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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – 1992 m. įkurta didžiausia 

nevyriausybinė jaunimo organizacija Lietuvoje. Tai yra skėtinė organizacija, šiuo metu 

vienijanti 66 nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų 

tarybas, o tai yra daugiau nei 200 000 jaunų žmonių. 

LIJOT 2011–2018 METŲ STRATEGIJA 
Svarbiausias visuomenės, valdžios, verslo ir mokslo partneris, 

įgalinant jauną žmogų kurti savo ir valstybės (darnią) gerovę. 

Mes, būdami platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijų 

interesų atstovavimui bei iniciatyvoms, siekiame jaunimui aktualių 

pokyčių. 

  

Vizija 

Misija 
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 Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklos pagrindas yra interesų pažinimas 

bei legitimus atstovavimas, paremtas brandžios demokratijos principais. 

Konsoliduota narių nuomonė ir interesai nubrėžia organizacijos veiklos kryptis bei 

prioritetus. LiJOT Prezidentas, Valdyba, Biuras ir Kontrolės komisija, vykdydami 

veiklą, vadovaujasi bendrai sutartais narių interesais.  

 Gerbdami savo ir partnerių nepriklausomybę mes siekiame prasmingo ir ilgalaikio 

bendradarbiavimo. 

 Kūrybiškai veikdami kartu ir atskleisdami naujų idėjų potencialą mes nuolat 

mokomės vieni iš kitų. 

 Kurdami įvairovei atvirą aplinką mes ieškome bendrų sprendimų. 

 Savanorystę laikydami jaunimo veiklos pagrindu puoselėjame profesionalų ir 

atsakingą savanoriškos veiklos organizavimą. 

 Užtikrindami skaidrią organizacijos veiklą aiškiai ir laiku pateikiame visą aktualią 

informaciją apie savo strategiją, sprendimus ir procedūras. 

 
 

  

Vertybės 

 

I. 
Žiniomis grįstas 

jaunimo ir jaunimo 
organizacijų 

atstovavimas. 
 

II.  
Narių stiprinimas ir 
telkimas jaunimui ir 
valstybei aktualiems 
tikslams įgyvendinti. 

III. 
 Jaunimo veiklos 

žinomumo didinimas 
ir jaunimo 

informavimas. 

IV.  
LiJOT vystymas. 

LiJOT STRATEGINĖS KRYPTYS 
(2011 m. – 2018 m.) 
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ĮVADAS 
 

Lietuvos jaunimo organizacijų 

taryba (LiJOT) – tai 66 jaunimo ir su 

jaunimu dirbančios organizacijos, kurios 

dirbdamos kartu 2014 m. ne kartą įrodė, jog 

yra stiprios vyriausybinio, verslo, žiniasklaidos 

sektorių partnerės. Džiaugiuosi, kad jaunimo 

organizacijos kasdien vis auga ir stiprėja, o LiJOT ir 

toliau išliko platforma dialogui ir svarbių jaunimui problemų 

sprendimui. 

 

Šioje ataskaitoje rasite svarbiausius 2014 metų nuveiktus darbus ir LiJOT 

organizuotus renginius. Praėjusiais metais daug dėmesio skirta LiJOT organizacijų 

interesų atstotavimo, bendradarbiavimo tarp organizacijų stiprinimui. Tikiu, kad pradėti 

nauji projektai bei sustiprintas jaunimo organizacijų vaidmuo nacionalinėje politikoje 

atneš naudingus pokyčius mums visiems ir 2015 metais. 

 

Juk neveltui teigiame, kad LiJOT – tai tūkstančiai jaunų žmonių po vienu 

skėčiu. Savo įgyvendinamais darbais įrodome, kad kartu galime siekti pozityvių 

pokyčių, svarbių mums visiems. Todėl ir toliau linkiu eiti į priekį, nebijoti klysti, ieškoti 

atsakymų ir taip siekti savo tikslų!  

 

 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

Prezidentas Mantas Zakarka 
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2014 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) veiklas toliau vykdė pagal 2011–

2018 m. strategiją ir plėtojo jas trimis lygmenimis: regioniniu, nacionaliniu bei 

tarptautiniu. Keturios LiJOT strategijoje įvardintos kryptys organizacijai leido įgyvendinti 

savo tęsiamas ir naujas veiklas, stiprinti savo organizacijas, kelti jose veikiančio 

jaunimo kompetencijas. Taip pat toliau buvo aktyviai bendradarbiaujama su kitų šalies 

sektorių atstovais, partneriais, žiniasklaida, drauge įgyvendinamos naujos bei 

tradicinės iniciatyvos. 

 

LiJOT strategijoje įvardinta I-oji veiklos kryptis – 

žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo 

organizacijų atstovavimas – skirta užtikrinti 

jaunimo organizacijų atstovavimą 

bendradarbiaujant su Lietuvos valdžios 

institucijomis bei kitais visuomeninio 

sektoriaus veikėjais, vykdyti jaunimo politikos 

situacijos stebėseną, dalyvauti su ja 

susijusiuose ir jai įtaką darančiuose 

procesuose, formuoti jaunimo organizacijų poziciją 

bei ja remiantis atstovauti po LiJOT skėčiu esančioms 

narėms. 

 

Įgyvendinant šią veiklos kryptį ir skatinant LiJOT organizacijų įsitraukimą į bendrų 

pozicijų formavimą, tradiciškai vyko 2 LiJOT Asamblėjos. Pavasario Asamblėjos metu 

buvo išrinkti keturi Valdybos nariai, penki Kontrolės komisijos nariai. Tiek rudens, tiek 

ir pavasario Asamblėjoje priimti aktualūs dokumentai, kurių pagrindu 2014 metais 

LiJOT vykdė savo veiklą bei siekė bendrai priimtų tikslų įgyvendinimo.  

 

Daug nuveikta tarptautinių reikalų srityje. Dalyvauta visuose Europos jaunimo forumo 

renginiuose, nuolat bendradarbiauta jaunimo politikos klausimais. 2014 metais toliau 
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tęstas bendradarbiavimas su Šiaurės-Baltijos šalių nacionalinėmis tarybomis. Taip pat 

gegužės mėnesį dalyvauta pasaulio jaunimo konferencijoje Šri Lankoje. Pagrindinis 

konferencijos tikslas buvo ieškoti būdų, kaip užtikrinti jaunimo politikos įgyvendinimą 

Jungtinių Tautų kontekste po 2015-ųjų metų. 2014 metais taip pat įvyko trys LiJOT 

tarptautininkų tinklo susitikimai, kurių metu aptarti svarbiausi tarptautinės jaunimo 

politikos klausimai, pasidalinta naujienomis apie LiJOT organizacijų tarptautinę veiklą.  

 

Per 2014 m. LiJOT kartu su projekto partneriais, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija ir Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, įgyvendino projekto „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“ partnerių 

susitikimus, tarptautinį jaunimo tyrėjų susitikimą. LiJOT 

užsakymu buvo atlikta studija apie jaunimo organizacijų 

kuriamą socialinę vertę, kuri buvo pristatyta LiJOT 

narėms, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, 

projekto partneriams ir kitoms suinteresuotoms 

šalims. 

 

Narių stiprinimo ir telkimo jaunimui ir valstybei 

aktualiems tikslams įgyvendinti kryptis siekia 

užtikrinti LiJOT narių institucinę plėtrą, plėtoti bei 

skatinti jaunimo įsitraukimą į savanorišką veiklą ir kurti 

tam palankią aplinką, telkti narius bendroms iniciatyvoms 

kurti, įgyvendinti ir pan. 

 

2014 metais LiJOT tęsė darbą regioninės jaunimo politikos klausimais. Vyko susitikimai 

su regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis, įgyvendintos projekto „Integruotos 

jaunimo politikos plėtra“ regioninių jaunimo organizacijų tarybų efektyvumo didinimo 

veiklos. Taip pat vyko konsultacijos regioninės jaunimo politikos klausimais su 

organizacijomis narėmis.  
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Per 2014 m. kartu su LiJOT narių iniciatyva buvo pradėta įgyvendinti jaunimo NVO 

veiklos stiprinimo sistema (LiJOT tinklas). Kartu su vienuolika LiJOT narių buvo aptarta 

sistemos koncepcija, pridėtinė vertė LiJOT platformai, sistemos tikslai ir įgyvendinimas. 

 

Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo 

informavimas – LiJOT veiklos kryptis, skirta didinti 

jaunimo organizacijų veiklos žinomumą, 

visuomenėje formuoti iniciatyvaus ir atsakingo 

jauno žmogaus įvaizdį, plėsti jaunimo 

informavimo įrankius šalyje ir pan.   

 

Įgyvendinant šią kryptį, 2014 m. Eurodesk 

Lietuva aktyviai plėtojo ir stiprino atstovų 

regionuose tinklą, taip užtikrindama kokybišką 

jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos plėtrą. 

Surengti nacionaliniai mokymų kursai pagal ERYICA 

„YIntro“ ir „Digital YIntro“ metodiką, po kurių Eurodesk atstovai 

regionuose gavo EYRICA pažymėjimus profesionaliam jaunimo informavimo darbui, 

organizuotas pažintinis vizitas pas partnerius Lenkijoje.  Bendradarbiaujant su Vilniaus 

miesto savivaldybe, atidarytas pirmasis jaunimo informacijos centras, teikiantis 

bendrinio jaunimo informavimo paslaugas Vilniaus mieste. 2014 m. toliau plėtojamos 

Eurodesk Lietuva informacinės paslaugos: sukurta pirmoji Lietuvoje duomenų bazė, 

pristatanti jaunų žmonių teises. Šiais žingsniais prisidedama prie struktūruotos jaunimo 

informavimo ir konsultavimo sistemos Lietuvoje kūrimo. 

 

Per praėjusius metus buvo išleisti 2 LiJOT ekspertinio leidinio „Po skėčiu“ numeriai, 

kuriuose buvo aptartos regioninės jaunimo politikos ir jaunimo NVO bendradarbiavimo 

tarpusavyje, su verslu ir žiniasklaida temos. Taip pat 2014 m. vykdyta įvairiapusė 

komunikacija LiJOT valdomais kanalais. Ypatingai sustiprintas bendradarbiavimas su 



10 
 

skirtingomis žiniasklaidos priemonėmis, viešinant LiJOT veiklą, jaunimo 

nevyriausybinių organizacijų aktualijas bei pozicijas svarbiais klausimais. 

 

LiJOT vystymas – ketvirtoji LiJOT strategijos veiklos 

kryptis, kurios tikslai – skatinti neatstovaujamų 

jaunimo organizacijų įsitraukimą į LiJOT, 

užtikrinti LiJOT finansinį stabilumą ir 

nepriklausomumą, reguliariai efektyvinti 

LiJOT veiklą ir optimizuoti procesus, 

reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti 

organizacijos vidinių struktūrų darbo 

reglamentavimą, plėtoti įrankius, 

reikalingus LiJOT veiklai vystyti. 

 

Plėtojant įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti, 

2014 m. buvo skirti LiJOT finansavimo diferencijavimui 

ir finansinio nepriklausomumo užtikrinimui. Pavyko 

pasiekti, kad nė vienas finansavimo šaltinis nesudarytų 40% bendro organizacijos 

biudžeto. Didelis dėmesys buvo skiriamas LiJOT biuro komandai, jos atnaujinimui bei 

detalesnių atsakomybių pasiskirstymui. Vyko susitikimai su neatstovaujamomis 

jaunimo bei su jaunimu dirbančiomis organizacijomis dėl galimybės prisijungti prie 

LiJOT veiklos. Taip pat palaikyti nuolatiniai kontaktai su verslo partneriais, žiniasklaidos 

atstovais, pratęstas bendradarbiavimas su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. 

  



I. STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS 

ŽINIOMIS GRĮSTAS JAUNIMO IR JAUNIMO ORGANIZACIJŲ 
ATSTOVAVIMAS. 
  

I. STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS 

ŽINIOMIS GRĮSTAS 
JAUNIMO IR JAUNIMO 

ORGANIZACIJŲ 
ATSTOVAVIMAS. 
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LIJOT ASAMBLĖJOS 
LiJOT Asamblėja – tai Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos narių 

susirinkimas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises. Tradiciškai per metus 

įvyksta dvi – pavasario ir rudens – Asamblėjos. Jų metu organizacijos narės priima, 

keičia arba pildo LiJOT veiklą apibrėžiančius dokumentus, renka Prezidentą, Valdybos 

narius ir Kontrolės komisijos narius, deleguoja LiJOT atstovus į Jaunimo reikalų tarybos 

(JRT) narius, priima naujus LiJOT narius ir kt. 

 

36-OJI LIJOT PAVASARIO ASAMBLĖJA 

2014 m. balandžio 26-27 dienomis 

Druskininkuose vyko eilinė 36-oji LiJOT Asamblėja. 

Jos metu priimti organizacijai svarbūs dokumentai, 

išrinkti ir deleguoti nauji LiJOT jaunimo 

politikos formavimo ir valdymo organų 

(LiJOT Valdybos, Kontrolės komisijos) 

nariai. LiJOT narių gretas papildė dvi 

naujos Stebėtojos − Lietuvos jaunųjų 

ugniagesių sąjunga ir Panevėžio rajono 

Jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis 

stalas“. Taip pat LiJOT pavasario 

Asamblėjos metu buvo priimtas 

sprendimas dėl Lietuvių tautinio jaunimo 

sąjungos veiklos atitikimo LiJOT įstatams – 

organizacijos veikimas LiJOT kuriam laikui yra 

sustabdytas. 

LiJOT narių gretas 

papildė dvi naujos 

Stebėtojos − 

Lietuvos jaunųjų 

ugniagesių sąjunga 

ir Panevėžio rajono 

Jaunimo 

organizacijų taryba 

„Apskritasis stalas“. 
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Šioje Asamblėjoje išrinkti 4 

Valdybos nariai 2 metų kadencijai – Alina 

Batulevičienė, Jurgita 

Juodišiūtė, Emilis 

Remeikis ir 

Aivaras Vaiginis. Į 

LiJOT Kontrolės 

komisiją vienerių metų 

kadencijai buvo išrinktos Agnė Albrechtaitė ir Raimonda 

Bogužaitė, o antrai kadencijai iš eilės – Vytautas 

Sabalys, Simonas Šeškis ir Alminas Sinevičius. Kontrolės 

komisijoje kadenciją baigė Kipras Krasauskas ir Olegas 

Beriozovas. 

 

36-ojoje LiJOT Asamblėjoje priimti dokumentai 

 Rezoliucija dėl valstybės biudžeto lėšų, skiriamų jaunimo organizacijoms 

Rezoliucijoje išreiškiamas susirūpinimas, jog pagal dabartinį skiriamą finansavimą vienam 

finansuojamos jaunimo organizacijos nariui – jaunam žmogui – per metus tenka vidutiniškai 

15–20 litų suma jo veiklos ir ugdymo išlaidoms padengti. Dėl šios priežasties organizacijos 

yra priverstos ieškoti papildomų finansavimo šaltinių atskiroms veikloms finansuoti ir negali 

įgyvendinti tikrųjų savo funkcijų, įtvirtintų Jaunimo politikos pagrindų įstatyme. Pagrindiniai 

dokumente pateikti siūlymai: 

1. Perskirstant 2014 m. valstybės biudžetą, numatyti galimybę jaunimo organizacijų 

projektams bei programoms papildomai skirti 550 tūkst. Litų.  

2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamai 3.2. programai 2015 m. 

valstybės biudžete iš viso numatyti 1,25 mln. litų. 
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 Pozicija dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje 

Priimtoje pozicijoje išreikštas raginimas: 

1. Peržiūrėti ir įvertinti šiuo metu jau įgyvendinamas jaunimo darbo ir užimtumo didinimo 

priemones ir jų veiksmingumą bei užtikrinti reguliarų kiekybinį ir kokybinį Jaunimo 

garantijų iniciatyvos įgyvendinimo vertinimą. 

2. Bendradarbiaujant su jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis, atsižvelgiant tiek į 

visuotinius, tiek į individualius poreikius, kurti ir įgyvendinti naujus Jaunimo garantijos 

iniciatyvos instrumentus.  

3. Plėtoti savanorišką veiklą ir jaunimo neformalųjį ugdymą kaip vieną iš jaunimo 

garantijų įgyvendinimo ir praktinių įgūdžių įgijimo formų. 

