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Lietuvos  jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) – 1992 m. įkurta didžiausia nevyriausybi-
nė jaunimo organizacija Lietuvoje. Tai yra skėtinė organizacija, šiuo metu vienijanti 68 
nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų tarybas, o tai yra 
tūkstančiai jaunų žmonių.

VERTYBĖS

VIZIJA MISIJA

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.

• 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 Preziden-
tas, Valdyba, Biuras ir Kontrolės komisija, vyk-
dydami veiklą, vadovaujasi bendrai sutartais 
narių interesais. 

• Gerbdami savo ir partnerių nepriklauso-
mybę mes siekiame prasmingo ir ilgalaikio 
bendradarbiavimo.

I.  Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo orga-
nizacijų atstovavimas. 

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

•  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 pa-
grindu puoselėjame profesionalų ir atsakingą 
savanoriškos veiklos organizavimą.

•  Užtikrindami skaidrią organizacijos veiklą 
aiškiai ir laiku pateikiame visą aktualią infor-
maciją apie savo strategiją, sprendimus ir 
procedūras.

III. Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir 
jaunimo informavimas. 

IV. LiJOT vystymas.
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Mieli LiJOT organizacijų nariai, 

2015 metai buvo pilni iššūkių ir įvairių veiklų, 
kurios verčia džiaugtis puikiais rezultatais. 
Mūsų visų dėka šie metai padėjo sutvirtėti 
jaunimo organizacijoms. Dar kartą įrodėme, 
jog esame rimti partneriai tiek valstybės 
institucijoms, tiek verslui, tiek vieni kitiems.  

Be galo didžiuojuosi, kad LiJOT iniciatyva 
2015 m. Lietuvoje pirmą kartą išleista jauni-
mo ir jaunimo politikos apžvalga. Tai yra ge-
rasis pavyzdys visoms sprendimus priiman-
čios institucijoms, kaip reikia rinkti duomenis 
apie jaunimą ir įgyvendinti politiką, remiantis 
konkrečiais faktais. 

Vadovavimasis turimais faktais bei LiJOT 
organizacijų išreikštomis pozicijomis įvairiais 
klausimais leido ir toliau aktyviai atstovauti 
LiJOT interesus skirtingose institucijose. Taip 
siekiame dar palankesnių sąlygų organizacijų 
veiklai ir jų augimui. 

Kitas svarbus pasiekimas 2015 m. − regioninės jaunimo politikos vystymas įtraukiant naciona-
lines organizacijas. Jos tapo labai svarbiais veikėjais sprendžiant įvairias problemas ir didinant 
finansavimą apskritiesiems stalams. 

Vis dėlto, vienas labiausiai džiaugtis skatinančių veiksnių − jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų bendradarbiavimas įvairiose veiklose. Kiekvienais metais iš naujo įsitikinu, kad 
geriausios iniciatyvos nepavyktų be organizacijų susitelkimo ir noro pasiekti bendrą tikslą.  

Linkiu ir toliau taip atkakliai dirbti ir siekti savo tikslų. Visi kartu galime pasiekti reikšmingų 
rezultatų Lietuvos jaunimo politikoje. Juk neveltui esame tūkstančiai jaunų žmonių po vienu 
skėčiu!   

 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Prezidentas Mantas Zakarka
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2015 m. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 
(LiJOT) veiklas toliau vykdė pagal 2011–2018 
m. strategiją ir plėtojo jas trimis lygmenimis: 
regioniniu, nacionaliniu bei tarptautiniu. Ke-
turios LiJOT strategijoje įvardintos kryptys 
organizacijai leido įgyvendinti savo tęsiamas 
ir naujas veiklas, stiprinti savo organizacijas, 
kelti jose veikiančio jaunimo kompetenci-
jas. Taip pat toliau buvo aktyviai bendradar-
biaujama su kitų šalies sektorių atstovais,  
partneriais, žiniasklaida, drauge įgyvendina-
mos naujos bei tradicinės veiklos.

LiJOT strategijoje įvardinta I-oji veiklos kryp-
tis – žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo 
organizacijų atstovavimas – skirta užtikrinti 
jaunimo organizacijų atstovavimą bendradar-
biaujant su Lietuvos valdžios institucijomis 
bei kitais visuomeninio sektoriaus veikėjais, 
vykdyti jaunimo politikos situacijos stebėse-
ną, dalyvauti su ja susijusiuose ir jai įtaką da-
rančiuose procesuose, formuoti jaunimo or-
ganizacijų poziciją bei ja remiantis atstovauti 
po LiJOT skėčiu esančias nares.

Įgyvendinant šią veiklos kryptį ir skatinant  
LiJOT organizacijų įsitraukimą į bendrų pozici-
jų formavimą, tradiciškai vyko 2 LiJOT Asam-
blėjos. Pavasario Asamblėjos metu buvo 
perrinktas vienas Valdybos narys, išrinkti šeši 
Jaunimo reikalų tarybos nariai, keturi Kon-
trolės komisijos nariai, o rudens Asamblėjos 
metu perrinktas Prezidentas, išrinkti trys nau-
ji Valdybos nariai. Tiek rudens, tiek ir pavasa-
rio Asamblėjose priimti aktualūs dokumen-

tai, kurių pagrindu LiJOT vykdė savo veiklą 
2015 metais bei siekė bendrai priimtų tikslų 
įgyvendinimo.

