spalio 29 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų
„Apskritasis stalas“ projekto „X karta“ dalyviais, kuriems buvo pristatyta LiJOT, jos veikla,
struktūra ir kt. svečiams rūpimi klausimai.
Spalio 30 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo susitikime su
Akmenės rajono „Jaunimo apskrituoju stalu“, kurio atstovai lankėsi LiJOT biure. Susitikimo metu
pristatyti šiuo metu Lietuvoje vykstantys procesai susiję su regionine jaunimo politika.
Spalio mėn. taip pat vykdytos elektroninės konsultacijos su regioninėmis jaunimo organizacijų
tarybomis dėl pasiūlymų Jaunimo reikalų departamento skiriamo regioninių jaunimo organizacijų
tarybų finansavimo nuostatams ir pasiūlymų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl regioninės
jaunimo politikos stiprinimo.

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Spalio 3 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir redaktorė R. Stasiulytė susitiko su
Užsienio reikalų ministerijos atstovais aptari būsimo Jaunųjų žurnalistų konkurso sąlygų ir eigos.
Sutarta, kad konkursą organizuos Užsienio reikalų ministerija, Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūra ir Eurodesk Lietuva. Konkursas skelbiamas siekiant pritraukti jaunus
žmones tapti Žinau viską tinklo jaunaisiais žurnalistais. Konkurso pagrindinį prizą – žurnalistinę
stažuotę Briuselyje – finansuoja URM. Antrosios vietos laimėtojas stažuosis Pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai departamente. Konkurso komunikacija vyksta Žinauviską.lt portale,
Facebook paskyrose, JTBA kanalais.
Spalio 4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo skubos tvarka sušauktame
Eurodesk asociacijos vykdomojo komiteto posėdyje, kuriame pristatytas naujas Eurodesk Briuselio
biuro direktorius F. Gonet, aptarti kitų metų finansų ir biuro žmogiškųjų išteklių klausimai,
pasirengimas tinklo susitikimui Vilniuje.
Spalio 8-13 d. mokymų vadovai A. Rapalaitė ir Ž. Mažeikis dalyvavo Europos jaunimo
informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) Makedonijoje rengtuose mokymo kursuose
mokymo vadovams apie „YIntro Digital“ metodikos taikymą rengiant jaunimo informavimo
darbuotojus. Abu mokymo vadovai yra jaunimo informavimo darbuotojų mokymo vadovų
komandos nariai, įgiję pagrindines ERYICA akreditacijas mokymų rengimui.
Spalio 8-9 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir savanoris A. Urbonas dalyvavo
projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ partnerių susitikime, kuriame aptartas pasirengimas
programos įgyvendinimui, pristatyti techniniai aspektai. LiJOT šioje programoje atsakys už 650
dalyvių pritraukimą dalyvauti savanoriškoje tarnyboje 3-6 mėn. LiJOT atstovai susitikimo metu
pristatė parengtas viešinimo gaires.
Spalio 17-20 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus, redaktorė R. Stasiulytė ir
referentė A. Graikšaitė rengė pirmą kartą Lietuvoje, Vilniuje, vykusį Eurodesk Europos tinklo
susitikimą ir generalinę asamblėją. E. Rupkus dalyvavo Eurodesk asociacijos vykdomojo komiteto
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posėdyje, kuriame buvo aptariamas pasirengimas susitikimui. Susitikimą atidarė LiJOT prezidentas
M. Zakarka, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomenių ir šeimų departamento vyr.
patarėjas S. Kulbauskas, Eurodesk prezidentas R. Schwalbach. Susitikimo metu buvo pristatytos
veiklos ataskaitos, Europos Komisijos jaunimo skyriaus atstovas G. Robertson pristatė
ERASMUS+ programos atnešamus pasikeitimus Eurodesk tinklo finansavimui. Europos jaunimo
forumo viceprezidentė G. Lomanaitė ir „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros“
direktorė L. Gerasimienė dalyvavo darbo grupėse apie bendradarbiavimą su jaunimo
organizacijomis ir nacionalinėmis agentūromis, atsakingomis už ES programos jaunimui
įgyvendinimą. Vyko 2014 m. veiklos planavimo sesijos, straipsnių Europos jaunimo portalui
rengimo užsiėmimas. Generalinės asamblėjos metu patvirtintas preliminarus kitų metų Eurodesk
Briuselio biuro veiklos planas bei suteiktas mandatas Eurodesk kokybės darbo grupei rengti
Eurodesk principus ir kokybės proceso pakeitimus, skirtus Eurodesk atstovams regionuose. Taip pat
surengtas Lietuvos kultūrą pristatantis tarpkultūrinis vakaras Užupio meno inkubatoriuje bei
ekskursijos į Vilniaus senamiestį bei Trakus.
Spalio 21-22 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo ERYICA tarptautinės
kokybės ir mobilumo darbo grupės EURYICA susitikime, vykusiame Vilniuje. Diskutuota dėl
kokybės vertinimo standarto Europos jaunimo informavimo centrams kūrimo proceso, gerųjų
praktikų, taip pat dėl mobilumo informacijai skirtų kokybės standartų. EURYICA darbo grupėje
LiJOT taip pat atstovauja R. Labalaukytė.
Spalio 25-26 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir referentė A.Graikšaitė rengė
Eurodesk Lietuva tinklo nacionalinį susitikimą Vilniuje. Susitikimo metu buvo aptartos
planuojamos tinklo veiklos 2014 metais, pristatyti jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojo
vadovo ir leidinių jaunimui juodraštiniai variantai. Vyko metodinio leidinio „Darbo su jaunimo
grupėmis vadovas. Neformaliojo ugdymo praktika Lietuvoje“ pristatymas, kurio metu leidinio
autoriai apžvelgė svarbiausius darbo su jaunimo grupėmis metodus. Susitikime dalyvavo atstovai iš
Mažeikių, Panevėžio, Klaipėdos, Biržų, Šiaulių, Alytaus, Molėtų ir Rietavo.
Spalio 28-31 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo 8-ajame UNESCO
Jaunimo forume, kuriame buvo teikiamos rekomendacijos UNESCO Jaunimo strategijai 2014-2021
m., bei išrinkti 15 forumo nominuotų jaunimo projektų visame pasaulyje. E. Rupkus aktyviai teikė
siūlymus rekomendacijų pildymui, remdamasis LiJOT pozicijomis ir ES jaunimo konferencijos
jungtinėmis išvadomis. E. Rupkus taip pat susitiko su Lietuvos ambasados prie UNESCO
ambasadoriaus pavaduotoja V. Baltrušyte ir pristatė jaunimo politikos situaciją ir veiksmus
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kontekste. Po Jaunimo forumo prasidedančioje Generalinėje
Konferencijoje Lietuvos ambasadorius skaitys pranešimą, remtasis gauta informacija.
Spalio mėn. eurodesk.lt/žinauviską.lt portale suskaičiuotos 52 649 peržiūros, atsakyta į 19
užklausų, patalpintos 62 naujienos, 7 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 5 EurodeskTV
vaizdo klipai.
Spalio mėn. lijot.lt tinklapyje paskelbtos 23 naujienos, 14 pranešimų Facebook paskyroje bei lijot.lt
tinklapis aplankytas 4 934 lankytojų.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt

LiJOT vystymas

52 649 peržiūros;
4 934 peržiūros.
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Spalio 27-28 d. LiJOT biuro darbuotojai įsivertino 2013 m. II pusmečio veiklas ir rengė
preliminarų 2014 m. LiJOT veiklos planą.