4. Įtraukti jaunimo nevyriausybines organizacijas į tiesioginį priemonių įgyvendinimą. 

 

 Pozicija dėl jaunimo įgalinimo sampratos Lietuvoje 

Pozicija priimta siekiant, jog jaunimo įgalinimas būtų suvokiamas kaip jaunimo 

savarankiškumo bei potencialo prisidėti prie visuomenės vystymosi stiprinimas. Dokumente 

taip pat siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad: 

1. Jaunimui būtų užtikrintos galimybės įgyti reikalingų įgūdžių ir kompetencijų 

savarankiškam gyvenimui, įsidarbinimui, aktyviam dalyvavimui visuomeniniame, 

pilietiniame gyvenime, sprendimų priėmime. 

2. Būtų pripažinti ir įtvirtinti įgūdžiai ir kompetencijos, įgyti neformalaus ugdymo ir 

mokymosi metu jaunimo organizacijose, vykdant savanorišką veiklą. 

3. Suteikiant reikalingus įgūdžius jaunimui, būtų užtikrintas kokybiškas, į jaunimo 

poreikius orientuotas darbas su jaunimu, siekiant jog su jais dirbtų tik kvalifikuoti 

jaunimo darbuotojai. 

4. Būtų užtikrintas jaunų žmonių įtraukimas į dalyvavimą sprendimų priėmime visais 

jiems aktualiais klausimais europiniu, nacionaliniu bei vietos lygmenimis. 
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 Pozicija dėl Ukrainos teritorinio vientisumo palaikymo bei grėsmių Lietuvai 

prevencijos 

Pozicijoje LiJOT, atsižvelgdama į krizę ir įvykius Ukrainoje, išreiškia savo paramą Ukrainos 

valstybės suverenitetui, nepriklausomybei, teritoriniam vientisumui bei euroatlantinės 

integracijos krypčiai. Taip pat išreiškiamas solidarumas Ukrainos jaunimui bei smerkiama 

Rusijos Federacijos įvykdyta karinė agresija bei Ukrainos teritorijos dalies okupacija, 

tolesnė vykdoma destrukcinė veikla rytinėje Ukrainos dalyje ir bet kokie galimi priešiški 

Ukrainai veiksmai. 

 

37-OJI LIJOT RUDENS ASAMBLĖJA 
2014 m. spalio 25-26 dienomis Vilniuje vyko eilinė 37-

oji LiJOT Asamblėja. Keletas svarbiausių 37-osios 

Asamblėjos metu aptartų klausimų:  

 LiJOT užsakymu atlikto tyrimo ataskaitos pristatymas apie 

veiksnius, kurie turi įtakos jaunimo organizacijų kuriamos 

socialinės vertės mastui ir turiniui. 

 Išrinkti LiJOT Apdovanojimų nominantai (Metų jaunimo organizacijų lyderis, 2014 

m. žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui, Jaunimo ambasadorius, Metų jaunimo 

iniciatyva, 2014 metų jaunimo partneris). 

 Asamblėjos metu Valdybos teikimu buvo atstatydintas LiJOT Valdybos narys 

Vytautas Kumpis. 

 Taip pat buvo keliamas klausimas dėl 36-ojoje 

LiJOT Asamblėjoje sustabdytos Lietuvių 

tautinio jaunimo sąjungos narystės. 

Nutarta pratęsti narystės 

sustabdymą. 
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37-oje LiJOT Asamblėjoje priimti dokumentai 

 Rezoliucija dėl pilietiškumo ugdymo Lietuvoje 

Šiuo priimtu dokumentu yra siūloma: 

1. Iki 2016 metų sukurti nacionalinę jaunimo pilietiškumo ugdymo strategiją, įtraukiant 

visas suinteresuotas šalis. 

2. Nuolat įtraukti jaunimo nevyriausybines organizacijas į pilietiškumo ugdymo programų 

rengimą, jų tobulinimą, konsultuotis dėl konkrečių priemonių, veiklų ir metodų, skirtų 

jaunimo pilietiškumo ugdymo programų įgyvendinimui. 

3. Stiprinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijų bendradarbiavimą rengiant bendras programas jaunų žmonių 

pilietiškumo ugdymui. 

4. Atnaujinti 2010 m. pasibaigusį Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

organizuotą pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo konkursą, suteikiant 

galimybes juose dalyvauti nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms.  

5. Valstybės institucijoms išsaugoti esamas ir kurti naujas pilietiškumo ugdymo 

programas. 

6. Atsižvelgti į LiJOT 2011 m. priimtoje rezoliucijoje „Dėl moksleivių pilietiškumo ugdymo 

pamokų mokyklose“ pateiktus pasiūlymus ir juos įgyvendinti stiprinant jaunų žmonių 

pilietiškumo ugdymą Lietuvos mokyklose . 

7. Įtraukiant nevyriausybines jaunimo organizacijas nuolat ir kryptingai informuoti 

visuomenę apie vykstančius pilietiškumo ugdymo procesus, valstybės turimais 

kanalais viešinti susijusias programas bei taikyti priemones informaciniam saugumui 

užtikrinti.  

 

 Rezoliucija dėl imunoprofilaktikos gerinimo Lietuvoje 

Rezoliucijoje yra išsakoma nuomonė, jog yra svarbu didinti imunoprofilaktikos apimtis, 

visuomenėje turi būti formuojamas teigiamas, moksliniais įrodymais paremtas požiūris į 

vakcinaciją. LiJOT skatina atitinkamas institucijas imtis aktyvių priemonių gerinant 

imunoprofilaktiką Lietuvoje ir siūlo: 
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1. Inicijuoti visuomenės tyrimą, siekiant išsiaiškinti pagrindines nesiskiepijimo priežastis, 

ir remiantis jo duomenimis, bendradarbiaujant su jaunimo nevyriausybinėmis 

organizacijomis, parengti jaunimo švietimo gaires imunoprofilaktikos tema. 

2. Bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biurais ir jaunimo nevyriausybinėmis 

organizacijomis, reguliariai teikti Lietuvos švietimo įstaigų auklėtiniams informaciją 

apie vakcinaciją, remiantis sukurtomis imunoprofilaktikos švietimo gairėmis.  

3. Pasitelkiant masinės informacijos kanalus, didinti įrodymais pagrįstos bei jaunimui 

patrauklios ir lengvai suprantamos informacijos apie skiepus prieinamumą. 

4. Į nacionalinės imunoprofilaktikos programos įgyvendinimą įtraukti nevyriausybines 

organizacijas. 

5. Užtikrinti visuomenės informavimą apie aukščiau įvardintų priemonių įgyvendinimą ir 

efektyvumą. 

 

 Pozicija dėl moksleivių ir jaunų žmonių finansinio raštingumo skatinimo 

Pozicijoje siekiama atkreipti dėmesį į jaunų žmonių finansinio raštingumo svarbą, LiJOT 

išreiškia susirūpinimą dėl netenkinančios dabartinės situacijos moksleivių finansinio 

raštingumo klausimu. Pozicijoje yra siūlomi šie sprendimo būdai: 

1. Peržiūrėti ekonomikos ir verslumo pamokų ilgalaikius ugdymo planus, juos atnaujinti. 

2. Sukurti tikslingą strategiją, skirtą ekonomikos, verslumo ir finansinio raštingumo 

kompetencijų ugdymui. 

3. Plėtoti socialinių partnerių tinklą. 

4. Diferencijuoti ilgalaikius ekonomikos ir verslumo pamokų planus. 

5. Mokymo procese taikyti interaktyvius, aktyviu moksleivių įsitraukimu paremtus, 

mokymo metodus. 

6. Per praktines iniciatyvas skatinti moksleivių ir jaunų žmonių verslumą. 

7. Skiriant finansavimą jaunimo ir su jaunimo dirbančioms organizacijoms, prioritetą 

suteikti finansinį raštingumą skatinantiems projektams. 

8. Organizuoti finansinio raštingumo viešinimo iniciatyvas. 
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LIJOT VADOVŲ KLUBAI 
2014 m. įvyko trys vadovų klubai – balandžio 17 d. prieš 36-ąją LiJOT 

Asamblėją, birželio 19 d. bei spalio 16 d. prieš 37-ąją LiJOT Asamblėją. Pagrindinis 

Vadovų klubo tikslas – neformalioje aplinkoje aptarti LiJOT aktualijas. Susitikimo metu 

su LiJOT organizacijų atstovais buvo aptariama būsimo visuotinio susirinkimo 

darbotvarkė, pristatomi dokumentai, kurie bus svarstomi Asamblėjos metu, vadovai 

buvo kviečiami teikti pasiūlymus dėl darbo grupių ir kitų darbotvarkės dalių. 

Pavasario ir rudens vadovų klubuose daugiausia dėmesio buvo skirta 

Asamblėjai teikiamoms rezoliucijoms ir pozicijoms, vasarą vykusiame vadovų klube 

buvo pristatomi darbo su 36-ojoje LiJOT Asamblėjoje priimtais dokumentais rezultatai, 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos regioninės jaunimo politikos stiprinimo 

programa ir jos rengimas bei kita aktuali informacija. 

 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 
VEIKLA 

2014 metais Jaunimo reikalų tarybos (toliau 

− JRT) prie Jaunimo reikalų departamento 

posėdžiuose daugiausiai dėmesio buvo skirta 

jaunimo sveikatos, jaunimo nedarbo mažinimo 

priemonių, pilietiškumo bei verslumo ugdymo klausimams. 

Įvyko 8 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, iš kurių 2 (jaunimo 

sveikatos bei pilietiškumo ugdymo klausimais) – išplėstiniai. Praplėsta Jaunimo reikalų 

tarybos sudėtis, įtraukiant papildomus atstovus iš Lietuvos Respublikos Ūkio 

ministerijos bei Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos. 

Pagrindinis Vadovų 

klubo tikslas – 

neformalioje 

aplinkoje aptarti 

LiJOT aktualijas. 
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2014 m. JRT veikė pagal patvirtintus pagrindinius veiklos prioritetus. 

Pagrindinės svarstytos temos buvo jaunimo sveikata, jaunimo garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimas, pilietiškumo bei verslumo ugdymas. Pirmajame 2014 m. ketvirtyje 

didžiausias dėmesys buvo skirtas jaunimo sveikatos temai. JRT nagrinėjo bei pateikė 

pasiūlymus rengiamai 2014–2020 m. Lietuvos sveikatos 

programai, organizavo išplėstinį posėdį tema 

„Lytiškumo ugdymas Lietuvoje“.  

2014 m. balandžio 2 d. vyko 

išplėstinis JRT posėdis tema „Jaunimo 

lytiškumo ugdymas“. Posėdyje dalyvavo 

atstovai daugiau nei iš 10 skirtingų institucijų, 

nevyriausybinių organizacijų, dirbančių 

sveikatos klausimais. Posėdyje taip pat 

dalyvavo ir tuometinis Sveikatos apsaugos 

ministras V. P. Andriukaitis. Posėdžio metu buvo 

nuspręsta, remiantis LiJOT priimta ir posėdžio metu 

pristatyta rezoliucija „Dėl lytiškumo ugdymo Lietuvoje“, 

parengti rekomendacijas atsakingoms institucijoms šia tema, akcentuojant tėvų 

švietimą lytiškumo ugdymo klausimais, vaikų švietimą lytiškumo ugdymo klausimais, 

sveikatos temos integraciją į lytiškumo ugdymo pamokas bei specialių kriterijų 

nustatymą asmenims, kurie turėtų teisę vesti lytiškumo ugdymo pamokas. 

Antrajame 2014 m. ketvirtyje didelis JRT dėmesys buvo skiriamas Jaunimo 

garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje veiksmų planui ir jo stebėsenai. Įvyko du 

posėdžiai, kurių metu buvo teikiami pasiūlymai dėl efektyvesnio jaunimo garantijų 

iniciatyvos įgyvendinimo, siūlomos priemonės, kurias galėtų įgyvendinti jaunimo arba 

su jaunimu dirbančios organizacijos.  

2014 m. antroje pusėje didžiausias dėmesys buvo skiriamas pilietiškumo 

ugdymo temai. Įvykusio išplėstinio JRT posėdžio Lietuvos Respublikos Kultūros 

Pagrindinės 

svarstytos temos 

buvo jaunimo 

sveikata, jaunimo 

garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimas, 

pilietiškumo bei 

verslumo ugdymas. 



20 
 

ministerijoje metu buvo nuspręsta po 2015 m. savivaldos bei tiesioginių merų rinkimų 

naujai išrinktiems savivaldybių tarybų nariams bei merams parengti ir pateikti 

rekomendacijas dėl pilietiškumo ugdymo Lietuvos savivaldybėse. Rekomendacijose 

bus atspindimi pirmo būtinumo veiksmai bei priemonės norint sistemingai ugdyti 

pilietiškumą ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir visoje Lietuvoje. Išplėstinio 

posėdžio metu taip pat buvo išreikštas susirūpinimas glaudesniu skirtingų institucijų 

bendradarbiavimu. Šia tema glaudžiau bendradarbiauti 

paskatintos Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos, 

Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijos.  

2014 m. Jaunimo reikalų taryba 

iš esmės atnaujino savo veiklą ir tapo 

konstruktyvia diskusijų bei pasiūlymų 

valstybinėms institucijoms jaunimo 

klausimais pateikimo platforma. JRT 

posėdžiuose visuomet dalyvavo daugiau 

nei pusė JRT narių, posėdžiai vyko 

dažniau lyginant su 2013 m. Nuo vien 

informacinių posėdžių pereita prie konkrečių 

sprendimų JRT priėmimo. 

Nuolat atnaujinamą informaciją apie JRT 

veiklą galima rasti čia: http://www.jrd.lt/apie-jrt.  

 

 

 

 

 

 

2014 m. Jaunimo reikalų 

taryba iš esmės atnaujino savo 

veiklą ir tapo konstruktyvia 

diskusijų bei pasiūlymų 

valstybinėms institucijoms 

jaunimo klausimais pateikimo 

platforma. 

http://www.jrd.lt/apie-jrt
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Jaunimo reikalų tarybos sudėtis 2014 m. 
 

 

  

Vygintas Eidėnas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas 

Vaida Giraitytė Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja 

Jonas Ignatavičius Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas 

Gintarė Janulaitytė Krašto apsaugos ministro patarėja 

Mantas Jurgutis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas 

Rokas Laurinaitis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas 

Donata Gipiškienė 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Verslo 

aplinkos gerinimo departamento Smulkiojo ir vidutinio 

verslo politikos skyriaus patarėja 

Justas Pankauskas Ministro Pirmininko patarėjas 

Aistis 

Ramanauskas 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas 

Paulius Skardžius 
Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos 

departamento direktorius 

Aurelija Trimonytė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė 

Dalia Vencevičienė Kultūros ministro patarėja 

Mantas Zakarka Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas 

Rolandas Zuoza 

Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir 

profesinio mokymo departamento Neformalaus 

ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėjas 
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SVARBIAUSI LIJOT PASIEKIMAI FORMUOJANT IR 
ĮGYVENDINANT LIETUVOS JAUNIMO POLITIKĄ 

 Valstybės biudžeto lėšos, skiriamos jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 

organizacijoms 

2014 m. buvo priimta rezoliucija „Dėl valstybės biudžeto lėšų, 

skiriamų jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 

organizacijoms“. Remiantis šia rezoliucija, LiJOT 

vykdė įvairius veiksmus bendradarbiaujant su 

Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir Lietuvos 

Respublikos finansų ministerija. LiJOT atstovai 

aktyviai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo 

komitetų posėdžiuose. LiJOT atstovai išlaikė 

poziciją dėl būtinybės didinti valstybės biudžeto 

lėšas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 

organizacijoms. 2014 m. pabaigoje buvo patvirtintas 

valstybės biudžetas, kuriame jaunimo ir su jaunimu 

dirbančioms organizacijoms bei jų veiklų įgyvendinimui per 

Jaunimo reikalų departamento finansuojamas programas 

papildomai buvo skirta 100 000 eurų. 

 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas 

2014 m. LiJOT atstovai aktyviai dalyvavo procesuose, susijusiuose su jaunimo garantijų 

iniciatyvos įgyvendinimu, priemonių šiai iniciatyvai įgyvendinti rengimu bei šios iniciatyvos 

įgyvendinimo stebėjimu. 2014 m. pavasario Asamblėjoje buvo priimta pozicija „Dėl jaunimo 

garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje”. Aktyvūs LiJOT veiksmai bendradarbiaujant su 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau − SADM) bei Jaunimo reikalų departamentu 

prie SADM leido sudaryti sąlygas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms 

dalyvauti jaunimo garantijų įgyvendinimo procesuose, teikiant savo pasiūlymus bei 

programas atskirose Lietuvos savivaldybėse ir bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų 

departamentu, tiesiogiai įgyvendinant pirmines intervencijos į darbo rinką priemones. 