Nemažai nuveikta tarptautinių reikalų srity-
je. Dalyvauta visuose statutiniuose Europos 
jaunimo forumo renginiuose, nuolat ben-
dradarbiauta jaunimo politikos klausimais. 
2015 metais tęsėsi bendradarbiavimas su 
Šiaurės–Baltijos šalių nacionalinėmis tary-
bomis, o kovo pabaigoje Vilniuje surengtas  
Šiaurės–Baltijos šalių nacionalinių tarybų at-
stovų susitikimas. Pagrindinis šio susitikimo 
tikslas buvo pasidalinti gerosiomis praktikomis 
bei sudėlioti strateginius bendradarbiavimo 
tikslus. 2015 metais taip pat buvo surengtas  
LiJOT tarptautininkų tinklo susitikimas, kurio 
metu aptarti svarbiausi tarptautinės jaunimo 
politikos klausimai, pasidalinta naujienomis 
apie LiJOT organizacijų tarptautinę veiklą, tar-
tasi dėl bendrų pozicijų.

Per praėjusius metus LiJOT kartu su projekto  
partneriais, Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija ir Jaunimo reikalų departamentu 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-
jos, įgyvendino projektą „Žiniomis ir faktais 
grįsta jaunimo politika“, kurio tikslas – skatinti 
valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendra-
darbiavimą jaunimo politikos srityje, kuriant 
jaunimo tyrėjų modelį. Buvo išleistas meto-
dinis, analitinis leidinys „Jaunimo ir jaunimo 
politikos apžvalga 2004-2015“, sukurtas jauni-
mo tyrėjų modelio aprašas. 
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Narių stiprinimo ir telkimo jaunimui ir vals-
tybei aktualiems tikslams įgyvendinti kryptis 
siekia užtikrinti LiJOT narių institucinę plėtrą, 
plėtoti bei skatinti jaunimo įsitraukimą į sava-
norišką veiklą ir kurti tam palankią aplinką, 
telkti narius bendroms iniciatyvoms kurti, 
įgyvendinti ir pan.

2015 metai buvo skirti stiprinti bendradar-
biavimą tarp regioninių jaunimo organizacijų 
tarybų bei nacionalinių jaunimo organizacijų. 
Šiais metais pradėti vykdyti regioninių reikalų 
susitikimai, sukurtas regioninės jaunimo po-
litikos planas, už kurio vykdymą atsakomybę 
prisiėmė ne vien LiJOT Valdyba ir Biuras, bet 
ir pačios organizacijos narės.

Taip pat 2015 m. pabaigoje siekiant LiJOT 
organizacijas nares labiau įtraukti į bendrų 
pozicijų formavimą, stiprinti tarpusavio ben-
dravimą ir bendradarbiavimą buvo galutinai 
paruoštas LiJOT tinklas, kuris šiuo metu yra 
atviras visoms organizacijoms narėms.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jau-
nimo informavimas – LiJOT veiklos kryptis, 
skirta didinti jaunimo organizacijų veiklos ži-
nomumą, visuomenėje formuoti iniciatyvaus 
ir atsakingo jauno žmogaus įvaizdį, plėsti jau-
nimo informavimo įrankius šalyje ir pan.  

Įgyvendinant šią kryptį, 2015 m. Eurodesk 
Lietuva aktyviai plėtojo ir stiprino atstovų re-
gionuose tinklą, taip užtikrindama kokybišką 
jaunimo informavimo ir konsultavimo siste-
mos plėtrą. Asmenys, atsakingi už jaunimo 
informavimo taškus, išklausė Europos jauni-
mo informavimo ir konsultavimo agentūros  

(ERYICA) specialų mokymų kursą, organizuo-
ta vasaros mobilumo skatinimo kampanija, 
įsitraukta į Europos jaunimo savaitę, struktū-
rinio dialogo procesą bei dalyvauta bendroje 
Europos Eurodesk tinklo kampanijoje „Time 
to move“.
 
2015 m. buvo išleistas 1 LiJOT „Po skėčiu“ 
numeris, kurio pagrindinė tema – LiJOT orga-
nizacijų ugdymas. Taip pat šiais metais vykdy-
ta įvairiapusė komunikacija LiJOT valdomais  
kanalais. Išlaikyta tvirta partnerystė su 
žiniasklaivdos priemonėmis, viešinant LiJOT 
veiklą, jaunimo nevyriausybinių organizacijų 
aktualijas bei pozicijas svarbiais klausimais.

Šiais metais taip pat buvo įgyvendinama ir 
11-oji informacinė pilietiškumo skatinimo 
kampanija „Man Ne Dzin“, skatinanti jaunus 
žmones balsuoti ir aktyviai dalyvauti pilieti-
niame gyvenime, pateikianti jiems pagrindinę 
informaciją apie sprendimų priėmimą, demo-
kratinius procesus šalyje, leidžianti gyvai su-
sitikti su sprendimų priėmėjais ir suteikianti 
jauniems žmonėms galimybę apgalvotai rink-
tis savo kandidatus.  

LiJOT vystymas – ketvirtoji LiJOT strategijos 
veiklos kryptis, kurios tikslai – skatinti neats-
tovaujamų jaunimo organizacijų įsitraukimą 
į LiJOT, užtikrinti LiJOT finansinį stabilumą 
ir nepriklausomumą, reguliariai efektyvinti  
LiJOT veiklą ir optimizuoti procesus, regulia-
riai peržiūrėti ir atnaujinti organizacijos vidi-
nių struktūrų darbo reglamentavimą, plėtoti 
įrankius, reikalingus LiJOT veiklai vystyti.

