Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir Biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2014
m. sausio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Sausio mėnesį vyko susitikimai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Krašto apsaugos
ministerija, Jaunimo reikalų departamentu, kurių metu buvo aptartas 2014 m. bendradarbiavimas
su LiJOT bei būsimos veiklos. Taip pat pasirašytas svarbus dokumentas − memorandumas dėl
Jaunimo garantijų iniciatyvos Lietuvoje. Džiaugiamės, kad metus LiJOT pradėjo su naujais
projektais „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“ ir „Jaunimo savanoriška tarnyba“.
Sausio mėnesį daug veiklų vyko ir tarptautinių reikalų srityje. Vyko susitikimai Užsienio reikalų
ministerijoje, kurių metu buvo aptartos tolesnės Rytų partnerystės koncepcijos vystymas, LiJOT
veiklos susijusios su artėjančiais rinkimais į Europos Parlamentą. Taip pat sausio mėnesį aktyviai
vykdyta Nacionalinė jaunimo konsultacija.
Sausio 30 d. įvyko pirmasis informacinis projekto „Stiprios jaunimo NVO vietos savivaldai“
renginys Klaipėdoje. Sausio-vasario mėnesiais vykstantys informaciniai renginiai skirti suteikti
svarbiausią informaciją apie nacionalinės ir regioninės jaunimo politikos aktualijas 2014 metais:
Europos Sąjungos jaunimo finansavimo programa „Erasmus+“, Nevyriausybinių organizacijų
plėtros ir Jaunimo politikos pagrindų įstatymai, Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai rezultatai,
kt.
Taip pat pradėtos projekto „Man ne dzin. EP edition“ 2014 m. įgyvendinimo veiklos.
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis sausio mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Sausio mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Sausio 7 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamo projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba”
partnerių susitikime. Susitikimo metu pristatė LiJOT planuojamas viešinimo veiklas
įgyvendinant šį projektą.
Sausio 9 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministrės
patarėja jaunimo klausimais V. Giraityte. Susitikimo metu buvo aptartas europinės iniciatyvos
„Jaunimo garantija“ įgyvendinimas Lietuvoje ir nacionalinės Jaunimo reikalų tarybos veikla bei
2014 m. bendradarbiavimas tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir LiJOT.
Sausio 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo iškilmingame Laisvės gynėjų dienos
minėjime ir laisvės premijos teikimo ceremonijoje Lietuvos Respublikos Seime.
Sausio 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Jaunimo reikalų departamento
direktoriumi M. Kuliavu. Susitikimo metu buvo aptartos bendros 2014 m. Jaunimo reikalų
departamento ir LiJOT veiklos, galimas tolesnis bei glaudesnis bendradarbiavimas. Diskutuota
apie 2014 m. veiklos prioritetus formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką.
Sausio 14 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo memorandumo dėl Jaunimo garantijų
iniciatyvos Lietuvoje įgyvendinimo pasirašyme. Bendradarbiavimo memorandumą taip pat
pasirašė Socialinės apsaugos ir darbo ministrė A. Pabedinskienė, švietimo ir mokslo ministras D.
Pavalkis, ūkio ministras E. Gustas, žemės ūkio ministras V. Jukna, Lietuvos studentų sąjungos
prezidentas P. Baltokas, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas V. Komskis,
Investuotojų forumo vykdomoji direktorė R. Skyrienė, Lietuvos pramoninkų konfederacijos
prezidentas R. Dargis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas V. Sutkus, Lietuvos verslo
darbdavių konfederacijos generalinis direktorius D. Arlauskas, Lietuvos prekybos, pramonės ir
amatų rūmų asociacijos generalinis direktorius R. Šidlauskas, Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacijos pirmininkas A. Černiauskas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“
pirmininkė A. Jašinskienė ir Lietuvos darbo federacijos pirmininkas S. Andriulis.
Sausio 14 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo nacionalinės Jaunimo reikalų tarybos
posėdyje. Posėdžio metu buvo nagrinėta jaunimo sveikatos tema. Nutarta per porą mėnesių
surengti išplėstinį Jaunimo reikalų tarybos posėdį kviečiant įvairius ekspertus bei parengti
Jaunimo reikalų tarybos pasiūlymus būsimai nacionalinei sveikatos programai ir pateikti juos
atsakingoms institucijoms lytiškumo ugdymo klausimais.
Sausio 14 d. LiJOT projektų koordinatorė L. Prievelytė kartu su LiJOT Valdybos nariais E.
Sinkevičiūte ir V. Kumpiu dalyvavo jaunimo tyrėjų tinklo susitikime.