Pirmajame jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane to nebuvo numatyta ir 

LiJOT atstovai išlaikė 

poziciją dėl būtinybės 

didinti valstybės 

biudžeto lėšas jaunimo 

ir su jaunimu 

dirbančioms 

organizacijoms. 
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nevyriausybinis sektorius buvo eliminuotas iš dalyvavimo šiame procese. LiJOT atstovai 

taip pat vykdė nuolatinę Lietuvos jaunimo nedarbo problemos sprendimo plano stebėseną. 

Taip pat jie aktyviai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose, svarstant 

klausimus dėl užimtumo įstatymo pataisų, kurios įteisino savanorišką praktiką. Aktyvią 

jaunimo garantijų iniciatyvos stebėseną užtikrino ir Jaunimo reikalų taryba, kuri kaip 

patariamoji institucija nuolat kvietėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus 

pristatyti tarpinius šios iniciatyvos įgyvendinimo rezultatus. 

 Jaunų žmonių pilietiškumo ugdymas 

2014 m. dėl susiklosčiusios geopolitinės situacijos didelis dėmesys valstybėje buvo 

skiriamas jaunų žmonių pilietiškumo ugdymui. 2014 m. pabaigoje, priėmus LiJOT 

rezoliuciją „Dėl pilietiškumo ugdymo situacijos Lietuvoje“, didelis dėmesys buvo skiriamas 

bendradarbiavimui su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerija bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. LiJOT 

atstovai aktyviai įsitraukė į Švietimo ir mokslo ministerijos 

darbo grupę „Dėl pilietinio, tautinio ir lituanistinio ugdymo 

veiksmų plano 2015-2017 m.”. Parengtas ir 

įgyvendinamas veiksmų planas padės užtikrinti 

nuoseklų finansavimą pilietiškumo srityje dirbančioms 

jaunimo organizacijoms bei padidins pilietiškumo 

ugdymo veiklų kokybę Lietuvoje. Šiuo planu 

atgaivinamas pilietinio ir tautinio ugdymo programos 

(baigė galioti 2009 m.) įgyvendinimas. To buvo 

siekiama ir LiJOT priimta rezoliucija. LiJOT taip pat 

rūpinosi informaciniu saugumu ir siekė, kad LiJOT narės 

organizacijos turėtų naujausią informaciją apie esančias bei 

galinčias kilti grėsmes, susijusias su informaciniu saugumu.  

 Jaunimo politikos pagrindų įstatymas 

2014 m. LiJOT ir toliau išlaikė tvirtą poziciją dėl būtinumo atnaujinti Jaunimo politikos 

pagrindų įstatymą, atsižvelgiant į LiJOT organizacijų dar 2012 m. priimtus pasiūlymus dėl 

šio įstatymo tobulinimo. LiJOT teikė pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

parengtai Jaunimo politikos pagrindų įstatymo keitimo įstatymo poveikio pažymai, 

Parengtas ir 

įgyvendinamas veiksmų 

planas padės užtikrinti 

nuoseklų finansavimą 

pilietiškumo srityje 

dirbančioms jaunimo 

organizacijoms bei 

padidins pilietiškumo 

ugdymo veiklų kokybę 

Lietuvoje. 
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bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, ir siekė, kad įstatymas kuo greičiau 

būtų teikiamas svarstymui Lietuvos Respublikos Seime.  

 Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika 

2014 m. LiJOT, įgyvendindama projektą „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika“, atliko 

tyrimą apie jaunimo organizacijų kuriamą pridėtinę socialinę vertę. 

Tai pirmasis tokio pobūdžio atliktas tyrimas Lietuvoje, kuris 

sudaro sąlygas išsamiai ir aiškiai argumentuoti, kodėl 

jaunimo organizacijos yra naudingos, kuriančios 

pridėtinę vertę. Tyrime taip pat pateiktos išvados bei 

rekomendacijos tolesniam jaunimo politikos Lietuvoje 

tobulinimui. LiJOT pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 

Lietuvos Statistikos departamentu, keliomis 

aukštosiomis Lietuvos mokyklomis ir 2015 m. išleis 

Jaunimo situacijos Lietuvoje 2013-2014 m. apžvalgą. 

Siekiama, kad tai taptų nuolat leidžiamu informaciniu leidiniu, 

kuris leistų politikams, sprendimų priėmėjams formuoti politiką 

remiantis žiniomis.  

 Neformalus ugdymas 

LiJOT buvo viena iš organizacijų, 2014 m. aktyviai palaikiusių siekį Lietuvos valstybės 

biudžete numatyti papildomas lėšas neformalaus ugdymo krepšelių Lietuvos savivaldybėse 

atsiradimui. Siekiant šio sprendimo aktyviai dalyvauta Lietuvos Respublikos Seimo 

komitetų posėdžiuose, kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis pasirašytas 

kreipimasis, skirtas Švietimo ir mokslo ministerijai bei visoms Lietuvos Respublikos Seimo 

frakcijoms dėl neformalaus ugdymo krepšelio Lietuvoje įvedimo. Tvirtinant valstybės 

biudžetą papildomos lėšos tam buvo numatytos ir neformalaus ugdymo krepšelis pagal 

Lietuvos Respublikos Seimo protokolinį sprendimą Lietuvoje turėtų būti įvestas 2015 m. 

spalio 1 d. 

 Regioninės jaunimo politikos stiprinimo programa 

2014 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rengė regioninės jaunimo politikos 

stiprinimo programą, kurios tikslas 2015-2017 m. sustiprinti jaunimo politikos formavimą bei 

įgyvendinimą regionuose. LiJOT atstovai aktyviai dalyvavo ministerijos organizuotos darbo 

Tai pirmasis tokio 

pobūdžio atliktas 

tyrimas Lietuvoje, kuris 

sudaro sąlygas išsamiai 

ir aiškiai argumentuoti, 

kodėl jaunimo 

organizacijos yra 

naudingos, kuriančios 

pridėtinę vertę. 
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grupės veikloje bei teikė pasiūlymus šiai programai. LiJOT atstovai teikė pasiūlymus šiai 

programai, remiantis vykusių vidinių darbo grupių ir kitų LiJOT renginių metu Regioninių 

jaunimo organizacijų tarybų išsakytais lūkesčiais bei rekomendacijomis. Regioninės 

jaunimo politikos stiprinimo programa buvo patvirtinta 2014 m. pabaigoje ir 2015 m. 

paskelbti pirmieji papildomi du finansavimo konkursai organizacijoms, veikiančioms 

regionuose.  

 

SIŪLYMAI INSTITUCIJOMS 
2014 metais Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, vadovaudamasi 

strategijoje numatytais tikslais, ypač tikslu „Vykdyti jaunimo politikos situacijos 

stebėseną ir užtikrinti aktyvų interesų atstovavimą“, teikė įvairius pasiūlymus Lietuvos 

ir tarptautinėms institucijoms jaunimo ir jaunimo politikos aktualiais klausimais. Visi šie 

pasiūlymai suformuoti, atsižvelgiant į LiJOT narių išreikštą nuomonę LiJOT Asamblėjų, 

kitų renginių ar susitikimų metu. 

 

2014 m. LiJOT teikė šiuos pasiūlymus institucijoms: 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Jaunimo 

garantijų iniciatyvos Lietuvoje priemonių plano įgyvendinimo. 

 Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei, Seimo biudžeto ir finansų komitetui,  

Socialinių reikalų ir darbo komitetui, Jaunimo ir sporto reikalų komisijai, 

Vyriausybės Ministrui Pirmininkui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

rezoliucija dėl valstybės biudžeto lėšų, skiriamų jaunimo organizacijoms. 

 Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimo pirmininkei, Ministrui Pirmininkui, Seimo 

frakcijų pirmininkams, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkui, Ukrainos 

jaunimo forumo pirmininkui, Ukrainos diasporos jaunimo organizacijų 
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konfederacijos pirmininkui pozicija dėl Ukrainos teritorinio vientisumo palaikymo 

bei grėsmių Lietuvai prevencijos. 

 Pozicija dėl jaunimo įgalinimo sampratos Lietuvoje. 

 Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto komisijai, Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijai, Jaunimo reikalų departamentui, Lietuvos darbo biržai pozicija 

dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Lietuvoje. 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl neformaliojo ugdymo 

krepšelių diegimo Lietuvos savivaldybėse. 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl jaunimo 

politikos reglamentavimo tobulinimo. 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministrui Pirmininkui, finansų ministrui 

Rimantui Šadžiui, Vyriausybės Ministro Pirmininko patarėjui Justui Pankauskui dėl 

valstybės biudžeto lėšų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 3.2 programai 

„Jaunimo politikos įgyvendinimas“. 

 Lietuvos švietimo tarybai dėl Lietuvos švietimo tarybos nutarimo „Dėl jaunimo 

politikos formavimo ir įgyvendinimo švietimo ir užimtumo didinimo srityse“. 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Jaunimo 

garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano. 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl didesnių 

galimybių jaunimui įsigyti būstą. 

 Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, Sveikatos apsaugos ministerijai 

rezoliucija dėl imunoprofilaktikos kokybės gerinimo Lietuvoje. 

 Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimo pirmininkei Loretai 

Graužinienei, Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui rezoliucija dėl pilietiškumo 

ugdymo Lietuvoje. 

 Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl 

jaunimo ir vaikų informavimo ir konsultavimo informacinės sistemos. 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlymai 

regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015-2017 metų veiksmų plano 

priemonėms. 
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LIJOT FORUMAI 
LiJOT vasaros ir žiemos forumai – tai tradiciniai renginiai, kuriuose LiJOT 

Narių ir Stebėtojų organizacijų atstovai gilina žinias skirtinga renginio tema, susipažįsta 

su kitų organizacijų vykdomomis veiklomis, dalinasi gerąja patirtimi, idėjomis. 

 

LIJOT ŽIEMOS FORUMAS 
2014 m. kovo 1–2 dienomis vyko LiJOT žiemos forumas. Šio žiemos forumo 

tema buvo susijusi su finansiniu jaunimo nevyriausybinių organizacijų stabilumu bei jų 

biudžeto diversifikavimu. 

Viso renginio metu buvo aptartos galimos alternatyvos valstybės tiesioginiam 

finansavimui. Išskirtos tokios trys lėšų paieškos galimybės: verslo ir jaunimo NVO 

bendradarbiavimas, tiesioginis lėšų pritraukimas iš privačių asmenų bei naujai 

startavusios programos „Erasmus+“ pristatymas. 
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Žiemos forumo metu skaityti pranešimai: 

 Organizacijų biudžetas ir jo diversifikavimas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir 

paramos centro direktorius Martinas Žaltauskas). 

 „Erasmus+“: programos pristatymas (Jaunimo tarptautinio 

bendradarbiavimo agentūra: Eglė Venckutė). 

 „Kokią idėją organizacija turi sugalvoti, kad verslo sektorius 

ją finansuotų?“ („Svajonių dirbtuvių“ įkūrėja ir mentorė, 

buvusi Swedbank tvarios veiklos vadovė Lina Danienė). 

 Alternatyvus paramos būdas – tiesioginis lėšų pritraukimas 

iš privačių asmenų (akcijos, labdaros koncertai, 2%, 

šventiniai maratonai) (Nevyriausybinių organizacijų 

informacijos ir paramos centro direktorius Martinas Žaltauskas). 

 

Žiemos forumo metu vykusios darbo grupės: 

 „Erasmus+“ paraiškų nagrinėjimas, pagrindiniai akcentai (Eglė Venckutė, Jaunimo 

tarptautinio bendradarbiavimo agentūra). 

 Verslas ir JNVO – praktiniai žingsniai, kaip organizacija turi pristatyti savo idėją, 

jog gautų paramą (Arnas Marcinkus, Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ 

direktorius). 

 Tiesioginis lėšų pritraukimas iš 

privačių asmenų − ką būtina žinoti 

organizacijai pradedančiai su tuo 

dirbti? (Martinas Žaltauskas, 

Nevyriausybinių 

organizacijų informacijos 

ir paramos centro 

direktorius). 
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LIJOT VASAROS FORUMAS 
2014 m. rugpjūčio 2–3 dienomis vyko 

LiJOT vasaros forumas. Šių metų vasaros forumo 

tema buvo NVO bendradarbiavimas su 

žiniasklaida, verslu ir tarpusavyje. 

 

Renginio metu  skaityti pranešimai: 

 NVO ir žiniasklaida (Kamilė Baubinaitė, DELFI Pilietis redaktorė). 

 NVO ir verslas (Eugenijus Mažiulis, Seesam Insurance AS Lietuvos filialo 

Rinkodaros ir komunikacijos vadovas). 

 Kampanijos „Myliu panda“ pristatymas: kuo socialinis projektas gali būti patrauklus 

verslui (Viktorija Bružaitė, „Myliu panda” kampanijos koordinatorė bei Paulius 

Dauparas, kampanijos kūrybos ir marketingo vadovas). 
 

Vasaros forumo metu vykusios darbo grupės: 

 Bendradarbiavimas su žiniasklaidos 

priemonėmis: kaip užmegzti ryšius su medija ir 

juos palaikyti (Kamilė Baubinaitė, DELFI Pilietis 

redaktorė). 

 Bendradarbiavimo su 

verslo organizacija 

užmezgimas ir 

ilgalaikių santykių 

kūrimas 

(Eugenijus 
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Mažiulis, Seesam rinkodaros ir komunikacijos vadovas). 

 Bendradarbiavimas su verslu: lėšų paieška ir pritraukimas (Guoda Lomanaitė, 

LiJOT Alumni, „Swedbank“ viešųjų reikalų vadovė). 

 Lietuvos moksleivių sąjungos darbo grupė. 

 ELSA Lietuva darbo grupė. 

 AIESEC Lietuva darbo grupė. 

 

Taip pat vasaros forumo metu buvo 

suteikta proga LiJOT organizacijoms 

dalintis savo gerąją patirtimi su kitais 

renginio dalyviais. Sėkmės istorijomis 

apie savo organizacijų 

bendradarbiavimo patirtį dalinosi 

„Jaunimo linija", AIESEC Lietuva, 

Tautinė lietuvių studentų korporacija 

„Neo-Lithuania", Lietuvos medicinos 

studentų asociacija. 

 

PROJEKTO „ŽINIOMIS IR 
FAKTAIS GRĮSTA JAUNIMO POLITIKA” ĮGYVENDINIMAS 

2013–2015 m. LiJOT įgyvendina projektą „Žiniomis ir faktais grįsta jaunimo 

politika”. Projekto partneriai − Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (toliau – Jaunimo reikalų departamentas). Projektas finansuojamas 

Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto tikslas − 
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skatinti valdžios ir 

nevyriausybinio sektorių 

bendradarbiavimą jaunimo 

politikos srityje, kuriant jaunimo 

tyrėjų modelį. Projekto metu LiJOT, 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

bei Jaunimo reikalų departamentas keisis 

žiniomis ir informacija jaunimo tyrimų srityje, kurs 

jaunimo tyrėjų modelį, dokumentą, numatantį, kaip turėtų 

bendradarbiauti projekto partneriai jaunimo tyrimų srityje, 

siekiant užtikrinti tęstinį ir nuolatinį valdžios ir NVO 

sektorių darbą, kartu formuojant ir įgyvendinant 

žiniomis ir faktais grįstą jaunimo politiką. 

2014 m. buvo vykdomi projekto partnerių ir 

tyrėjų susitikimai, skirti parengti jaunimo tyrėjų modelio 

aprašą, organizuojami renginiai jaunimo tyrėjams, 

suorganizuotas tarptautinis jaunimo tyrėjų renginys. 