2015 m. prie LiJOT prisijungė 3 naujos orga-
nizacijos. Daug dėmesio skirta LiJOT išorinės 
bei vidinės komunikacijos stiprinimui, peržiū-
rėti vidiniai LiJOT veiklą reglamentuojantys 
dokumentai. 2015 m. pratęstas bendradar-
biavimas su ilgalaikiais LiJOT partneriais pri-
vačiame sektoriuje bei išlaikė stiprų vaidmenį 
atstovaujant organizacijų narių interesus.
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LiJOT Asamblėja – tai Lietuvos jaunimo orga-
nizacijų tarybos narių susirinkimas, turintis 
visas visuotinio narių susirinkimo teises. Tra-
diciškai per metus įvyksta dvi – pavasario ir 
rudens – Asamblėjos. Jų metu organizacijos 
narės priima, keičia arba pildo LiJOT veiklą 
apibrėžiančius dokumentus, renka Preziden-
tą, Valdybos narius ir Kontrolės komisijos 
narius, deleguoja LiJOT atstovus į Jaunimo 
reikalų tarybos narius, priima naujus LiJOT 
narius ir kt.

2015 m. balandžio 25-26 d. Druskininkuose 
vyko 38-oji LiJOT pavasario Asamblėja. Jos 
metu priimti organizacijai svarbūs dokumen-
tai, išrinkti ir deleguoti nauji LiJOT jaunimo 
politikos formavimo ir valdymo organų (LiJOT 
Valdybos, Kontrolės komisijos) nariai. 

Asamblėjoje prie LiJOT organizacijų prisijungė 
nauja Stebėtoja – Jūrų skautija „Divytis“. Taip 
pat iš LiJOT, organizacijų sprendimu, pašalinta 
Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga.
 
Šioje Asamblėjoje patvirtintos LiJOT ir Jauni-
mo reikalų tarybos metinės veiklų ataskaitos. 
Taip pat dvejų metų kadencijai perrinkta Li-
JOT Valdybos narė Elena Sinkevičiūtė, o dvejų 
metų kadencijai į Jaunimo reikalų tarybą iš-

rinkti 6 asmenys – Aistė Mikalauskaitė, Aistis 
Ramanauskas, Aurelija Trimonytė, Benas Ce-
chanavičius, Konstantinas Rečkovas bei Milda 
Kuraitė. Į LiJOT Kontrolės komisiją vienerių 
metų kadencijai buvo išrinkti 4 asmenys – 
Agnė Albrechtaitė, Raimonda Bogužaitė, 
Odeta Bartašiūtė ir Lukas Kornelijus Vaičiakas.

Rezoliucijoje balsavimo internetu galimybė 
aptariama kaip priemonė didinti jaunimo ir 
bendrą rinkiminį aktyvumą, mažinti socia-
linę atskirtį, palengvinti balsų skaičiavimą. 
Pagrindiniai dokumente pateikti pasiūlymai: 

1. Sukurti bandomąją balsavimo internetu 
sistemą, įtraukiant LiJOT, ekspertus ir kitas 
suinteresuotas šalis, ją išbandyti.
 
2. Priimti atitinkamas Seimo rinkimų, Prezidento 
rinkimų įstatymo, Savivaldybių tarybų rinkimų 
įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo, rinkimų į 
Europos Parlamentą įstatymo, Referendumo 
įstatymo pataisas ir kitus teisės aktus, įteisinan-
čius balsavimą ir parašų rinkimą internetu.
 
3. Šviesti visuomenę apie balsavimo interne-
tu galimybę ir sudaryti sąlygas Lietuvos Res-
publikos piliečiams naudoti sukurtą elektro-
ninio balsavimo sistemą tiek rinkimuose, tiek 
referendumuose.

 38-ojoje LiJOT Asamblėjoje priimti 
dokumentai

 Rezoliucija dėl piliečių balsavimo internetu 
Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų, 
mero, Europos Parlamento rinkimų bei refe-
rendumo metu įteisinimo
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4. Vykdant elektroninės rinkimų sistemos vie-
šąjį pirkimą ypatingą dėmesį skirti techninei 
specifikacijai, užtikrinant saugumą, slaptumą, 
konfidencialumą ir skaidrumą.

2015 m. spalio 24-25 d. Vilniuje įvyko 39-oji 
LiJOT rudens Asamblėja, kurioje dalyvavo 
daugiau nei 100 LiJOT narių ir stebėtojų atsto-
vų, svečių iš įvairių jaunimo ir su jaunimu dir-
bančių organizacijų bei valstybės institucijų.
 
Asamblėjoje buvo patvirtinta 2015 m. LiJOT 
Prezidento bei Valdybos ataskaita. 
 
Taip pat LiJOT organizacijų stebėtojų gretas 
papildė VDU akademinio jaunimo mokslinė 
draugija „Modusas“ bei Jaunųjų gydytojų 
asociacija.
 
Vienas reikšmingiausių sprendimų ir įvykių – 
LiJOT Prezidento rinkimai. Po pirmosios dvejų 
metų kadencijos Prezidentu dar vienai kaden-
cijai perrinktas Mantas Zakarka. 

Taip pat Asamblėjos metu dvejų metų kaden-
cijai išrinkti trys nauji LiJOT Valdybos nariai – 
Ugnė Anelauskaitė, Antanas Mikalauskas ir 
Vilius Gružauskas.
 
Taip pat LiJOT Asamblėjos metu vyko keturios 
interesų grupės regioninių reikalų, jaunimo 
informavimo ir konsultavimo, finansinio raš-
tingumo bei jaunimo NVO pozicijos artėjant 
2016 m. Seimo rinkimams temomis.
 