Sausio 15 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo „Laisvoji banga“ ir „Žinių radijas“ laidose
tema „Jaunimo nedarbas. Galimi sprendimo būdai“. Laidų metu buvo išsakyta pozicija dėl
jaunimo nedarbo Lietuvoje mažinimo ir nacionalinės jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo.
Sausio 16 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus ir
LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamento atstovais. Susitikimo metu buvo pristatyti preliminarūs abiejų institucijų 2014 m.
veiklos planai, aptartos bendros veiklos ir galimas jų įgyvendinimas.
Sausio 17 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis
dalyvavo Azerbaidžiano jaunimo organizacijos Lietuvoje (AYOL) organizuotame minėjime
„Baku-Vilnius: lemtingi sausio įvykiai laisvės kelyje“. Minėjimas vyko Lietuvos Respublikos
Seime.
Sausio 17 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo posėdyje dėl programos „ERASMUS+“
įgyvendinimo Lietuvoje. Posėdžio metu Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros
atstovai pristatė naujos „ERASMUS+“ finansavimo programos įgyvendinimo Lietuvoje
strategiją, numatomus prioritetus. Susitikimo metu buvo suderintas Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros atstovų dalyvavimas LiJOT informaciniuose renginiuose siekiant
kuo labiau informuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas apie naujai prasidedančią
programą.
Sausio 20 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Krašto apsaugos ministro patarėja G.
Janulaityte. Susitikimo metu buvo aptartas galimas glaudesnis Krašto apsaugos ministerijos ir
LiJOT bendradarbiavimas informuojant jaunus žmones krašto apsaugos klausimais stiprinant
jaunų žmonių pilietiškumą Lietuvoje. Susitikimo metu nuspręsta artimiausiu metu tarp Krašto
apsaugos ministerijos ir LiJOT pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.
Sausio 23 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime Užsienio
reikalų ministerijoje, kurio metu buvo aptartos tolesnės Rytų partnerystės koncepcijos vystymas.
Pristatyti LiJOT planai bendradarbiauti su Rytų partnerystės valstybių jaunimu, ieškoti bendrų
veiklų.
Sausio 28 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo NVO koordinacinės komisijos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdyje. Posėdžio metu buvo pristatytas 2013 m.
gruodžio 19 d. priimtas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, diskutuota apie
ministerijos rengiamus nacionalinės NVO tarybos nuostatus ir delegavimo į ją tvarką.
Sausio 28 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis bei LiJOT regioninių reikalų
koordinatorė G. Alaburdaitė dalyvavo ERASMUS+ programos pristatyme Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūroje.

Sausio 29 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, savanoriai A. Urbonas ir R. Aleškevičiūtė dalyvavo
projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“ partnerių susitikime Kaune. Susitikimo metu buvo
aptartas partnerių pasiskirstymas funkcijomis įgyvendinant projektą, trumpai pristatyti artimiausi
projekto viešinimo renginiai.
Sausio 29 d. LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo susitikime „2014
m. Lietuvos narystes ES 10-metis" Užsienio reikalų ministerijoje, kurio metu pristatė numatomas
LiJOT veiklas susijusias su artėjančiais rinkimais į Europos Parlamentą, aptarė galimas bendros
veiklos galimybes minint Lietuvos narystės ES 10-metį.
Sausio mėnesį aktyviai vykdyta Nacionalinė jaunimo konsultacija. Konsultacijos metu buvo
suorganizuotos diskusijos 37-iose savivaldybėse, veikė elektroninė apklausos platforma,
apklausta apie 1500 jaunų žmonių.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti
Sausio 6 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Lazdijuose vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Sausio 7 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su jaunimu dirbančios organizacijos
„Sėkmės mokykla“ atstovais. Susitikimo metu buvo trumpai pristatyta LiJOT veikla, strategija,
pagrindinės vertybės. Aptartos jaunimo politikos aktualijos, kalbėta apie didesnį organizacijos
įsitraukimą į LiJOT veiklas.
Sausio 8 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Zarasuose vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Sausio 13 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Ignalinoje vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Sausio 15 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Vilkaviškyje vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Sausio 20 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Utenoje vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Sausio 21 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė dalyvavo eiliniame posėdyje su
projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ partneriais.