Projekto įgyvendinimo metu LiJOT užsakymu buvo atliktas 

tyrimas apie jaunimo organizacijų kuriamą socialinę vertę. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad jaunimo organizacijos turi kompetencijų lyderių ugdymo, 

tarptautinių projektų vykdymo, verslumo, pilietiškumo ir demokratinių vertybių ugdymo 

srityse, tačiau būtina ugdyti jaunimo organizacijų kompetencijas, reikalingas viešųjų 

paslaugų organizavimui ir teikimui. Tyrimo metu buvo išgryninta LiJOT organizacijų 

narių tipologizacija: socialinio progreso ir narių socializacijos organizacijos. Atlikto 

Projekto tikslas − 

skatinti valdžios ir 

nevyriausybinio 

sektorių 

bendradarbiavimą 

jaunimo politikos srityje, 

kuriant jaunimo tyrėjų 

modelį. 
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tyrimo rezultatai buvo pristatyti LiJOT organizacijoms narėms, Lietuvos Respublikos 

Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo, Jaunimo reikalų departamento atstovams ir 

akademinės bendruomenės nariams. 

 

STRUKTŪRINIO DIALOGO ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE 
2014 M. 

Nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. prasidėjo IV struktūrinio dialogo ciklas. 

Struktūrinio dialogo ciklo trukmė yra 18 mėnesių, o ketvirtojo ciklo tema – jaunimo 

įgalinimas. Pagrindinis struktūrinio dialogo tikslas – didinti jo žinomumą nacionaliniu bei 

regioniniu lygmenimis, išgirsti ir surinkti unikalią organizuotų bei neorganizuotų jaunų 

žmonių nuomonę apie jaunimo įgalinimą.  

Pagrindinės veiklos, kurios vyko 2014 m.: jaunimo įgalinimo Lietuvoje 

analizės atlikimas, metodinio leidinio apie jaunimo konsultacijų organizavimą 

parengimas, 3 dienų struktūrinio dialogo mokymai, skirti susipažinti su procesu bei 

konsultacijomis, 2015 m. komunikacijos kampanijos strategijos parengimas, 20 

tiesioginių konsultacijų su jaunais žmonėmis visoje Lietuvoje bei 2015 m. projekto 

veiklų planavimas bei paraiškos rengimas. 

Visos įgyvendintos veiklos buvo reikalingos siekiant kalbėti apie jaunimo 

įgalinimą, grindžiant savo žinojimą faktais bei žiniomis. Tam taip pat buvo parengta 

analizė apie jaunimo įgalinimo situaciją Lietuvoje.  

2015 m. kampanijos komunikacijos planavimas siekia dar labiau didinti 

struktūrinio dialogo žinomumą tarp jaunų žmonių. Vienas iš pagrindinių sukurtos 

kampanijos tikslų buvo „suteikti veidą“ šiam, iš pirmo žvilgsnio, pilkam ir biurokratiniam 

procesui, parodyti jaunam žmogui, jog yra labai svarbu dalyvauti ir įsitraukti į valstybės 

valdymo procesus išreiškiant savo nuomonę, apie egzistuojančias problemas. 
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TARPTAUTINĖ VEIKLA 
2014 m. ir toliau sėkmingai plėtota 

LiJOT tarptautinė veikla. Visus metus 

LiJOT buvo sėkmingai atstovauta 

Europos jaunimo forume, 

dalyvavo visuose svarbiausiuose 

Europos jaunimo forumo 

renginiuose. 2014 metais įvyko 

trys LiJOT tarptautininkų tinklo 

susitikimai, kurių metu aptarti 

svarbiausi tarptautinės jaunimo 

politikos klausimai, pasidalinta 

naujienomis apie LiJOT organizacijų 

tarptautinę veiklą. 

 

Europos jaunimo forumas 

Per 2014 metus LiJOT aktyviai dalyvavo Europos jaunimo forumo (YFJ) 

veikloje. Dalyvauta visuose svarbiausiuose YFJ renginiuose, nuolat bendradarbiauta 

jaunimo politikos klausimais. LiJOT atstovauta ir narių tarybos susirinkime (COMEM) 

Briuselyje, kurio metu buvo keistas platformos statutas, priimta skubi rezoliucija dėl 

padėties Ukrainoje, bei Europos jaunimo forumo Generalinėje Asamblėjoje Cluj-

Napoca mieste, Rumunijoje. Asamblėjos metu buvo išrinkta Europos jaunimo forumo 

valdyba bei prezidentė Johanna Nyman iš Suomijos nacionalinės tarybos. Čia taip pat 

priimtas darbo su jaunimu dokumentas, patvirtintas Europos jaunimo forumo elgesio 

kodeksas ir kiti dokumentai. Rugsėjį LiJOT atstovas dalyvavo Briuselyje vykusioje 

Europos jaunimo forumo narių konsultacijoje dėl 2015–2016 metų veiklos plano 

tikslinimo. 
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Taip pat 

LiJOT tarptautinių 

reikalų koordinatorius 

K. Žemaitis birželio 

mėnesį dalyvavo 

Europos jaunimo 

forumo valdybos 

posėdyje. Posėdžiavusi 

valdyba aptarė artėjančių dviejų 

metų Europos jaunimo forumo darbo 

planą, įvykusius Europos Parlamento 

rinkimus, susitiko su LiJOT atstovais. Tai 

pirmas kartas, kai YFJ valdyba savo posėdį organizavo Lietuvoje. 

 

Europos jaunimo forumo Akademija 

Europos jaunimo forumas birželio mėnesį Vilniuje organizavo narių 

Akademiją. Renginyje dalyvavo beveik 100 jaunimo organizacijų iš visos Europos. 

Vilniuje šiais metais vykusios Akademijos tikslas – suburti jaunimo 

organizacijas į erdvę, kurioje jos galėtų ugdyti savo kompetencijas ir pasidalinti gerąja 

patirtimi. 

Vykusi akademija – esminė ir viena labiausiai vertinamų Europos jaunimo 

forumo narystės paslaugų bei narėms organizacijoms skirtų mokymų dalių. Labai 

svarbu, kad tiek Europos jaunimo organizacijų gali ne tik susirinkti ir pasidalinti gerąja 

patirtimi, bet ir įgyti naujų įgūdžių bei naudingų žinių. Tokio dydžio renginys yra 

reikšmingas visoms Europos jaunimo forumui priklausančioms organizacijoms, tarp 

kurių yra ir Lietuvos atstovų. 

Net 6 dienas trunkančiame renginyje vyko įvairūs susitikimai, komunikacijos, 

atstovavimo mokymai, diskusijos apie neformalų ugdymą, jaunimo teises.  
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Bendradarbiavimas su Šiaurės-Baltijos šalių nacionalinėmis tarybomis 

2014 metais toliau tęstas bendradarbiavimas su Šiaurės-Baltijos šalių 

nacionalinėmis tarybomis. Įvyko du susitikimai Osle ir Kopenhagoje. Susitikimų metu 

aptartas tarybų bendradarbiavimas ir veiklos vystymas, pristatytos vykdytos veiklos, 

ieškota bendrų veiklos galimybių. Taip pat susitikime pristatyta ir LiJOT informacinė 

pilietiškumo skatinimo kampanija „Man Ne Dzin“. Aptarti Europos jaunimo forumo 

rinkimai.  

Pastaraisiais metais pagrindinės tarybų veiklos buvo nukreiptos į socialinę 

įtrauktį, jaunimo teisių užtikrinimą, jaunimo politikos vystymą, dalyvavimą Jungtinių 

Tautų Organizacijos procesuose. 

Šiaurės-Baltijos šalių nacionalinių tarybų tinklui priklauso Latvijos, Estijos, 

Suomijos, Švedijos, Norvegijos, 

Danijos, Islandijos bei 

Grenlandijos nacionalinės 

tarybos. 
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TARPTAUTINĖ JAUNIMO POLITIKA 

 
Šri Lankos jaunimo konferencija 

Gegužę LiJOT tarptautinių reikalų 

koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo pasaulio 

jaunimo konferencijoje Šri Lankoje. Pagrindinis 

konferencijos tikslas buvo ieškoti būdų, kaip 

užtikrinti jaunimo politikos įgyvendinimą Jungtinių 

Tautų kontekste po 2015-ųjų metų.  

Konferencijos rezultatas – ,,Kolombo jaunimo 

deklaracija“. Deklaracija skatina didinti jaunimo politikos plėtojimą pasauliniame 

kontekste, ypatingai formuluojant naujus plėtros tikslus po 2015 metų. Kolombo 

jaunimo deklaracijoje, priimtoje ministrų, atsakingų už jaunimo klausimus, pilietinės 

visuomenės organizacijų bei jaunimo atstovų, pateikiami siūlymai dėl jaunimo teisių 

užtikrinimo, jaunimo įgalinimo bei įtraukimo į sprendimų priėmimą, lyčių lygybės ir kitų 

jaunimui svarbių aspektų.  

Konferencijos darbo formatas – precedentas, kai pirmą kartą tokio lygmens 

dokumentas buvo priimtas kartu jaunimo delegatų ir valstybių atstovų. Dokumentas bus 

pristatytas artimiausioje Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, kuri vyks šių metų 

rudenį Niujorke. 

Renginyje dalyvavo daugiau nei 1 500 jaunų žmonių, ministrų, jaunimo 

organizacijų atstovų, ambasadorių ir kitų aukšto rango valstybių bei jaunimo atstovų iš 

daugiau nei 160 šalių. Pasaulio jaunimo konferencijoje dalyvavo ir 2 Lietuvos jaunimo 

delegatai: Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriaus vyr. specialistė ir VšĮ 

„Europos namai“ projektų koordinatorė Roberta Burinskaitė ir Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis.  
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Jaunimo politika Ukrainoje 

LiJOT nuo pat Rytų partnerystės viršūnių susitikimo Vilniuje 2013 m. lapkritį 

aktyviai sekė situaciją Ukrainoje. Buvo rengiami susitikimai su Ukrainos jaunimo 

organizacijomis, aktyviai dirbta ties Europos jaunimo forumo rezoliucija, 36-ojoje LiJOT 

Asamblėjoje priimta pozicija dėl Ukrainos teritorinio vientisumo palaikymo bei grėsmių 

Lietuvai prevencijos. 

Birželį LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis ir LiJOT 

prezidentas M. Zakarka dalyvavo Kijeve, Jaunimo bendradarbiavimo centro 

„Europroject“ (Lietuva) kartu su visuomenine organizacija „Вся Украина“ 

organizuotuose debatuose „Jaunimo įtaka sprendimų priėmimui“. Šie debatai buvo 

finansuojami Europos tarybos ir Europos jaunimo fondo. Projekto partneriai buvo 

Kijevo-Mohylos akademijos verslo mokykla ir Lietuvos Respublikos ambasada 

Ukrainoje.  

Debatuose dalyvavo Ukrainos jaunimo lyderiai iš Ternopolio, Chernyhovo, 

Rivne, Lvovo, Lucko, Kijevo, Lugansko, Volynės, Ukrainos valdžios atstovai ir aktyvūs 

visuomenės veikėjai bei 10 žmonių Lietuvos 

delegacija. Debatų tikslas buvo suaktyvinti 

Ukrainos jaunimo lyderius tvirtai išsakyti 

savo poziciją ir siekti savo tikslų bei 

formuoti dialogą su valdžia. Tam 

tikslui savo pranešimus skaitė 

aktyvūs Ukrainos visuomenės 

veikėjai, politikai bei jaunimo 

lyderiai, taip pat savo patirtimi 

pasidalino Lietuvos Jaunimo 

reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos direktorius M. 
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Kuliavas, LiJOT prezidentas M. Zakarka ir LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. 

Žemaitis, jaunimo reikalų koordinatorė iš Kretingos r. savivaldybės D. L. Garjonienė, 

Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo skyriaus specialistė G. Karačkinaitė, Lietuvos 

jaunųjų socialdemokratų atstovai D. Prialgauskas ir V. Barišauskaitė bei Jaunųjų 

teisininkų draugijos atstovas V. Mikelionis. Debatams vadovavo Jaunimo centro 

Europroject (Lietuva) įkūrėjos ir projektų vadovės Julija ir Edita Mackevič. 

Debatų metu išklausyta nemažai Ukrainos jaunimo lyderių pranešimų dėl 

jaunimo politikos Ukrainoje, diskutuota, kokios problemos yra šiuo metu ir kaip 

galėtumėme jaunimui patarti ir pagelbėti, sprendžiant iškilusias problemas. Šie debatai 

yra pilotinis projektas – po jų laukia eilė JBC Europroject (Lietuva) projektų, skirtų 

Ukrainos Jaunimo dialogo skatinimui, į kuriuos yra tikimąsi pritraukti daugiau Ukrainos 

valdžios atstovų bei Europos sąjungos jaunimo lyderių ne tik iš Lietuvos.  

 

Bendradarbiavimas su Baltarusijos jaunimo organizacijomis 

Šiais metais aktyviai bendradarbiauta su Baltarusijos jaunimo 

organizacijomis. Įvyko keli susitikimai su Baltarusijos nacionaline taryba, kuri yra 

įregistruota Lietuvoje, nes Baltarusijoje ši organizacija neturi galimybės veikti legaliai. 

Gegužės mėn. LiJOT atstovai pristatė Lietuvos jaunimo politikos modelį bei 

LiJOT vykdomus projektus baltarusių pilietinės visuomenės atstovams. Susitikime 

buvo diskutuojama apie pilietiškumą, balsavimą nuo 16-os metų bei jaunimo svarbą 

visuomeniniuose procesuose.  

Gruodžio mėn. LiJOT atstovai dalyvavo Baltarusijos nacionalinės tarybos 

(RADA) organizuotame jaunimo politikos susitikime Vilniuje. Susitikimo metu buvo 

pristatytas Lietuvos jaunimo politikos modelis, LiJOT veikla, kampanijos „Man Ne Dzin“ 

bei „Misija Sibiras“. Taip pat aptartos LiJOT ir RADA bendradarbiavimo galimybės 

ateityje. 
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Struktūrinio dialogo konferencija Atėnuose 

Vasario mėnesį LiJOT atstovas dalyvavo 

struktūrinio dialogo renginyje „Įsitrauk ir keisk", kuris 

vyko Atėnuose, Graikijoje. Jo metu jauni 

žmonės iš aštuonių Europos šalių diskutavo su 

vietos politikais, dalinosi gerąja patirtimi ir 

gilinosi į socialinės įtraukties temą bei rengė 

rekomendacijas sprendimų priėmėjams visoje 

Europoje. Socialinė įtrauktis bei jaunimo 

verslumas buvo jaunimo politikos prioritetai 

pusmetį, kai Graikija pirmininkavo Europos 

Sąjungos Tarybai. 

 

Neformalus forumas Briuselyje 

Gegužę LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius dalyvavo neformaliame 

forume Briuselyje, kur susitiko su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministru 

Gintaru Klimavičiumi ir ES komisare Androulla Vasilliou. Susitikime įvertintas 

Struktūrinio dialogo procesas ir aptartos būsimos ateities gairės bei trečiasis 

Struktūrinio dialogo ciklas. 

 

Europos iniciatyvinis komitetas 

Gegužės mėnesį LiJOT atstovas dalyvavo Europos iniciatyvinio komiteto 

posėdyje Briuselyje, kurio metu buvo aptartas Struktūrinio dialogo procesas, įvykusi 

Jaunimo konferencija Salonikuose, įvertintas Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai bei 

trečiasis struktūrinio dialogo ciklas. Taip pat perduota geroji patirtis kitam 

pirmininkaujančių valstybių trio. 

Socialinė įtrauktis bei 

jaunimo verslumas 

buvo jaunimo politikos 

prioritetai pusmetį, kai 

Graikija pirmininkavo 

Europos Sąjungos 

Tarybai. 
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„Nuo dialogo iki struktūrinių sprendimų". 

Rugsėjį LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius K. Žemaitis dalyvavo 

Portugalijos nacionalinės tarybos organizuotame renginyje „Nuo dialogo iki struktūrinių 

sprendimų". Seminare pristatytas Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai, dalintasi 

gerąja praktika apie jaunimo konsultacijas, apžvelgtas 4-tas struktūrinio dialogo ciklas. 

 

Tarptautinių reikalų koordinatorių tinklas 

2014 metais įvyko trys tarptautininkų tinklo 

susitikimai, kurių metu aptarti svarbiausi tarptautinės 

jaunimo politikos klausimai, pasidalinta 

naujienomis apie narių organizacijų tarptautinę 

veiklą. Aktyviai naudota tarptautininkų 

tinklo grupė socialiniuose tinkluose, 

siekiant pasidalinti aktualiausia Europos 

jaunimo politikos informacija. 2015 

metais planuojama plėsti tinklo veiklą, 

įtraukiant didesnį skaičių LiJOT 

organizacijų. 