Negana to šios Asamblėjos delegatai išrinko 
ir labiausiai jaunimui ir jaunimo organizaci-
joms nusipelniusius asmenis, geriausias metų 
jaunimo iniciatyvas bei labiausiai pasižymėju-
sius jaunimo lyderius, kurie buvo apdovanoti  
LiJOT Padėkos vakare.
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39-ojoje LiJOT Asamblėjoje priimti dokumentai
 
Pozicija dėl jaunimo psichikos sveikatos
 
Priimtoje pozicijoje išreiškiamas susirūpini-
mas dabartine jaunimo psichikos sveikatos 
situacija: aukštais savižudybių rodikliais bei 
menka vaikų emocinės sveikatos ir socialinės 
raidos būkle. Taip pat pozicijoje palaikomas 
„Lietuvos psichikos sveikatos strategijos ir 
savižudybių prevencijos alternatyvų priemo-
nių planas 2016-2018 m.“, kuriame siūloma 
orientuotis į svarbiausias, permainų reikalau-
jančias sritis:
 
•  Vaikų psichikos sveikatos stiprinimą
 
•  Bendruomeninių paslaugų plėtrą
 
•  Pirminės psichikos sveikatos priežiūros  
 pertvarką
 
•  Savižudybių prevenciją

Rezoliucija dėl jaunimui skirtų 2014–2020 m. 
ES fondų investicijų

Rezoliucijoje pabrėžta, kad visos 2014–2020 
metams SADM suplanuotos ES fondų finan-
sinės priemonės jaunimui yra nukreiptos tik 
į nedirbančius, nestudijuojančius ar nesimo-
kančius jaunus žmones, todėl siūlyta už jauni-
mo politikos formavimą ir įgyvendinimą atsa-
kingoms institucijoms planuoti ir įgyvendinti 
priemones pagal ES fondų 2014–2020 metų 
investicijas, skirtas visų jaunų žmonių užimtu-
mo ir socialinės įtraukties didinimui, kokybiš-
kos savanorystės, pilietiškumo ir bendruome-
niškumo skatinimui.

Rezoliucija dėl nevyriausybinių jaunimo or-
ganizacijų veiklos ir institucinio finansavimo 
savivaldybėse 2016-2020 m.

Dokumentas pabrėžė, kad 2009–2014 m. 
suma, skiriama tiesiogiai jaunimo ar su jau-
nimu dirbančių organizacijų projektams ir 
programoms, iš bendros valstybės biudžeto 
eilutės, tesudarė 203 tūkst. eurų per metus. 
Pagal tokį skiriamą finansavimą vienam fi-

nansuojamos jaunimo organizacijos nariui – 
jaunam žmogui – per metus teko vidutiniškai 
apie 4–6 eurų suma. Rezoliucija ragino:
 
1.  Planuojant biudžetą savivaldybėse, įtraukti 
savivaldybių jaunimo reikalų tarybas, išsiaiškinti 
ir atsižvelgti į jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų poreikius bei remtis savivaldybės 
patvirtintais strateginiais dokumentais.
 
2.  Savivaldybėse didinti kiekybinių ir koky-
binių programų, skirtų regioninėms jaunimo 
organizacijų taryboms, jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms bei neformalioms 
grupėms ir iniciatyvoms finansuoti, augimą.
 
3.  Siekti, kad savivaldybių metiniuose biudže-
tuose jaunimo ir su jaunimu dirbančių organi-
zacijų veiklai būtų skiriama ne mažiau nei 0.1 
proc. lėšų nuo viso savivaldybės biudžeto ir 
periodiškai šį finansavimą didinti.
 
4.  Užtikrinti, kad savivaldybėse jaunimo organi-
zacijų tarybos, jaunimo ir su jaunimu dirbančios 
organizacijos skaidriai gautų veiklos ir institucinį 
finansavimą, atitinkantį jų realius poreikius.

2015 m. įvyko 4 LiJOT vadovų klubai. 2 infor-
maciniai vadovų klubai vyko vasario 18-19 d. 
Kaune bei Vilniuje ir birželio 18 d. Vilniuje. 
Taip pat 2 tradiciškai vykstantys prieš Asam-
blėjas vadovų klubai vyko balandžio 15 d. prieš 
38-ąją Pavasario Asamblėją bei spalio 15 d. 
prieš 39-ąją LiJOT Rudens Asamblėją.
 
Vadovų klubų metu buvo skiriamas dėmesys 
pasiruošimui Asamblėjoms, renkamų kan-
didatų prisistatymams, informaciniuose va-
dovų klubuose buvo pateikiama atnaujinta 
aktuali informacija apie svarbiausius vykstan-
čius procesus.
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Jaunimo reikalų taryba (JRT) yra prie Jaunimo 
reikalų departamento prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos (toliau – Departa-
mentas) visuomeniniais pagrindais veikianti 
kolegiali patariamoji institucija, kuri sudaro-
ma lygiateisės partnerystės pagrindu iš vals-
tybės institucijų, įstaigų ir Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos deleguotų atstovų. 

2015 m. daugiausiai dėmesio buvo skirta 
jaunimo pilietiškumo, dalyvavimo bei vers-
lumo temoms.  Įvyko keturi jaunimo reikalų 
tarybos posėdžiai, iš kurių vienas buvo iš-
plėstinis. Taip pat įvyko vienas neformalus 
jaunimo delegatų išvažiuojamasis planavimo 
posėdis. 2015 m. pasibaigus šešių JRT narių 
dvejų metų kadencijai ir išrinkus naujus na-
rius buvo atnaujinta JRT sudėtis. Iki 2015 m. 
JRT veikusi pagal 2012-2014 m. veiklos gaires 
2015 m. daug dėmesio skyrė veiklos gairių 
atnaujinimui ir patvirtinimui. Taip pat buvo 
naujai išrinktas Jaunimo reikalų tarybos pir-
mininkas. Atnaujinta JRT sudėtis patvirtino 
savo 2015-2017 m. veiklos gaires ir išskyrė 
šias pagrindines prioritetines temas: regioni-
nė jaunimo politika, jaunimo politikos plėtra, 
jaunimo socialinė aplinka, jaunimo sveikata, 
jaunimo verslumas, jaunimo užimtumas, jau-
nimo kūrybiškumas ir kultūra, jaunimo švie-
timas ir pilietiškumo ugdymas. Atnaujintose 
veiklos gairėse taip pat numatytas ir naujas 
JRT darbo principas, suskirstytas į penkis pa-
grindinius žingsnius, kaip turi būti svarstomi 
klausimai bei priimami sprendimai JRT viduje. 