Sausio 22 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Vilniuje vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Sausio 27 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė Marijampolėje vizitavo projekto
„Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ mokymus ir susitiko su projekto
dalyviais.
Sausio 29 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka ir regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė
dalyvavo Marijampolės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ organizuotame
informaciniame renginyje MJOTAS narėms organizacijoms. Susitikimo metu buvo pristatytas
priimtas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, naujai rengiama Jaunimo politikos
pagrindų įstatymo redakcija, naujoji finansavimo programa „ERASMUS+“.
Sausio 30 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė,
tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir projektų koordinatorė L. Prievelytė dalyvavo
LiJOT informaciniame renginyje narėms organizacijoms Klaipėdoje. Susitikimo metu buvo
pristatytas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas, naujai rengiama jaunimo politikos
pagrindų įstatymo redakcija, naujoji finansavimo programa „ERASMUS+“, pasibaigęs Lietuvos
pirmininkavimas ES Tarybai ir jo metu pasiekti rezultatai, 2014 m. nacionaliniai jaunimo
politikos prioritetai ir pagrindinės 2014 m. LiJOT įgyvendinamos veiklos.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Sausio 16 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus susitiko su Jaunimo reikalų
departamento atstovėmis L. Bačinskiene ir A. Kazlauskiene dėl jaunimo informavimo ir
konsultavimo darbuotojo vadovo pristatymo ir leidinių jaunimui išplatinimo. Aptarta pristatymo
koncepcija, leidinių dalijimo galimybės.
Sausio 24 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė R. Stasiulytė susitiko su Užsienio reikalų
ministerijos atstovais aptarti detales dėl jaunųjų žurnalistų konkurso nugalėtojos stažuotės
Briuselyje. Buvo suderinti kelionės tikslai ir laukiami rezultatai.
Sausio 27-28 d. Žinau viską tinklo jaunoji žurnalistė Patricija Babrauskaitė stažavosi Briuselyje,
Belgijoje. Stažuotė buvo pagrindinis prizas Jaunųjų žurnalistų konkurse, kurį paskelbė Eurodesk
Lietuva, Užsienio reikalų ministerija ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.
Konkursu siekta išplėsti jaunųjų žurnalistų tinklą, paskatinti jaunus žmones tapti jaunaisiais
Žinau viską tinklo žurnalistais. Stažuotės metu jaunoji žurnalistė lankėsi ES Taryboje,
Parlamentariume. Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES įvyko susitikimas su NA atstove spaudai
Jurgita Germanavičiene ir kultūros atašė Vida Gražiene. P. Babrauskaitė taip pat susitiko su
Eurodesk Brussels Link direktoriumi Fabrice Gonet ir vyko į Europos Parlamentą, kur kalbino
EP spaudos tarnybos darbuotoją Gediminą Vilką. Po stažuotės tikimasi sulaukti straipsnių Žinau
viską portalui.

Sausio 27-31 d. Eurodesk Lietuva programos vadovas E. Rupkus dalyvavo Europos jaunimo
informavimo ir konsultavimo agentūros (ERYICA) seminare „Nauji formatai ir scenarijai“
Maltoje. Renginyje dalyvavo jaunimo informavimo ir konsultavimo koordinatoriai iš Olandijos,
Belgijos, Austrijos, Liuksemburgo, Serbijos, Makedonijos ir Suomijos. E. Rupkus pristatė
bendrinio jaunimo informavimo ir konsultavimo koncepciją, atsiradimo prielaidas, nacionalinio
koordinavimo struktūras ir ateities iššūkius, remiantis ekonomikos situacija. Seminaro metu
aptarti ERYICA narystės plėtros scenarijai ir pateiktos rekomendacijos ERYICA valdybai
svarstyti.
Sausio 28 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Alaburdaitė ir administratorė J.
Filipovskytė dalyvavo susitikime Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūroje su A.
Kvikliene dėl LiJOT įgyvendinamo projekto „Man ne dzin. EP edition“.
Sausio 29 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė R. Stasiulytė susitiko su URM atstovais dėl
stažuotės Briuselyje dokumentų sutvarkymo.
Sausio mėnesį parengtas ir pateiktas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai
„Eurodesk Lietuva“ 2014-2015 m. veiklos planas.
Sausio mėn. eurodesk.lt/žinauviską.lt portale suskaičiuotos 66 599 peržiūros, atsakyta į 48
užklausas, patalpintos 52 naujienos, 5 jaunųjų „Žinau viską“ žurnalistų straipsniai ir 5
EurodeskTV vaizdo klipai.
Sausio mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbta 13 straipsnių, o Facebook puslapyje 20 pranešimų
įvairiomis temomis. Tinklapis gruodį buvo peržiūrėtas 3511 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt

66 599 peržiūros;
3511 peržiūros.