2014 metais įvyko trys 

tarptautininkų tinklo 

susitikimai, kurių metu 

aptarti svarbiausi 

tarptautinės jaunimo 

politikos klausimai, 

pasidalinta naujienomis 

apie narių organizacijų 

tarptautinę veiklą. 



 

 

II. STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS 

 

NARIŲ STIPRINIMAS IR TELKIMAS JAUNIMUI IR VALSTYBEI 
AKTUALIEMS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI. 

  
II. STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS 

NARIŲ STIPRINIMAS IR 
TELKIMAS JAUNIMUI IR 
VALSTYBEI AKTUALIEMS 
TIKSLAMS ĮGYVENDINTI. 
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REGIONINĖS JAUNIMO POLITIKOS VYSTYMAS 
2014 metais LiJOT tęsė darbą regioninės jaunimo politikos klausimais. Vyko 

susitikimai su regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis, įgyvendintos projekto 

„Integruotos jaunimo politikos plėtra“ regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

efektyvumo didinimo veiklos. Taip pat vyko konsultacijos regioninės jaunimo politikos 

klausimais su organizacijomis narėmis. 

 

Regioninių reikalų komitetas  

2014 metais įvyko tik vienas Regioninių reikalų komiteto posėdis, tačiau 

LiJOT narės organizacijos rinkosi į darbo grupes ir susitikimus dėl regioninės jaunimo 

politikos klausimų.  

2014 m. balandžio 26-27 d. LiJOT 36-osios Asamblėjos metu buvo rengta 

interesų grupė dėl regioninės jaunimo politikos, kurios metu buvo aptarta Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos rengiamas Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 

veiksmų planas.  
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Taip pat 2014 m. birželio 14–15 d. vyko 

regioninės jaunimo politikos susitikimas, kurio metu 

buvo aptarti pagrindiniai regioninės jaunimo 

politikos procesai ir rengtos galimos LiJOT 

veiklos kryptys dirbant su šiais procesais. 

Susitikime dalyvavo 14 LiJOT narių 

organizacijų atstovai. Susitikimo metu buvo 

nuspręsta, jog LiJOT Valdyba parengs planą, 

kuriuo remiantis LiJOT sieks stiprinti regioninę 

jaunimo politiką.   

2014 m. rugsėjo 19 d. vyko išplėstinis 

regioninių reikalų komiteto posėdis, kurio metu buvo 

pristatytos LiJOT Valdybos parengtos gairės darbui su regionine jaunimo politika ir 

regioninėmis jaunimo organizacijų tarybomis. Taip pat susitikime buvo diskutuota apie 

regioninių reikalų komiteto aktualumą, tačiau nebuvo apsispręsta dėl komiteto veiklos 

būtinumo, todėl LiJOT Valdyba ėmėsi iniciatyvos ir komitetą uždarė.   

2014 m. spalio 25–26 d. LiJOT 37-ojoje Asamblėjoje buvo surengta interesų 

grupė, kurios metu diskutuota apie būsto įsigijimo jaunam žmogui galimybes Lietuvoje. 

Diskusijos pasiūlymai pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Taip pat LiJOT 

Valdyba iniciavo diskusiją apie ateinančius 2015 metų svarbiausios regioninės jaunimo 

politikos klausimus organizacijoms. 

 

Projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ regioninių jaunimo organizacijų 
tarybų efektyvumo didinimo veiklos  

2014 m. gegužės-lapkričio mėnesiais LiJOT vykdė Jaunimo reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamo projekto 

„Integruota jaunimo politikos plėtra“ mokymų veiklas 5 regioninėms jaunimo 

2014 m. rugsėjo 19 d. 

vyko išplėstinis 

regioninių reikalų 

komiteto posėdis, kurio 

metu buvo pristatytos 

LiJOT Valdybos 

parengtos gairės darbui 

su regionine jaunimo 

politika ir regioninėmis 

jaunimo organizacijų 

tarybomis. 
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organizacijų taryboms. 

Mokymų veiklose dalyvavo 

Rokiškio jaunimo organizacijų 

sąjunga „Apvalus stalas", 

Ukmergės jaunimo organizacijų 

sąjunga „Apskritasis stalas“, Šilalės 

rajono visuomeninių jaunimo organizacijų 

sąjunga „Apskritasis stalas“, Kauno rajono 

jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalusis stalas“ ir Marijampolės jaunimo organizacijų 

taryba „Apskritas stalas“.  

Organizacijoms mokymai vyko dvejomis temomis: jaunimo politika ir interesų 

atstovavimas bei bendradarbiavimas su verslu ir lėšų pritraukimas. Pagrindinis 

dėmesys mokymų metu buvo skiriamas regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

situacijos analizei ir veiksmų plano sudarymui. 

 

Neformalus ugdymas  

2014 m. LiJOT skyrė daug dėmesio neformalaus ugdymo finansavimo 

didinimui ir neformalaus ugdymo kokybės gerinimui LiJOT narėse organizacijose. Taip 

pat LiJOT tęsė savo veiklą Europos jaunimo forumo darbo grupėje ugdymo klausimais.  

 

Neformalaus ugdymo kokybės gerinimas 

Vasario 22–23 dienomis LiJOT kartu su Europos jaunimo forumu (YFJ) 

organizavo kokybės užtikrinimo neformaliajame ugdyme mokymus. Šie mokymai yra 

integrali kokybės užtikrinimo neformaliajame ugdyme metodikos pritaikymo jaunimo 

organizacijose Europoje dalis ir pirmasis pritaikymo žingsnis Lietuvoje. Mokymais 

Lietuvoje buvo siekiama supažindinti organizacijas ir įvertinti jų požiūrį į šią metodiką 

bei išsiaiškinti, ar yra galimybių ją taikyti Lietuvos organizacijose. Kokybės užtikrinimo 
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neformaliajame ugdyme metodika yra YFJ sukurtas 

įrankis jaunimo organizacijoms, vykdančioms 

neformalaus ugdymo veiklas, kuris leidžia 

organizacijoms identifikuoti pagrindinius 

kokybės užtikrinimo žingsnius ir įsivertinti, 

ar kokybė buvo užtikrinta neformalaus 

ugdymo veiklose.  

Mokymuose dalyvavo 11 LiJOT 

narių organizacijų – Lietuvos jaunimo 

Ramuva, Lietuvos moksleivių sąjunga, 

Lietuvos liberalus jaunimas, Jaunųjų krikščionių 

demokratų organizacija, Jaunimo organizacija 

Darbas, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Utenos 

visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, ELSA Lietuva, 

Lietuvos jūrų skautija, Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“ ir Lietuvos medicinos studentų asociacija.  

 

Neformalaus ugdymo finansavimo didinimas  

2014 m. LiJOT konsultavosi su narėmis organizacijomis dėl neformalaus 

ugdymo finansavimo galimybių Lietuvoje ir surengė susitikimą su Švietimo ir mokslo 

ministru Dainiumi Pavalkiu. Šio susitikimo metu buvo aptartas galimas neformaliojo 

ugdymo finansavimas 2015 metais ir neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų 

pripažinimo galimybės Lietuvoje. Nors Švietimo ir mokslo ministerija 2014 metų 

pabaigoje nebuvo numačiusi konkrečių žingsnių neformaliojo ugdymo finansavimui, 

tačiau 2015 m. Lietuvos Respublikos Seimas yra patvirtinęs 1 mln. eurų neformaliojo 

ugdymo veikloms finansuoti.  

 

Kokybės užtikrinimo 

neformaliajame ugdyme 

metodika yra YFJ 

sukurtas įrankis jaunimo 

organizacijoms, 

vykdančioms 

neformalaus ugdymo 

veiklas, kuris leidžia 

organizacijoms 

identifikuoti pagrindinius 

kokybės užtikrinimo 

žingsnius ir įsivertinti, ar 

kokybė buvo užtikrinta 

neformalaus ugdymo 

veiklose. 
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Europos jaunimo forumo darbo grupė ugdymo klausimais  

2014 metais įvyko trys darbo grupės susitikimai, kurių metu buvo aptartos 

ugdymo politikos tendencijos Europos Sąjungoje šalyse narėse. Taip pat nagrinėti 

Europos kvalifikacijų sąrangos patariamosios grupės dėl neformaliuoju būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimo dokumentai, Europos jaunimo forumo pozicijos ir rengtasi 

Ugdymo savaitei, kuri vyko 2014 m. lapkričio mėnesį Briuselyje.  

 

PROJEKTO „JAUNIMO NVO STIPRINIMAS PLĖTOJANT 
INSTITUCINIUS GEBĖJIMUS PER BENDRADARBIAVIMĄ SU VIETOS 
SAVIVALDA“ ĮGYVENDINIMAS 

Projektas „Stiprios JNVO vietos savivaldai“ 

(„Jaunimo NVO stiprinimas plėtojant institucinius 

gebėjimus per bendradarbiavimą su vietos 

savivalda“). Projektas yra skirtas Lietuvos 

Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 

bendradarbiavimo programos, kuria 

siekiama sumažinti ekonominius ir 

socialinius skirtumus išsiplėtusioje 

Europos Sąjungoje, įgyvendinimui. 

Projekto tikslas – užtikrinti  

jaunimo NVO (jaunimo nevyriausybinių 

organizacijų) ir savivaldybių bendradarbiavimą 

sprendimų priėmimo procese vietos lygmeniu, stiprinant 

jaunimo NVO kompetencijas interesų atstovavimo srityje.  
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Projekto metu yra ugdomos jaunų 

žmonių kompetencijos interesų atstovavimo 

srityje, kuriant palankią aplinką jaunimo NVO 

plėtrai. Taip pat stiprinamas 

bendradarbiavimas tarp jaunimo NVO ir 

savivaldų, kuriant atstovavimo strategijas ir 

dalinantis gerąja patirtimi, bei kuriamos ir 

pristatomos rekomendacijos tolimesniam 

jaunimo NVO teisiniam reglamentavimui, dalinamasi 

gerąją projekto praktika su visuomene. 

2014 m. projekto įgyvendinimo metu įvyko 4 

informaciniai vienos dienos renginiai Klaipėdoje, Panevėžyje, Kaune ir Vilniuje, 

konferencija „Jaunimo NVO bendradarbiavimas su vietos savivalda“ Lietuvos 

Respublikos Seime. 2014 m. vasarą projektas „Stiprios JNVO vietos savivaldai“ buvo 

sėkmingai užbaigtas. 

JAUNIMO ORGANIZACIJŲ 
VEIKLOS STIPRINIMO SISTEMA / 
LIJOT TINKLAS 

2014 m. pradėta vykdyti LiJOT 

iniciatyva, kuria siekiama stiprinti LiJOT 

organizacijas nares, skatinti organizacijų 

turimo potencialo mainus. „LiJOT tinklo“ idėja 

buvo pristatyta 36-osios LiJOT Asamblėjos 

metu, po kurios įvyko 2 susitikimai su 

organizacijomis, išreiškusiomis norą dalyvauti pilotiniame idėjos bandyme, pilotinio 

projekto dalyvių įvadinis susitikimas, pristatymas LiJOT vadovų klube ir tarpinis „LiJOT 

tinklo“ vertinimas LiJOT 37-osios Asamblėjos metu.  
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Numatyta, kad „LiJOT tinklo“ pilotinio projekto išbandymas vyks 2014-2015 

m. Pilotinį projektą sudaro: dalyvių atranka, įvadinis susitikimas, organizacijų veiklos 

vertinimas ir veiksmų plano sudarymas, paslaugų paketų įsisavinimas, dalyvavimas 

internetinės sistemos prototipe (BETA versija), tarpinis vertinimas, galutinis susitikimas 

ir vertinimas, dalyvių rekomendacija dėl sistemos plėtros. Tikimasi, kad 2015 m. 

pilotinio projekto dalyviai pateiks rekomendacijas dėl tolimesnio „LiJOT tinklo“ 

įgyvendinimo visoms LiJOT organizacijoms narėms. 

 

PROJEKTAS „SAVANORYSTĖ – PIRMAS ŽINGSNIS SĖKMINGOS 
KARJEROS LINK“ 

Projektą „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ įgyvendino 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba kartu su Lietuvos verslo 

darbdavių konfederacija. Tai verslo ir nevyriausybinių 

jaunimo organizacijų (NVO) bendras darbas, 

siekiantis stiprinti jaunų žmonių kompetencijas ir 

padėti jiems sėkmingiau integruotis į darbo 

rinką. Projektas buvo įgyvendinamas 2013–

2014 m. laikotarpiu.  

Projekto metu tikslinė grupė – 

nedirbantys ir pagal formaliojo švietimo 

programas nesimokantys jauni žmonės − 

turėjo galimybę, dalyvaudami savanoriškoje 

veikloje, praktiškai išbandyti skirtingas veiklos sritis, 

darbo aplinkas ir susipažinti su valstybinio ir 

nevyriausybinio sektorių specifikomis, užmegzti naudingas 

įsidarbinimui ir karjerai pažintis. Tai prisidėjo prie geresnio jaunų žmonių savęs 

pažinimo, adekvataus galimybių vertinimo, geresnių socialinių įgūdžių vystymo, darbo 

rinkos poreikius atitinkančių profesinių įgūdžių įgijimo. 

Tai verslo ir 

nevyriausybinių jaunimo 

organizacijų (NVO) 

bendras darbas, siekiantis 

stiprinti jaunų žmonių 

kompetencijas ir padėti 

jiems sėkmingiau 

integruotis į darbo rinką. 

Projektas buvo 

įgyvendinamas 2013–

2014 m. laikotarpiu. 
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Jaunuoliai, kurie dalyvavo projekto savanoriškos veiklos praktikose, buvo 

masinio proceso, kuris vyko beveik visoje Lietuvoje, dalyviai. Iš viso į savanoriškos 

veiklos praktikų vietas buvo priimti daugiau nei 500 jaunų žmonių. Praktikų metu buvo 

naudojami darbo metodai, kurie yra paremti neformalaus ugdymo principais. 

Pagrindinės kompetencijos, kurias įgijo ir patobulino savanoriai praktikų metu, apima 

socialinę sritį, gebėjimą dirbti grupėje ir individualiai, techninius įgūdžius, naujų 

asmeninių savybių įgijimą, renginių organizavimą, darbo administravimą. Visas 

savanorystės procesas šiame projekte grindžiamas patirtimi, o ne tik teorinėmis 

žiniomis ar pratybomis. 

Savanoriškos veiklos praktikos buvo organizuotos net 21 skirtingame 

Lietuvos mieste ir 9 savivaldybėse iš 10. Pagal dalyvių amžiaus susiskirstymą 

didžiausia dalyvių dalis dalyvaudami projekte buvo 24-25 metų amžiaus (165 dalyviai), 

jauniausiam projekto dalyviui buvo 18 m., o vyriausiam – 29 m. Projekte dalyvių 

susiskirstymas pagal lytį yra ganėtinai panašus su Lietuvos demografine padėtimi – 

pagal 2014 m. Lietuvos statistikos departamentą, Lietuvoje gyveno 53% moterų ir 47% 

vyrų. Įgyvendintame projekte dalyvių moterų buvo 62,46% (361 moterys), vyrų – 

37,54% (217 vyrų).  

 

PROJEKTAS „JAUNIMO SAVANORIŠKA TARNYBA” 
LiJOT kartu su Jaunimo reikalų departamentu, Jaunimo tarptautinio 

bendradarbiavimo agentūra ir kitais partneriais įgyvendina projektą „Jaunimo 

savanoriška tarnyba“. Projekto metu, remiantis ES programos „Veiklus jaunimas“ 

„Europos savanorių tarnybos“ (EST) modeliu, sukurtas analogiškas jaunimo 

savanoriškos veiklos modelis Lietuvoje. 2013 m. prasidėjęs projektas tęsis iki 2015 m. 

rudens. 

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti 

savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų ir darbo 
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patirties – 2014 metais buvo sėkmingai 

įgyvendinamas, veiklos tęsiamos ir 2015 metais.  

 

Projekto uždaviniai: 

 Remiantis „Europos savanorių tarnybos“ 

modeliu sukurti ir įgyvendinti jaunimo savanoriškos 

veiklos modelį Lietuvoje. 

 Skatinti jaunimo savanorišką veiklą bei motyvuoti įgyti 

darbo įgūdžių, asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų. 