2015 m. pradžioje daugiausiai dėmesio buvo 
skiriama jaunų žmonių pilietiškumo ugdymui. 
Po 2014 m. pabaigoje organizuoto išplėstinio 
posėdžio jaunimo pilietiškumo tema 2015 m. 
vasario mėnesį JRT parengė bei Lietuvos savi-
valdybėms išplatino rekomendacijas dėl Jau-
nimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo 
Lietuvos savivaldybėse, kuriose skatinama 
tiesiogiai prisidėti prie šio proceso, bendra-
darbiaujant su jaunimo ir su jaunimu dirban-
čiomis organizacijomis, švietimo ir kitomis 
įstaigomis. 

Antrojoje 2015 m. pusėje atnaujinus JRT vei-
klos gaires buvo imtasi jaunimo verslumo te-
mos. Posėdžio, vykusio LR Vyriausybėje, metu 
buvo analizuojamos INVEGOS siūlomos finan-
sinės paramos priemonės jauniems žmonėms 
bei ESSFF planuojamos priemonės, susijusios 
su jaunų žmonių verslumo skatinimu. JRT 
nariai po posėdžio dirbo mažesnėje grupėje 
ir rengė pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vy-
riausybei dėl jaunimo verslumo situacijos ge-
rinimo Lietuvoje. Šie pasiūlymai buvo svarsto-
mi ir priimti 2016 m. pradžioje. 

2015 m. Jaunimo reikalų taryba atnaujino 
savo veiklos gaires, darbo principus, buvo 
patvirtinta nauja Jaunimo reikalų tarybos 
sudėtis. JRT posėdžiuose visuomet dalyvavo 
daugiau nei pusė JRT narių. Posėdžiai vyko 
skirtingose institucijose.

Nuolat atnaujinamą informaciją apie JRT 
veiklą galima rasti čia:
 
http://www.jrd.lt/apie-jrt
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Mantas Zakarka Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas, JRT 
pirmininkas

Donata Gipiškienė
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės 
ir prekybos departamento Smulkiojo ir vidutinio 
verslo politikos skyriaus patarėja

Vaida Giraitytė Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja

Gintarė Janulaitytė Krašto apsaugos ministro patarėja

Milda Kuraitė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė

Aistė Mikalauskaitė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė

Justas Pankauskas Ministro Pirmininko patarėjas

Aistis Ramanauskas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas

Konstantinas Rečkovas Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas

Paulius Skardžius Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vie-
šojo valdymo politikos departamento direktorius

Aurelija Trimonytė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovė

Algimantas Šimaitis

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeri-
jos Mokymosi visą gyvenimą departamento Nefor-
malaus švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas, 
atliekantis vedėjo funkcijas

Benas Cechanavičius Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas

Dalia Vencevičienė Kultūros ministro patarėja
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Valstybės biudžeto lėšos, skiriamos jaunimo 
ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms
 
2014 m. LiJOT priėmus rezoliuciją dėl vals-
tybės biudžeto lėšų, skiriamų jaunimo ir su 
jaunimu dirbančioms organizacijoms, LiJOT 
išlaikė aktyvumą ir 2015 m. kreipėsi į Lietuvos 
Respublikos Seimą (LRS) bei Vyriausybę. Buvo 
siekta, kad būtų peržiūrėtas finansavimas skir-
tas organizacijoms, veikiančioms regionuose, 
bei atkreiptas dėmesys į regionines jauni-
mo organizacijų tarybas, kurioms 2015 m.  
baigėsi dvejų metų Jaunimo reikalų departa-
mento prie Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos kuruojama finansavimo programa. 
 
LiJOT atstovai, dalyvaudami LRS komitetų ir 
komisijų posėdžiuose bei susitikimuose su at-
sakingų institucijų atstovais, nuosekliai išlaikė 
savo poziciją. Siekta, kad regioninėms jaunimo 
organizacijų taryboms kaip pagrindinėms or-
ganizacijų sąjungoms, vienijančioms organiza-
cijas bei neformalias grupes regionuose, turi 
būti skiriamas tinkamas valstybės dėmesys. 
 
2015 m. pabaigoje buvo patvirtintas valsty-
bės biudžetas, kuriame būtent LiJOT Lietuvos 
Respublikos Seimui bei Vyriausybei pateiktu 
siūlymu regioninių jaunimo organizacijų ta-
rybų finansavimo konkursui buvo numatyta 
papildomai skirti 100 tūkst. eur.