Projekto tikslinė auditorija: nedirbantys ir nesimokantys 16–29 m. jauni 

žmonės. Išimtis taikoma tik ištęstinių studijų studentams. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2015 m. rudens.  

Projekte dalyvaujantys jaunuoliai vykdo savanorišką veiklą pasirinktoje, 

savanorį priimančioje organizacijoje savo gyvenamojoje teritorijoje arba bet kurioje 

kitoje teritorijoje Lietuvos ribose. Galimybė dalyvauti projekte suteikiama 3 arba 6 

mėnesiams, savanorystei skiriant ne mažiau kaip 20 valandų per savaitę lanksčiu 

grafiku.  

Prieš projekto pradžią 

buvo planuojama akredituoti 200 

savanorius priimančių 

organizacijų,  tačiau pradėjus 

Jaunimo savanoriškos tarnybos 

veiklas atsirado daugiau 

organizacijų, norinčių priimti 

savanorius. 2014 metų pabaigoje projekte 

dalyvavo jau 280 ne pelno siekiančių organizacijų 

ar biudžetinių įstaigų, kurios yra daugiausiai iš 
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socialinės, švietimo, 

kultūros, aplinkosaugos ir 

sporto sričių. Populiariausia 

savanorystės sritis 2014 metais 

buvo socialinė, kurią pasirinko 43,36% 

projekto dalyvių. Kultūrinę savanorystę 

pasirinko 22,12%, švietimo − 16,81%, 

aplinkosauginę − 10,62%, savanorystę kitose srityse pasirinko 7,08% projekte 

dalyvavusių jaunuolių. 

Projektas yra mobilus, todėl savanoris gali rinktis iš visų 280 organizacijų − 

projektas suteikia galimybę gyventi kitame mieste ar vietovėje gaunant apgyvendinimo 

išlaidų kompensacijas.  „Jaunimo savanoriška tarnyba“ taip pat kompensuoja 

maitinimo, kelionės ir privalomojo sveikatos draudimo išlaidas. Savanoriui taip pat 

nereikia rūpintis ir priimančioje organizacijoje reikalingomis darbo priemonėmis. 

Nuo 2014 m. vasario 7 d. iš viso projekte savanorišką veiklą vykdė 356 

jaunuoliai (šiuo metu vis dar savanoriauja 127). Tarp merginų savanorystė 

populiaresnė – savanorystę pasirinko 269 merginos ir tik 87 vaikinai. 2014 m. 

savanorišką veiklą sėkmingai baigė 188 žmonės. Iš dalyvavusių projekte jaunų asmenų 

75 įsidarbino, 27 grįžo į švietimo sistemą, 9 emigravo. Iš 280 organizacijų 175 jau turėjo 

bent po vieną savanorį, o likusios jų vis dar aktyviai ieško. 

Daugiau informacijos apie „Jaunimo savanorišką tarnybą“ galima rasti 

projekto puslapyje: http://www.buksavanoriu.lt/jst. 

 

Pagrindinės „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ įgyvendinimo veiklos 

Projekto komunikacija. 2014 metais LiJOT prie „Jaunimo savanoriškos 

tarnybos“ matomumo prisidėjo paruošdama 2 radijo ir 2 video klipų turinį.  Radijo 

reklamos buvo transliuojamos ZIP FM radijo stotyje, o video klipai pasiekdavo jaunus 

http://www.buksavanoriu.lt/jst
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žmones per partnerius, projekto Facebook paskyrą 

(https://www.facebook.com/Jaunimosavanoriskatarnyba) bei informacinius ir 

motyvacinius renginius. LiJOT susisiekė dėl projekto viešinimo su regioninių radijo 

stočių, žiniasklaidos atstovais, jaunimo reikalų koordinatoriais, vietiniais atvirais 

jaunimo centrais ir atviromis jaunimo erdvėmis. Pakviesti jaunus žmones dalyvauti 

projekte paskatintos ir savivaldybių administracijos, socialiniai darbuotojai, savivaldybių 

seniūnai ir neįgaliųjų organizacijų sąjungos. 

Informaciniai renginiai.  Tai apie 4–5 valandas 

trunkantys didelio matomumo renginiai, kurie vyko 

jaunimui skirtų renginių, konferencijų, parodų metu. 

Informaciniame projekto stende  LiJOT atstovai 

pristatinėdavo „Jaunimo savanorišką tarnybą“, 

savanorius, priimančias organizacijas, individualiai 

konsultuodavo jaunus žmones kitais su 

savanoryste susijusiais klausimais. 2014 metais iš 

viso įvyko 21 informacinis renginys. Savanorystės 

viešinimas pradėtas vasario gale parodoje 

„Mokymasis. Studijos. Karjera 2014“, vieliau dalyvauta 

įvairių universitetų ir kolegijų karjeros dienose, kituose didelio 

matomumo renginiuose („Alytaus bėgimas kovai su vėžiu 

palaikyti“, Savanorystės festivalis „Savas festas“, renginys „Baltijos 

kelias: koks tu ir aš − tokia ir Lietuva!“, Dzūkijos savanorių festivalis 

ir kt.). Per šiuos renginius buvo asmeniškai pakonsultuoti 2120 

jaunų žmonių. 

Motyvaciniai renginiai. Tai apie 3 val. trunkantis 

renginys, paremtas neformalaus ugdymo principais, aktyviu 

dalyvių įtraukimu. Renginių metu buvo pristatoma savanorystės 

sąvoka, esama situacija Lietuvoje, pačios savanorystės nauda jaunam žmogui ir 

bendruomenei, taip pat pasakojama apie pačią „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ 

programą ir vietines savanorius priimančias organizacijas. Po renginio LiJOT atstovai 

2014 metais iš 

viso įvyko 21 

informacinis 

renginys. 

2014 metais 

iš viso įvyko 

21 

informacinis 

renginys. 
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pasilikdavo 1 val. individualioms konsultacijoms su projektu susidomėjusiais jaunais 

žmonėmis. Renginiai vyko darbo biržų padaliniuose, jaunimo darbo centruose ir 

atviruose jaunimo centruose. Renginiuose dalyvavusių žmonių skaičius svyravo nuo 

15 iki 50. Per 2014 metus įvyko 121 tokio pobūdžio renginys, pasiekti 2287 jauni 

žmonės.  

Per informacinius ir motyvacinius renginius LiJOT atstovai 2014 m. aplankė 

52 miestus, dalyvauti „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje pritraukė 109 iš 

356 jaunuolių. 

 

LIJOT LEIDŽIAMAS EKSPERTINIS LEIDINYS „PO SKĖČIU“ 
„Po skėčiu“ – tai nuo 1992 m. leidžiamas serijinis neperiodinis ekspertinis 

leidinys, kuris skirtas tiek jaunimo politikos veikėjams, tiek visiems besidomintiems. 

Kiekviename leidinio numeryje nagrinėjama vis kita aktuali tema.  

Per praėjusius metus buvo išleisti 2 LiJOT ekspertinio leidinio „Po skėčiu“ 

numeriai, kuriuose buvo rašoma regioninės jaunimo politikos ir jaunimo NVO 

bendradarbiavimo tarpusavyje, su verslu ir 

žiniasklaida temomis. 

„Po skėčiu“ Nr. 86 buvo išleistas 

600 egzempliorių tiražu, o Nr. 87 – 500 

egzempliorių tiražu. Šie leidiniai 

platinami nemokamai LiJOT 

renginių metu. Taip pat kiekvienas 

besidomintis gali nemokamai gauti 

leidinį užsukęs į LiJOT biurą arba 

rasti elektroniniu formatu 

internetiniame LiJOT puslapyje. 



 

 

III. STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS 

JAUNIMO VEIKLOS ŽINOMUMO DIDINIMAS IR JAUNIMO 
INFORMAVIMAS. 

III. STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS 

JAUNIMO VEIKLOS 
ŽINOMUMO DIDINIMAS IR 
JAUNIMO INFORMAVIMAS. 



 

LIJOT PADĖKOS VAKARAS 
Gruodžio 10 d. Vilniaus paveikslų galerijoje vyko 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos organizuotas LiJOT 

padėkos vakaras. Šio vakaro tikslas – padėkoti labiausiai 

jaunimui ir jaunimo organizacijoms nusipelniusiems 

asmenims, geriausių metų jaunimo įvykių iniciatoriams 

bei labiausiai pasižymėjusiems jaunimo lyderiams. 

Padėkos vakaro metu buvo apdovanoti 37-

osios LiJOT Asamblėjos metu išrinkti labiausiai 

jaunimui ir jaunimo organizacijoms 2014 m. nusipelnę 

asmenys, geriausios metų jaunimo iniciatyvos bei labiausiai 

pasižymėję jaunimo lyderiai.  

 Metų jaunimo iniciatyva, jaunimo organizacijų nuomone, tapo 

akcija „Su gimtadieniu, Lietuva“.  

 Taip pat metų jaunimo organizacijų lyderiu išrinktas Lietuvos moksleivių sąjungos 

prezidentas Antanas Mikalauskas.  

 2014 metų jaunimo organizacijų partneriu Asamblėjos delegatai išrinko ISM 

Vadybos ir ekonomikos universitetą.  

 Metų ambasadoriumi tapo LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis 

Žemaitis.  

 2014 metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui, išrinktas Vilniaus miesto 

Jaunimo reikalų koordinatorius Jonas Laniauskas, kuriam organizacijos dėkojo už 

tai, kad nuoširdžiai skiria dėmesį jaunimui ir jo 

problemoms. 

 Taip pat, LiJOT Alumni sprendimu, dar 

vienas apdovanojimas buvo 

įteiktas Žinių radijui už nuolatinį 

bendradarbiavimą ir už tai, kad 

jaunimas yra girdimas. 
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EURODESK LIETUVA PROGRAMA 
Eurodesk Lietuva teikia išskirtinę informaciją apie mobilumą (savanoriška 

veikla, mokymasis, darbas, laisvalaikis ir kt.) ir galimybes (konkursai, renginiai, 

finansavimo programos ir kt.), administruoja jaunimo informavimo ir konsultavimo 

portalą www.žinauviską.lt. Tai nuolatinė Europos Sąjungos programos „Erasmus+” 

paramos struktūra, remiama Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, nuo 2004 m. administruojama LiJOT.  

 

Eurodesk Lietuva atstovų regionuose tinklas 

2014 m. plėtojamas ir palaikomas Eurodesk tinklas 

Lietuvos regionuose, leidžiantis tiesiogiai ir lengvai pasiekti 

skirtinguose miestuose gyvenančius jaunus žmones ir 

jaunimo darbuotojus. Šiuo metu Lietuvoje veikia 31 Eurodesk 

Lietuva atstovybė. Prie jau esamų tinklo narių Molėtuose, Kaune, 

Panevėžyje, Utenoje, Vilniuje, Rietave, Mažeikiuose, Lazdijuose, Plungėje, Biržuose, 

Šiauliuose, Alytuje, Zarasuose, Marijampolėje, Kupiškyje, Klaipėdos r., Šilalėje, 

Rokiškyje, Radviliškyje, Ukmergėje, Visagine prisijungė nauji atstovai, išklausę 

specialų įvadinį kursą, veikiantys N. Akmenėje, Mažeikiuose, Klaipėdoje, Šilutėje, 

Druskininkuose, Anykščiuose, Kuršėnuose ir Jurbarke.  

Organizacijoms ar įstaigoms, norinčioms prisijungti prie Eurodesk tinklo, 

keliami konkretūs patirties, įgūdžių, žmogiškųjų ir techninių 

išteklių reikalavimai bei motyvacija. Reikalavimus 

atitikusios organizacijos gali tapti Eurodesk 

informacijos tašku. Pagrindinė funkcija – jaunų 

žmonių ir jaunimo darbuotojų konsultavimas 

Eurodesk mobilumo ir galimybių temomis bei 

Eurodesk paslaugų viešinimas, pristatymas, 

Šiuo metu 

Lietuvoje veikia 

31 Eurodesk 

Lietuva 

atstovybė. 

Organizacijoms ar 

įstaigoms, norinčioms 

prisijungti prie Eurodesk 

tinklo, keliami konkretūs 

patirties, įgūdžių, 

žmogiškųjų ir techninių 

išteklių reikalavimai bei 

motyvacija. 



  

57 
 

informacinių renginių 

organizavimas. Organizacijos 

jungiasi savanoriškais 

pagrindais, nacionalinis 

koordinatorius užtikrina įvadinius ir 

kvalifikacijos kėlimo mokymus, 

nacionalinius susitikimus (dukart per metus), 

vizitavimą, nuolatinį palaikymą, aprūpinimą 

darbui reikalinga dalomąja medžiaga ir pan.  

Atstovai regionuose veikia kaip bandomieji jaunimo informavimo taškai, 

kuriuose galima rasti informacijos jauniems žmonėms aktualiais klausimais. Asmenys, 

atsakingi už jaunimo informavimo tašką, išklausė Europos jaunimo informavimo ir 

konsultavimo agentūros (ERYICA) specialų mokymų kursą darbui su jaunimui skirta 

informacija ir gavo jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojų sertifikatus. 

Per 2014 m. atstovai regionuose gyvai („akis į akį“) pakonsultavo 890 jaunų 

žmonių, 60 proc. daugiau nei 2013 m. Taip pat surengė 119 informacinius renginius, 

kurių metu buvo pasiekti 4555 jauni žmonės ir su jaunimu dirbantys profesionalai. 

Atstovai aktyviai įsitraukė į Eurodesk programos viešinimą: rengti informaciniai 

renginiai, susiję su vasaros mobilumo skatinimo 

kampanija, vykdyti informaciniai renginiai, 

pristatantys mobilumo (savanoriškos veiklos, 

įsidarbinimo, studijų) galimybes, prisidėta prie 

informacinės pilietiškumo kampanijos 

„Man ne dzin“, įsitraukta į bendrą 

Europos Eurodesk tinklo kampaniją 

„Time to move“. Šios kampanijos 

metu visi Europos Eurodesk 

atstovai, veikiantys 34 valstybėse, 



58 

 

visą savaitę rengė informacinius renginius, atvirų durų dienas ir teikė konsultacijas 

mobilumo temomis.  

Tarptautinis bendradarbiavimas – viena iš Eurodesk Lietuva atstovų 

regionuose veiklų. 2014 m. metais Eurodesk Lietuva atstovai dalyvavo Europos 

Eurodesk atstovų susitikime Briuselyje, taip pat vyko į pažintinį vizitą Lenkijoje. Šio 

vizito metu buvo susipažinta tiek su Eurodesk Lenkija nacionalinio koordinatoriaus 

veiklomis, iniciatyvomis, tiek su Gdansko mieste veikiančio Eurodesk atstovo regione 

veiklos specifika ir gerosiomis praktikomis.  

 

Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos plėtra 

Palaikomi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) kartu su 

Jaunimo reikalų departamentu prie SADM, Eurodesk Lietuva toliau plėtoja jaunimo 

informavimo ir konsultavimo sistemą. Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto 

savivaldybe buvo atidarytas pirmasis jaunimo informacijos centras Vilniuje, kuriame 

jauni žmonės gali rasti informaciją jiems aktualiais klausimais, teikiamos individualios 

konsultacijos, organizuojami informaciniai renginiai.  

Naujiesiems Eurodesk atstovų regionuose savanoriams ir darbuotojams 

suorganizuoti jaunimo informavimo darbuotojų mokymo kursai, kurie remiasi ERYICA 

„YIntro“ kursų metodika. Taip pat surengti pirmieji nuotolinio jaunimo informavimo ir 

konsultavimo mokymai, remiantis ERYICA „Digital YIntro“ mokymų kursų metodika. 

Daugiau nei 10 naujų jaunimo informavimo darbuotojų visoje Lietuvoje gavo ERYICA 

pažymėjimus, įrodančius tinkamas kompetencijas profesionaliam jaunimo informavimo 

darbui. Eurodesk Lietuva palaiko aktyvų bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais 

– dalyvauta ERYICA vasaros universitete apie jaunimo informavimą ir konsultavimą, 

kurio metu pristatyta Lietuvos patirtis kuriant ir plėtojant jaunimo informavimo sistemą.  
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Eurodesk Lietuva informacinės paslaugos  

Eurodesk Lietuva visus metus teikė informacines paslaugas, t. y. naujienų, 

video filmukų bei straipsnių skelbimas portale www.žinauviską.lt, esamų duomenų 

bazių atnaujinimas, gaunamų užklausų atsakinėjimas, taip pat naujienlaiškių siuntimas 

portalo lankytojams bei jauniesiems žurnalistams. Didelę reikšmę turėjo pirmosios 

Lietuvoje naujos duomenų bazės sukūrimas apie jaunų žmonių teises, kur  informacija 

yra orientuota būtent į jaunimo poreikius bei pateikiama patraukliu būdu – komiksais. 