Jaunų žmonių pilietiškumo ugdymas

2015 m. LiJOT atstovai aktyviai dalyvavo Švie-
timo ir mokslo ministerijos organizuotoje 
darbo grupėje dėl pilietino ir tautinio ugdymo 
programos rengimo. LiJOT siekė, kad rengia-
moje programoje ir būsimame jos priemo-
nių plane būtų išskirtos atskiros priemonės, 
kurias galėtų įgyvendinti būtent jaunimo ir 
su jaunimu dirbančios organizacijos. To buvo 
siekiama tam, kad jaunimo pilietiškumas ir jo 
ugdymas nebūtų suprantamas kaip vien tik 

Lietuvos kariuomenės bei švietimo institucijų 
veikla ir galimybės. 2015 m. pabaigoje darbo 
grupės parengtas planas buvo perduotas ofi-
cialiam tarpinstituciniam derinimui. Progra-
mos bei veiksmų plano patvirtinimas planuo-
jamas iki 2016 m. gegužės mėn.
 
LiJOT siūlymu veiksmų plane numatytos to-
kios priemonės kaip „stiprinti mokytojų, sa-
vivaldybių administracijų švietimo padalinių, 
nevyriausybinių organizacijų, jaunimo ir kul-
tūros darbuotojų kompetenciją“, „parengti ir 
pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pa-
siūlymus dėl nacionalinio pilietinės visuome-
nės fondo įsteigimo, siekiant užtikrinti nuose-
klų nevyriausybinių organizacijų stiprinimą ir 
plėtrą“, „finansuoti nevyriausybinių organiza-
cijų projektus, skirtus stiprinti pilietiškumą ir 
bendruomeniškumą“, „remti pilietinio, tauti-
nio, lituanistinio ugdymo projektus“.
 
Veiksmų plane numatytų priemonių įgyvendi-
nimas turėtų prasidėti dar 2016 m., o LiJOT įsi-
pareigojo įsitraukti ir į plano stebėsenos grupę 
siekiant, kad priemonių įgyvendinimas atitiktų 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
lūkesčius ir poreikius bei būtų įmanoma orga-
nizacijas supažindinti su naujausia informacija 
jaunimo pilietiškumo ugdymo srityje. 
 
Šiuo planu bus atgaivinamas pilietinio ir tau-
tinio ugdymo programos (baigė galioti 2009 
m.) įgyvendinimas.

Jaunimo politikos pagrindų įstatymas

2015 m. LiJOT atstovai tęsė darbus siekiant, 
kad Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pa-
keitimai būtų pradėti svarstyti kuo greičiau. 
LiJOT atstovai, siekdami paspartinti šį pro-
cesą, raštu kreipėsi į Socialinės apsaugos ir 
darbo ministeriją bei Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės kanceliariją.
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 2015 m. LiJOT atstovai dalyvavo Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės posėdyje, kuriame buvo 
svarstomas šio įstatymo pateikimo svarsty-
mui klausimas, bei pritarė Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos pasiūlytam įstatymo 
projekto variantui. 
 
2015 m. pabaigoje Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija pateikė įstatymo projektą 
viešam derinimui. LiJOT pateikė galutinius 
organizacijų narių pasiūlymus šiam įstatymo 
projektui ir siekė, kad įstatymas būtų kuo grei-
čiau pradėtas svarstyti. Aktyvūs veiksmai šio 
įstatymo atžvilgiu planuojami ir 2016 m., kai 
įstatymo pakeitimo projektas bus svarstomas 
Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesijoje.

2015 m. pabaigoje Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija pateikė įstatymo projektą 
viešam derinimui. LiJOT pateikė galutinius 
organizacijų narių pasiūlymus šiam įstatymo 
projektui ir siekė, kad įstatymas būtų kuo grei-
čiau pradėtas svarstyti. Aktyvūs veiksmai šio 
įstatymo atžvilgiu planuojami ir 2016 m., kai 
įstatymo pakeitimo projektas bus svarstomas 
Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesijoje. 

Neformalus švietimas

LiJOT buvo viena iš organizacijų, 2014 m. ak-
tyviai palaikiusių siekį Lietuvos savivaldybėse 
visuotinai įgyvendinti neformalaus švietimo 
krepšelių finansavimo modelį. Šią aktyvią po-
ziciją LiJOT išlaikė ir 2015 m. siekiant, kad jau 
2016 m. neformalaus švietimo krepšelių siste-
ma galėtų būti patvirtinta visiems kalendori-
niams metams ir būti įgyvendinama. 
 
LiJOT aktyviai bendradarbiavimo su Ugdymo 
plėtotės centru bei savo organizacijomis narė-
mis, dirbančiomis pagal neformalaus švietimo 
programas ir besinaudojančiomis krepšelių 
sistema. Dalyvaujant įvairiuose procesuose 
pavyko užtikrinti, kad 2016 m. būtų numatytas 
9 mėnesių finansavimas neformalaus švietimo 
krepšeliams, o vasaros laikotarpiui – didesni 
finansiniai ištekliai vaikų bei jaunimo vasaros 
stovyklų organizavimui.
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2015 metais Lietuvos jaunimo organi-
zacijų taryba, vadovaudamasi strate-
gijoje numatytais tikslais, ypač tikslu 
„Vykdyti jaunimo politikos situacijos 
stebėseną ir užtikrinti aktyvų interesų 
atstovavimą“, teikė įvairius pasiūlymus 
Lietuvos ir tarptautinėms institucijoms 
jaunimo ir aktualiais jaunimo politikos 
klausimais. Visi šie pasiūlymai sufor-
muoti, atsižvelgiant į LiJOT narių iš-
reikštą nuomonę LiJOT Asamblėjų, kitų 
renginių ar susitikimų metu.

2015 m. LiJOT teikė šiuos pasiūlymus 
institucijoms:

• Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pa-
siūlymai jaunimui skirtiems konkursams.
 
• Švietimo ir mokslo ministerijai dėl pilieti-
nio, lituanistinio ir tautinio ugdymo tarpinsti-
tucinio veiksmų plano priemonių. 

• Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai-
dėl numatomo jaunimo politikos reglamen-
tavimo prioritetinės teisėkūros iniciatyvos 
poveikio vertinimo.

• Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių 
komitetui dėl lobistinės veiklos įstatymo  
VIII-1749 pakeitimo įstatymo.
  
• Savivaldybėms teiktos rekomendacijos dėl 
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo 
(SJRT) organizavimo.
 
• Rezoliucija dėl piliečių balsavimo internetu  
Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų, merų, 
Europos parlamento rinkimų bei referendu-
mų metu įteisinimo. 
 
• Švietimo ir mokslo ministerijai dėl sveika-
tos ugdymo bei rengimo šeimai programos 
projekto.
 
• Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl 
jaunimui skirtų konkursų prioritetų 2015 m.
 
• Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl  
jaunimui skirtų konkursų prioritetų 2016 m.
 
• Jaunimo reikalų koordinatoriams rekomen- 
dacijos dėl SJRT darbo organizavimo.
 
• Pozicija dėl jaunimo psichikos sveikatos.
 
• Rezoliucija dėl jaunimui skirtų 2014-2020 m. 
ES fondų investicijų.
 
• Rezoliucija dėl nevyriausybinių jaunimo or-
ganizacijų veiklos ir institucinio finansavimo 
savivaldybėse 2016-2020 m.
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Ugnė Anelauskaitė (išrinkta 2015 m. spalio mėn.)
 
Praėjusių metų prioritetas buvo jaunimo verslumas ir LiJOT 
narių veiklos kokybės gerinimo ir organizacijų stiprinimo 
įrankis. Dalyvauta susitikimuose su organizacijomis, įvairiose 
konferencijose, ypač daug dirbta su LiJOT tinklu, stengiantis 
pritaikyti jį kaip įrankį organizacijų veiklos kokybei gerinti. 
 
Taip pat buvo pradėtos analizuoti organizacijų veiklos verti-
nimo sistemos veikimo, bendradarbiavimo su mokymų vado-
vais galimybės, sąsajos su regioniniu jaunimo politikos planu. 
Šios temos toliau bus plėtojamos 2016 m.

Vilius Gružauskas (išrinktas 2015 m. spalio mėn.)
 
Praėjusių metų spalį pradėjusio darbą LiJOT valdyboje V. 
Gružausko pagrindiniai darbai buvo veikla regioninėje jaunimo 
politikoje bei dalyvavimas struktūrinio dialogo procese. Taip pat 
buvo siekta palaikyti glaudų ryšį su valdžios institucijomis, atsa-
kingomis už jaunimo politikos formavimą, bei valstybės biudžeto 
2016 m. formavimo metu siekti didesnio finansavimo jaunimo 
organizacijoms. 
 
Per praėjusius metus buvo įsitraukta į Jaunimo tarptautinio ben-
dradarbiavimo agentūros veiklą, tampant jos valdybos nariu, bei 
įsilieta į veiklas Nacionalinėje darbo grupėje struktūriniam dialo-
gui jaunimo politikos klausimais plėtoti. Taip pat buvo išgryninti 
tikslai 2016 m. regioninei jaunimo politikai plėtoti.

Alina Batulevičienė  
(išrinkta 2014 m.  
balandžio mėn.)
 
Informacijos nepateikė.
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Jurgita Juodišiūtė  (išrinkta 2014 m. balandžio mėn.)
 
2015 m. J. Juodišiūtės prioritetas buvo susisteminti darbą su 
regionine jaunimo politika, į visus procesus lygiomis teisėmis 
įtraukiant regionines jaunimo organizacijų tarybas bei nacio-
nalines organizacijas, kurios turi savo padalinius regionuose. 
 
Praėjusiais metais birželio mėnesį LiJOT iniciatyva Kaišiado-
ryse buvo organizuotas regioninės jaunimo politikos susitiki-
mas, kurio metu tiek apskritieji stalai, tiek nacionalinės jau-
nimo organizacijos rengė metų veiklos planą. Taip pat daug 
dėmesio skirta apskritųjų stalų finansavimo užsitikrinimui. 
 

Dar vienas svarbus procesas, į kurį buvo įsitraukta – jaunimo nevyriausybinių organizacijų 
kokybės standarto kūrimas. Vyko susitikimai su Jaunimo reikalų departamento atstovais 
dėl jaunimo politikos vertinimo savivaldybėse bei naujo regionų finansavimo periodo.
 
Pagrindiniai 2015 m. pasiekti tikslai buvo parengtas regioninės jaunimo politikos planas, 
net 14 regioninių jaunimo organizacijų tarybų užtikrintas dvejų metų finansavimas. Taip pat 
aplankyta daug apskritųjų stalų, moderuojant organizacijų įsivertinimus, vedant mokymus, 
dalyvaujant visuotiniuose narių susirinkimuose, forumuose, šventėse.

Emilis Remeikis (išrinktas 2014 
m. balandžio mėn.)
 
Informacijos nepateikė.

Antanas Mikalauskas (išrinktas 2015 m. spalio mėn.) 
 
2015 m. svarbiausi darbai buvo susiję su LiJOT tinklu. 
A. Mikalauskas daugiausia dėmesio skyrė LiJOT tinklo 
funkcionalumo, paleidimo darbų derinimui. Taip pat 
buvo peržiūrėtos sritys LiJOT įstatuose ir reglamen-
tuose, kurios galimai keisis dėl dalies LiJOT medžiagos 
perkėlimo į šį tinklą. Gruodžio mėnesį tinklas buvo ga-
lutinai parengtas naudojimui.
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Elena Sinkevičiūtė (antrai kadencijai išrinkta 2015 m. balandžio mėn.)
 