Portale 2014 m. buvo paskelbtos 624 naujienos ir 57 jaunųjų žurnalistų 

straipsniai bei suskaičiuota 614 769 peržiūrų. Per metus 

išsiųsti 63 naujienlaiškiai 4099 Eurodesk Lietuva 

naujienlaiškio prenumeratoriams, t. y. beveik 15 

proc. daugiau nei praėjusiais metais. 2014 

m. raštu atsakyta į 428 lankytojų užklausas, 

žodžiu – 821 užklausa. Dažniausiai 

užduodami klausimai – susiję su 

savanorystės, studijų, darbo, finansavimo 

bei gyvenimo užsienyje temomis.  

Eurodesk Lietuva socialinio tinklo 

„Facebook“ puslapis  2014 m. pabaigoje turėjo 10 

476 gerbėjus, kurių didžioji dalis priklauso 18-24 m. 

amžiaus grupei. 

Eurodesk programa Lietuvoje įgyvendinama jau dešimt metų, šiai progai 

paminėti buvo organizuojamas renginys, kurio metu buvo prisiminta Eurodesk istorija: 

prisimintos ir apdovanotos geriausios dešimtmečio iniciatyvos, kampanijos, išreikšta 

padėka Eurodesk Lietuva partneriams. Taip pat pristatytas filmukas, apžvelgiantis 

Eurodesk programos įgyvendinimą Lietuvoje.  

Portale 2014 m. buvo 

paskelbtos 624 

naujienos ir 57 jaunųjų 

žurnalistų straipsniai bei 

suskaičiuota 614 769 

peržiūrų. Per metus 

išsiųsti 63 naujienlaiškiai 

4099 Eurodesk Lietuva 

naujienlaiškio 

prenumeratoriams, t. y. 

beveik 15 proc. daugiau 

nei praėjusiais metais. 
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Mobilumo vasarą skatinimo kampanija 

2014 m. buvo tęsiama tradicija ir 

įgyvendinama mobilumo vasarą 

skatinimo kampanija, kurios metu 

viešinamos savanorystės, sezoninio 

darbo, kelionių Europoje, vasaros 

festivalių ir vasaros stovyklų temos. Į 

kampanijos viešinimą aktyviai įsitraukė 

regioniniai atstovai, kurie organizavo 

informacinius pristatymus ir pristatė 

esamas galimybes. Taip pat peržiūrėti 

ir atnaujinti informaciniai resursai portale – 

darbo, vasaros stovyklų, festivalių, tarptautinės 

savanorystės, sezoninio darbo užsienyje ir kelionių 

Europoje duomenų bazės. Vasarą jauniems žmonėms 

laiką leidžiant gamtoje, Eurodesk Lietuva atstovai lankėsi 

3 festivaliuose, kur buvo teikiamos Eurodesk  paslaugos ir konsultacijos.  

Vasarą buvo organizuotas konkursas „Vasarą, nesustok – keliauk su Europos 

jaunimo portalu“, kurio metu jauni žmonės keliaudami galėjo fotografuotis su Europos 

jaunimo portalo paso dėklu ir laimėti kelionines kuprines.  

 

Dalyvavimas didelio matomumo renginiuose 

Eurodesk teikiamos paslaugos buvo aktyviai pristatomos didelio matomumo 

renginiuose. Eurodesk Lietuva komanda ir atstovai regionuose dažnai kviečiami 

dalyvauti renginiuose ir pristatyti savanorystės, studijų užsienyje ir mobilumo temas. 

Šių temų pristatymai vyko jaunimo organizacijų, universitetų studijų ir karjeros mugių 

metu. 2014 m. dalyvauta LCC tarptautinio universiteto studijų ir karjerų mugėje, Kauno 
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technologijos universiteto 

studijų ir karjeros mugėje, 

nacionalinėje studijų mugėje 

„Studijos 2014“ bei parodoje 

„Mokykla 2014“. Vasarą 

Eurodesk Lietuva tinklas 

buvo pristatytas vasaros 

festivaliuose – Pasaulio 

lietuvių jaunimo susitikime, 

„Bliuzo naktys“ ir „Galapagai“.  

 

Europos jaunimo portalo priežiūra 

2014 m. toliau įgyvendinta Europos jaunimo portalo priežiūra. Portale 

talpinamos ne tik naujienos ar renginiai, bet ir jaunųjų žurnalistų sukurti straipsniai. Į 

portalą patalpinta: 56 naujienos, 76 straipsniai, 31 renginys ir jų vertimai.  

Eurodesk Europos tinklo susitikimo ir generalinės asamblėjos metu buvo 

diskutuojama dėl Europos jaunimo portalo atnaujinimo, papildomų funkcijų bei temų 

įdiegimo. Metų pabaigoje Europos jaunimo portalas pasipildė struktūrinio dialogo tema.  

 

Jaunųjų žurnalistų tinklo priežiūra ir koordinavimas 

Iš viso šiuo metu tinkle yra 287 jaunieji žurnalistai, iš kurių aktyvūs buvo 49, 

per metus parašę 57 straipsnius. Pastarieji daugiausiai buvo rašomi tokiomis temomis 

kaip savanorystė, nevyriausybinės organizacijos, studijos ir mokykla, užsienio 

valstybės ir praktiniai kelionių patarimai, „Erasmus“ patirtis, neformalusis ugdymas. 

Bendradarbiaujant su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra buvo 

suorganizuoti 3 dienų mokymai apie straipsnių rašymą ir fotografiją. Taip pat vyko 
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vidiniai tinklo konkursai, kurių 

nugalėtojai, parašę geriausius ir 

kūrybiškiausius straipsnius, turėjo 

galimybę išvykti į Švediją bei Belgiją. 

Vienai žurnalistei buvo pasiūlyta 

galimybė vykti į Vengriją, kur buvo 

organizuojami žurnalistų mokymai 

Europos jaunimo portalo tematika. 

Dar 2 žurnalistės vasaros metu 

dalyvavo ERYICA tinklo organizuojamame 

vasaros universitete Portugalijoje, kur gilinosi į 

jaunimo informavimo ir konsultavimo temą. 

2014 m. pabaigoje buvo pradėti jaunųjų žurnalistų tinklo atnaujinimo darbai, 

pašalinti visiškai neaktyvūs jaunieji žurnalistai bei pasiūlytos naujos temos, 

atitinkančios kiekvieno žurnalisto poreikius bei interesus. Aktyviausi mėnesio 

žurnalistai atliko stažuotes žurnalo „IQ“ redakcijoje, „lrytas“ naujienų skyriuje ir „LRT“ 

radijuje.  

 

LIJOT VEIKLOS VIEŠINIMAS 
LiJOT turi pakankamai platų spektrą kanalų ir skirtingų priemonių, kuriomis 

2014 m. buvo komunikuojama su skirtingomis auditorijomis bei viešinama LiJOT veikla. 

LiJOT komunikacija yra vykdoma šiais kanalais: LiJOT tinklapis, elektroninė 

konferencija, socialiniai tinklapiai, naujienlaiškis bei bendradarbiavimas su įvairiomis 

žiniasklaidos priemonėmis. Taip pat apie LiJOT ir jos veiklą informuojama ir lediniais 

„Po skėčiu“ bei metų veiklos ataskaitomis. 
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LiJOT tinklapis 

LiJOT administruojama 

internetinė informacinė erdvė (www.lijot.lt) 

– tai įrankis LiJOT organizacijoms talpinti 

savo informaciją, vienoje vietoje rasti 

aktualiausias LiJOT bei Lietuvos jaunimo 

politikos žinias, informaciją apie svarbiausius 

jaunimo politikos procesus ar valdžios institucijose 

svarstomus jaunimui svarbius klausimus, LiJOT 

vykdomą veiklą, projektus, tarptautines naujienas, ir t.t. Taip pat yra galimybė tiesiog 

apsilankius LiJOT tinklapyje matyti naujausius „Žinau viską“ pranešimus. 

LiJOT organizacijos yra kviečiamos naudoti tinklapį www.lijot.lt kaip įrankį 

savo informacijos sklaidai ir savarankiškai kelti savo pranešimus į tinklapio skiltį „Narių 

naujienos“. Tiek platinant LiJOT informaciją, tiek savo organizacijų ar partnerių 

naujienas, 2014 metais LiJOT tinklapyje buvo patalpinti 135 pranešimai ir straipsniai, 

kurie pritraukė daugiau nei 84 tūkst. lankytojų – beveik dvigubai daugiau nei 2013 m. 

 

Elektroninė konferencija 

LiJOT elektroninė konferencija (konferencija@lijot.lt) – tai virtuali erdvė, 

kurioje yra platinamos LiJOT naujienos, žinutės, kvietimai į renginius ir kita svarbi 

informacija. Į šią konferenciją yra prijungti LiJOT Valdybos, Kontrolės komisijos nariai, 

Jaunimo reikalų tarybos nariai, LiJOT Prezidentas ir biuras bei organizacijų bendrieji ir 

vadovų el. paštai. 

 

 

LiJOT organizacijos yra 

kviečiamos naudoti 

tinklapį www.lijot.lt kaip 

įrankį savo informacijos 

sklaidai ir savarankiškai 

kelti savo pranešimus į 

tinklapio skiltį „Narių 

naujienos“. 
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LiJOT naujienlaiškis  

Nuo 2014 m. kiekvieno mėnesio viduryje LiJOT organizacijos gauna 

naujienlaiškį, kuriame galima rasti visas aktualiausias ir svarbiausias politines, LiJOT 

naujienas, naudingas nuorodas kasdienėje veikloje. 

Be to, kiekvieno mėnesio naujienlaiškyje yra išplatinamos LiJOT Valdybos ir 

biuro ataskaitos, kuriose išdėstoma pagrindinė praėjusio mėnesio veikla. Šios 

ataskaitos taip pat yra pateikiamos ir LiJOT tinklapio skiltyje „Dokumentai“. 

 

LiJOT socialiniuose tinklapiuose 

LiJOT ryšių su visuomene vystymui 2014 metais toliau naudotas populiarus 

komunikacijos įrankis – socialinis tinklas „Facebook“. LiJOT „Facebook“ puslapyje 

(www.facebook.com/LiJOTorg) talpintos naujienų nuorodos iš LiJOT tinklalapio 

www.lijot.lt, LiJOT organizacijų, partnerių informacija. LiJOT „Facebook“ vartotojams 

šiemet pateikta daugiau vizualios informacijos, dalintasi naujienų portalų nuorodomis, 

radijo laidų, vaizdo įrašais ir kita su LiJOT veikla susijusia aktualia medžiaga.  
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LiJOT „Facebook“ puslapio gerbėjams LiJOT 

stengėsi operatyviai pateikti jaunimui įdomią ir svarbią 

informaciją. 2014 m. pabaigoje LiJOT puslapis turėjo jau 

virš 5000 gerbėjų, kurių didžioji dalis yra 18-24 metų 

amžiaus. 

 

Ryšiai su žiniasklaida 

2014 m. LiJOT aktyviai bendradarbiavo ir su 

žiniasklaida. Daug dėmesio buvo skirta jaunimui aktualių 

klausimų viešinimui. Taip pat nuolat teikta informacija apie 

LiJOT vykdomą veiklą – tradicinius renginius, projektus ir kitas 

veiklas. Žiniasklaidos atstovai buvo kviečiami į LiJOT renginius, 

bendradarbiauta nacionaliniu, regioniniu bei tarptautiniu lygmenimis. 

2014 m. buvo išplatinti 29 pranešimai spaudai. Taip pat LiJOT visus metus 

bendradarbiavo su „Žinių radijumi“ ir LRT.  

 

INFORMACINĖ JAUNIMO PILIETIŠKUMO 
SKATINIMO KAMPANIJA „MAN NE DZIN“ 

2014 m. LiJOT visoje Lietuvoje aktyviai įgyvendino 

kampaniją „Man ne dzin“. Jauni žmonės buvo skatinami 

„spręsti patys ir neleisti, kad už juos spręstų kiti“ ir 

dalyvauti Lietuvos Respublikos Prezidento bei Europos 

Parlamento rinkimuose gegužės 11 ir 25 dienomis. 

2014 m. 

pabaigoje 

LiJOT puslapis 

turėjo jau virš 

5000 gerbėjų, 

kurių didžioji 

dalis yra 18-24 

metų amžiaus. 

 

2014 m. buvo 

išplatinti 29 

pranešimai 

spaudai 
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„Man ne dzin" yra ne politinė kampanija, skatinanti jaunus žmones balsuoti ir 

aktyviai dalyvauti pilietiniame gyvenime, pateikianti jiems pagrindinę informaciją apie 

sprendimų priėmimą, demokratinius procesus šalyje, leidžianti gyvai susitikti su 

sprendimų priėmėjais ir suteikianti jauniems žmonėms galimybę 

apgalvotai rinktis savo kandidatus. 2014 metų kampanija 

buvo organizuojama, remiantis per 10 metų įgyta 

patirtimi, praktika ir vardo „Man ne dzin“ žinomumu 

Lietuvoje. 

2014 m. kampanija sulaukė nemažo 

palaikymo bei susidomėjimo iš žiniasklaidos, verslo, 

valdžios institucijų bei kitų organizacijų pusės. 

Pagrindiniai kampanijos partneriai: Vyriausioji rinkimų 

komisija, portalas DELFI, komunikacijos agentūra „Autoriai“, 

radijo stotis ZIP FM, platforma „Žinau, ką renku“, projektas „MANO BALSAS LT“, 

Eurodesk atstovai regionuose bei LiJOT Narės ir Stebėtojos, aktyviai prisidėjusios ir 

garsinusios kampanijos vardą įvairiuose Lietuvos kraštuose. 

Kampanijos tikslas – skatinti jaunų žmonių dalyvavimą rinkimuose ir stiprinti 

jaunų žmonių suvokimą apie jų galią visuomenėje.   

Pagrindiniai kampanijos „Man ne dzin" uždaviniai:   

 informuoti jaunus žmones apie galimybes ir svarbumą dalyvavimo demokratiniuose 

sprendimų priėmimo procesuose;  

 suteikti jauniems žmonėms galimybę gauti patikimą ir aktualią informaciją apie 

Europos Parlamento, Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus ir Europos 

Sąjungos procesus;    

2014 metų 

kampanija buvo 

organizuojama, 

remiantis per 10 

metų įgyta patirtimi, 

praktika ir vardo 

„Man ne dzin“ 

žinomumu 

Lietuvoje. 
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 suteikti jauniems žmonėms galimybę gyvai susitikti ir aptarti aktualiausius klausimus 

su kandidatais į Europos Parlamentą;    

 skatinti nacionalines ir regionines jaunimo organizacijas aktyviai dalyvauti 

informuojant; jaunus žmones ir ugdant pilietiškumą; formuoti jauno žmogaus kaip 

aktyvaus piliečio įvaizdį. 

Kampanijos auditorija:  

 jauni (18-30 metų amžiaus), galintys balsuoti žmonės,  

 jauni žmonės, kurie dar neturi balsavimo teisės, bet jau dalyvauja pilietiniame šalies 

ir Europos Sąjungos gyvenime,  

 jaunį žmonės geografiškai atokesniuose regionuose,  

 šeimas jau sukūrę jauni ar aktyviai darbo rinkoje dalyvaujantys ir nedalyvaujantys 

žmonės, kurie dažnai negali atvykti į susitikimus ar tiesiogiai dalyvauti kampanijos 

veiklose. 

Kaip siekėme uždavinių įgyvendinimo? 

 Kampanijos atidarymas, kuriuo ne tik prasidėjo aktyvioji kampanijos komunikacija, 

bet ir startavo dizaino konkursas. Kampanija kvietė dizainui neabejingus jaunus 

žmones kurti balsavimo kabinų užuolaidų dizainą naudojant tik Lietuvos 

Respublikos vėliavoje esančias spalvas. Šiuo konkursu siekta padidinti kampanijos 

matomumą ir suteikti sprendimo galimybę jauniems žmonėms. 

 Tiesioginis jaunų žmonių informavimas apie Europos Sąjungą, Europos Parlamento 

ir Lietuvos Respublikos Prezidento veiklą siekiant didinti jaunų žmonių supratimą ir 

domėjimąsi artėjančiais šių institucijų rinkimais. Šis informavimas buvo vykdomas 

naudojantis dalomąja medžiaga, kuris bus platinama bendrojo lavinimo, profesinėse 

ir aukštosiose mokyklose, jaunimo centruose ir erdvėse ir Eurodesk informaciniuose 

taškuose bei jaunimo susibūrimo vietose. 

 Kampanijos video reportažai, kuriuose patys jauni žmonės provokavo ir skatino 

dalyvauti demokratiniuose procesuose bei balsuoti artėjančiuose rinkimuose. 
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 Europos Parlamento simuliacijos, kurios suteikė galimybę jauniems žmonės 

patiems įsitraukti į sprendimų priėmimą ir geriau suprasti, kaip veikia Europos 

Parlamentas ir paskatinti juos dalyvauti artėjančiuose rinkimuose. 

 Susitikimai su kandidatais į Europos Parlamentą, kurių metų jauni žmonės patys 

turėjo galimybę užduoti jiems aktualius klausimus. 

 Internetinė komunikacija kampanijos „Man ne dzin“ puslapyje (www.mannedzin.lt), 

socialiniame tinkle Facebook (www.facebook.com/mannedzin), didžiausiame 

Lietuvoje naujienų portale DELFI ir kituose internetiniuose portaluose. Šiomis 

priemonėmis jauni žmonės buvo informuojami apie rinkimų procedūras ir 

kampanijos veiklas. 

Svarbiausi pasiekti rezultatai: 

 Padvigubėjo jaunų žmonių aktyvumas rinkimuose. 2012 metais fiksuotas 18 proc. 

jaunų žmonių aktyvumas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose išaugo iki 36 

proc. dalyvavo 2014 m. Lietuvos Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento 

rinkimuose.  

 Išaugęs kampanijos matomumas. Pirmą kartą kampanija pasiekė radijo eterį ir 

nuolat dalijosi savo informacija didžiausiame Lietuvos naujienų portale „Delfi“. Taip 

pat pasiekta rekordinė Facebook socialinio tinklo vartotojų auditorija – 100 000 

žmonių.  

 Pirmą kartą kampanijos informaciniai video reportažai turėjo vertimą į lietuvių gestų 

kalbą ir taip buvo padidintas kampanijos prieinamumas kurtiesiems.  

 Įvesta naujovė rinkimų procedūroje ir 40 balsavimo apylinkių pakeista bent po vieną 

balsavimo kabinos užuolaidą. Šių užuolaidų dizainas buvo išrinktas didžiausiame 

Lietuvos portale DELFI ir jį sukūrė 23 m. vaikinas iš Radviliškio. Šiuo veiksmu buvo 

siekiama atkreipti jaunų žmonių dėmesį į tai, jog rinkimai nėra tik nuobodi privaloma 

procedūra ir taip paskatinti aktyviai dalyvauti rinkimuose.  

 Kampanijos metu įvyko 5 Europos Parlamento simuliacijos, kurios suteikė galimybę 

jauniems žmonėms patiems įsitraukti į sprendimų priėmimą ir užtikrino jų žinias apie 

Europos Parlamento instituciją.  
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 Kampanijos metu įvyko 4 susitikimai su kandidatais į Europos Parlamentą, kurių 

metu jauni žmonės turėjo galimybę patys užduoti klausimus kandidatams.   

 Išlaikytas bendravimas su Vyriausiąja rinkimų komisija ir užtikrintas kampanijos 

skaidrumas bei nešališkumas.  

PILIETINĖ 
INICIATYVA „MES 
VISI TEN BUVOM“ 

2014 metais, kai visos 

trys Baltijos šalys šventė 

Baltijos kelio 25-metį, Lietuvos 

jaunimo organizacijų taryba 

(LiJOT) kartu su labdaros ir 

paramos fondu „Jauniems“ 

(„Jauniems”) skelbė pilietinę 

akciją „Mes visi ten buvom“.  

Akcijos pagrindiniai tikslai – parodyti, kad jauniems žmonėms šis įvykis yra 

mūsų visų istorijos atspindys, ir šiuolaikiškai paminėti tai, kas kiekvienam Baltijos šalių 

piliečiui yra labai svarbu. 

„Mes visi ten buvom“ akcija – viena iš iniciatyvos „Baltijos kelio sąšauka“ 

dalių, kuri prisideda prie siekio dar kartą vieningai visam pasauliui priminti Baltijos šalių 

meilę laisvei ir nepriklausomybei. 

LiJOT ir  „Jauniems“ kvietė jaunus žmones fotografuotis su tais, kurie buvo 

Baltijos kelyje ir papasakoti jų istoriją. Iš viso iniciatyvos metus buvo gauta apie 40 

nuotraukų, kuriose jauni žmonės nusifotografavo kartu su tais, kurie buvo Baltijos 

kelyje, ir papasakojo jų istorijas.  
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IV. Strateginė veiklos kryptis 

LiJOT vystymas 

IV. STRATEGINĖ VEIKLOS KRYPTIS 

LIJOT VYSTYMAS 



 

 

2011 m. buvo patvirtinta nauja 2011-2018 m. LiJOT veiklos strategija. Tai – 

organizacijos veiklos pagrindas bei vienas reikšmingiausių organizacijos vystymo 

etapų. Šioje strategijoje kaip atskira veiklos kryptis ir buvo išskirtas LiJOT vystymas. 

Plėtojant įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti, 2014 m. buvo skiriami 

LiJOT finansavimo diferencijavimui ir finansinio nepriklausomumo užtikrinimui. Pavyko 

pasiekti, kad nė vienas finansavimo šaltinis nesudarė 40% bendro organizacijos 

biudžeto.  

2014 m. didelis dėmesys buvo skiriamas LiJOT biuro komandai, jos 

atnaujinimui bei detalesnių atsakomybių pasiskirstymui. Vyko susitikimai su 

neatstovaujamomis jaunimo bei su jaunimu dirbančiomis organizacijomis dėl 

galimybės prisijungti prie LiJOT veiklos. Palaikyti nuolatiniai kontaktai su verslo 

partneriais privataus verslo, žiniasklaidos srityse, pratęstas bendradarbiavimas su 

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Nuolat buvo organizuojami LiJOT Alumni 

susitikimai, kurių metų buvo pristatoma LiJOT veikla, išgirstos rekomendacijos iš 

Alumni pusės LiJOT veiklos tobulinimui.  

2014 m. ypatingai didelis dėmesys buvo skiriamas LiJOT viešosios 

komunikacijos stiprinimui. LiJOT biure pilnu etatu įdarbintas ryšių su visuomene 

koordinatorius, padidėjęs LiJOT transliuojamos 

informacijos pasiekiamumas, išaugęs bendras 

LiJOT žinomumas. Taip pat dėmesys buvo 

skiriamas ir vidinei komunikacijai. Buvo 

atnaujintas LiJOT biuro bei Valdybos 

pasiskirstymas organizacijomis 

narėmis, organizuota daugiau 

vadovų klubų, informacinių renginių, 

kurių metu nuolat buvo pristatoma 

aktualiausia su jaunimo politika 

susijusi informacija.  

Plėtojant įrankius, reikalingus 

LiJOT veiklai vystyti, 2014 m. 

buvo skiriami LiJOT 

finansavimo diferencijavimui 

ir finansinio 

nepriklausomumo 

užtikrinimui. Pavyko pasiekti, 

kad nė vienas finansavimo 

šaltinis nesudarė 40% 

bendro organizacijos 

biudžeto. 
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LiJOT sustiprino savo pozicijas ir nacionalinėje nevyriausybinių organizacijų 

koalicijoje ir tapo viena iš organizacijų, kurios atstovas yra deleguotas į Lietuvos 

nevyriausybinių organizacijų tarybą. Patvirtintas ilgalaikis bendradarbiavimas su 

didžiausiu Lietuvoje naujienų portalu DELFI, pratęsta ilgalaikė bendradarbiavimo 

sutartis su ISM Ekonomikos ir vadybos universitetu. LiJOT biure atnaujinta IT 

infrastruktūra.  

LiJOT organizacijomis narėmis stebėtojomis 2014 m. tapo Lietuvos jaunųjų 

ugniagesių sąjunga bei Panevėžio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas 

stalas“.   
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LiJOT KOMANDA 2014 M. 
Prezidentas 

Mantas Zakarka  

 

LiJOT Valdyba 

Elena Sinkevičiūtė (išrinkta 2013 m. balandžio mėn.) 

Mantas Kondratavičius (iki 2014 m. balandžio mėn.) 

Tomas Nikulinas (iki 2014 m. balandžio mėn.) 

Andrius Palionis (iki 2014 m. balandžio mėn.) 

Justas Morkūnas (išrinktas 2013 m. balandžio mėn.) 

Alina Batulevičienė (perrinkta 2014 m. balandžio mėn.) 

Vytautas Kumpis (iki 2014 m. spalio mėn.) 

Milda Gardauskaitė (iki 2014 m. rugsėjo mėn.) 

Jurgita Juodišiūtė (išrinkta 2014 m. balandžio mėn.) 

Aivaras Vaiginis (išrinktas 2014 m. balandžio mėn.) 

Emilis Remeikis (išrinktas 2014 m. balandžio mėn.) 
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LiJOT Biuras 

I veiklos kryptis: Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas 

Tarptautinių reikalų koordinatorius Karolis Žemaitis  

Projektų koordinatorė Laura Prievelytė  

 

II veiklos kryptis: Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams 
įgyvendinti 

Regioninių reikalų koordinatorė Gintarė Alaburdaitė  

Regioninių reikalų savanorė Gerda Vaičiūnaitė (nuo 2014 m. rugpjūčio mėn.) 

Projektų koordinatorė Iveta Paludnevičiūtė  

Projekto Jaunimo savanoriška tarnyba motyvacinių-informacinių renginių moderatorė Martyna 

Pociūtė (nuo 2014 m. gegužės mėn.) 

Projekto Jaunimo savanoriška tarnyba motyvacinių-informacinių renginių moderatorius Antanas 

Urbonas 

 

III veiklos kryptis: Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas 

Eurodesk Lietuva programos vadovas Evaldas Rupkus (iki 2014 m. gegužės mėn.) 

Eurodesk Lietuva vadovė Agnė Graikšaitė (nuo 2014 m. gegužės mėn.) 

Eurodesk Lietuva programos redaktorė Rūta Stasiulytė (iki 2014 m. rugpjūčio mėn.) 

Eurodesk Lietuva programos redaktorė Ingrida Jotkaitė (nuo 2014 m. rugsėjo mėn.) 

Eurodesk Lietuva programos savanoris Andrius Ūdra (nuo 2014 m. balandžio mėn.) 

Ryšių su visuomene koordinatorė Rasa Aleškevičiūtė  
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Administracija 

Finansininkė Daiva Žižliauskienė 

Administratorė Justina Filipovskytė  

 

LiJOT Kontrolės komisija  

Olegas Beriozovas (iki 2014 m. balandžio mėn.) 

Kipras Krasauskas (iki 2014 m. balandžio mėn.) 

Vytautas Sabalys (perrinktas 2014 m. balandžio mėn.) 

Alminas Sinevičius (perrinktas 2014 m. balandžio mėn.) 

Simonas Šeškis (perrinktas 2014 m. balandžio mėn.) 

Agnė Albrechtaitė (išrinkta 2014 m. balandžio mėn.) 

Raimonda Bogužaitė (išrinkta 2014 m. balandžio mėn.) 
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LIJOT PARTNERIAI 
Įgyvendinant veiklas ir iniciatyvas, LiJOT bendradarbiauja su Lietuvos ir 

užsienio institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir atskirais asmenimis. 

Tikrai daug partnerių ir rėmėjų prisidėjo prie jaunimo informavimo, švietimo, iniciatyvų 

rėmimo, konsultavimo bei pozityvaus įvaizdžio stiprinimo. Savo indėliu jie padeda 

puoselėti ir ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, dalyvavimą visuomenei ir valstybei 

svarbiuose procesuose. 

 

Valstybės lygmeniu: 

Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Vyriausybė, Seimo Jaunimo ir sporto 

reikalų komisija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Užsienio reikalų ministerija, 

Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija, Vyriausybės kanceliarija, Jaunimo 

reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Nacionalinė 

jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, Europos socialinio fondo agentūra, Jaunimo 

tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Švietimo mainų paramos fondas. 

 

Savivaldybės lygmeniu: 

Vilniaus miesto savivaldybė, savivaldybių jaunimo reikalų tarybos. 

 

Nevyriausybiniame sektoriuje: 

Žinių ekonomikos forumas, Nacionalinės plėtros institutas, Nevyriausybinių 

organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos skėtinių nevyriausybinių 

organizacijų koalicija, Lietuvos studentų sąjunga. 
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Tarptautiniu lygmeniu: 

Europos jaunimo forumas, Baltijos jūros valstybių taryba, Europos Komisija, 

NBM (Šiaurės – Baltijos šalių skėtinių jaunimo organizacijų susitikimai), Londono 

Metropoliteno policija, skėtinės užsienio šalių jaunimo organizacijos, Europos jaunimo 

informavimo ir konsultavimo agentūra (ERYICA). 

 

Verslo sektorius: 

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, AB „Swedbank“, seminarų ir 

poilsio centras „Dubingiai“, viešbutis „City gate“, UAB „Stampline“, „Microsoft“, UAB 

„Uno parks“, „One.lt nuotykių parkas“, UADB „Seesam Lietuva“, UAB „StepArc“, UAB 

„Prodevia“, Verslo valdymo konsultacijų ir mokymų bendrovė OVC Consulting. 

 

Kiti partneriai: 

Lietuvos radijas ir televizija, naujienų portalas „Delfi“, Europos Komisijos atstovybė 

Lietuvoje, naujienų portalas „15min“ (skiltis „Įkrauk“), informacijos apie Europos 

Sąjungą tinklas Lietuvoje „Europe Direct“, Seimo Europos informacinis biuras, Šiaurės 

ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacijų 

režimo nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 

tyrimo centras, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Europos Parlamento 

informacijos biuras Lietuvoje.    
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LIJOT ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS 
 

Narės: 

1. AIESEC Lietuva 

2. Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“ 

3. Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 

4. Ateitininkų federacija 

5. ELSA Lietuva 

6. Jaunieji krikščionys demokratai 

7. Jaunieji liberalcentristai 

8. Jaunimo organizacija DARBAS 

9. Jaunųjų konservatorių lyga 

10. JCI Lietuva 

11. Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ 

12. Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 

13. Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ 

14. Klaipėdos rajono  visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 

15. Lietuvių jaunimo bendrija „Lituanica“ 

16. Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga 

17. Lietuvos jaunimo blaivybės federacija „Baltų ainiai“ 

18. Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija 

19. Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga 

20. Lietuvos jūrų skautija 

21. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ 

22. Lietuvos liberalus jaunimas 

23. Lietuvos maironiečių draugija 
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24. Lietuvos medicinos studentų asociacija 

25. Lietuvos moksleivių sąjunga 

26. Lietuvos psichologijos studentų asociacija 

27. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimas 

28. Lietuvos Sakaliukų sąjunga 

29. Lietuvos skautija 

30. Lietuvos šaulių sąjunga 

31. Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ 

32. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 

33. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ 

34. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ 

35. Tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo–Lithuania“ 

36. Tolerantiško jaunimo asociacija 

37. Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 

38. Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ 

39. Visuomeninė jaunimo organizacija „Jaunimo mainai ir bendradarbiavimas“ 

40. Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 

 

Stebėtojos: 

1. Akademinis politologų klubas 

2. Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“ 

3. Europos bendruomenės centras 

4. Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“ 

5. Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ 

6. Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 

7. Lietuvos jaunimo Romuva 
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8. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga 

9. Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjunga 

10. Lietuvos neprigirdinčiojo jaunimo organizacija (LiNJO) 

11. Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius (LTD JTS) 

12. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

13. Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ 

14. Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“ 

15. Pilietiško jaunimo sąjunga 

16. Socialinės ir psichologinės pagalbos fondas 

17. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 

18. Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 

19. Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas“ 

20. VšĮ ,,Kitas variantas“ 

21. VšĮ „YFU Lietuva“ 

22. VšĮ „PROFAT“ 

23. VšĮ „Sėkmės mokykla“ 

24. VšĮ Jaunimo informacijos biuras 

25. VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“ 

26. Paramos fondas „Jaunimo linija" 
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