Šiais metais E. Sinkevičiūtės pagrindinė veikla LiJOT buvo susijusi su tarptau-
tiniais ryšiais, Rytų partnerystės tema ir bendra LiJOT veiklos kokybe. 
 
Tam, kad prioritetai būtų įgyvendinti 2015 m. dalyvauta struktūrinio  
dialogo procese, dviejose Europos jaunimo konferencijose, konferencijoje, 
skirtoje struktūrinio dialogo proceso gerinimui, Nacionalinėje darbo grupėje.
 
Taip pat E. Sinkevičiūtė kuravo LiJOT atstovavimą užsienyje: atstovavo LiJOT 
Europos jaunimo forume, dalyvavo Šiaurės–Baltijos šalių partnerystėje, tęsė 
darbus, skirtus padėti Ukrainos ir Baltarusijos jaunimo organizacijų taryboms.
 

Kaip vieną iš pagrindinių 2015 m. pasiekimų būtų galima išskirti Ukrainos–Lietuvos jaunimo mainų fon-
do atsiradimą, kuris suteikė galimybę Lietuvos jaunimo organizacijoms dalintis gerąja patirtimi su kolego-
mis. Taip pat pavyko užtikrinti, kad būtų vykdoma Europos jaunimo forumo veikla, priimami dokumentai 
užtikrintų socialiai atsakingą, įtraukiančią visus jaunus žmones politiką.

Aivaras Vaiginis (išrinktas 2014 m. balandžio mėn.)
 
2015 m. kryptys, kurioms A. Vaiginis skyrė daugiausia dėmesio 
buvo jaunimo užimtumas, pilietiškumo problematika bei savano-
rystės skatinimas. 
 
Siekiant užsibrėžtų tikslų, buvo dalyvauta regioniniuose organiza-
cijų susitikimuose, forumuose, Asamblėjose, organizacijų rengia-
muose renginiuose, valdybos posėdžiuose. 
 

Svarbiausi pasiekimai buvo įgyvendinti Klaipėdos regione, dirbant su Apskrituoju stalu, Klai-
pėdos apskrityje esančiomis jaunimo organizacijomis. Nemažai prisidėta prie teisės aktų, 
susijusių su jaunimo užimtumu, stebėsenos ir pasiūlymų Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijai ruošimo. Taip pat vykdyta Jaunimo garantijų iniciatyvos stebėsena ir analizė. 
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Valdybos narys Posėdžiai

Ugnė Anelauskaitė
(išrinkta 2015 m. spalio mėn.) 3/3

Alina Batulevičienė
(išrinkta 2014 m. balandžio mėn.) 11/20

Vilius Gružauskas
(išrinktas 2015 m. spalio mėn.) 3/3

Jurgita Juodišiūtė
(išrinkta 2014 m. balandžio mėn.) 20/20

Antanas Mikalauskas
(išrinktas 2015 m. spalio mėn.) 3/3

Justas Morkūnas
(iki 2015 m. balandžio mėn.) 6/8

Emilis Remeikis
(išrinktas 2014 m. balandžio mėn.) 16/20

Elena Sinkevičiūtė
(antrai kadencijai išrinkta 2015 m. balandžio mėn.) 20/20

Aivaras Vaiginis
(išrinktas 2014 m. balandžio mėn.) 18/20
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LiJOT vasaros ir žiemos forumai – tradiciniai renginiai, kuriuose LiJOT Narių ir Stebėtojų orga-
nizacijų atstovai gilina žinias skirtingomis renginių temomis, susipažįsta su kitų organizacijų 
vykdomomis veiklomis, dalinasi gerąja patirtimi, idėjomis.

2015 m. kovo 7-8 d. vyko LiJOT žiemos foru-
mas. Pagrindinė renginio tema – vadovavimo 
iššūkiai: jų identifikavimas ir įveikimas. Viso fo-
rumo metu buvo nagrinėjami trys pagrindiniai 
vadovavimo iššūkiai: komandos veiklų valdy-
mas, narių motyvavimas bei žinių perdavimas 
organizacijoje.
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Žiemos forumo metu skaityti pranešimai:

 
• Vadovavimo funkcija: ką veikia geras vado-
vas? („OVC Consulting“ konsultantas Min- 
daugas Grajauskas).
 
• Vadovavimas ir komandinė veikla kopiant  
į kalnus (Profesionalus alpinistas Saulius  
Damulevičius).
 

• LiJOT tinklo veiklų pristatymas (Lietuvos  
krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos 
„Žingsnis“ pirmininkas Laurynas Ginkus)
 
• Kritinio mąstymo ugdymas jaunimo orga-
nizacijose (Šiuolaikinio didaktikų centro at-
stovai: Daiva Penkauskienė, Tomas Rakovas, 
Evaldas Bakonis).
 
• Mentorystė – būdas organizacijai augti 
(„OVC Consulting“ konsultantas Mindaugas 
Grajauskas).

Žiemos forumo metu vykusios darbo grupės:

 
• Komandos veiklų valdymas: principai ir 
technikos. Darbinė sesija, kurios metu buvo 
analizuojami komandos veiklų valdymo as-
pektai bei galimos praktikos („OVC Consul-
ting“ konsultantas Mindaugas Grajauskas).
 
• NVO narių motyvacija. Darbo grupės metu 
buvo nagrinėjami skirtingi narių motyvacijos 
aspektai bei priemonės, padedančios kurti 
narių motyvaciją („OVC Consulting“ konsul-
tantė Viktorija Matusevičiūtė).
 
• Naujų idėjų įgyvendinimas pagal AGILE. 
Darbo grupės metu buvo nagrinėjamos AGILE 
metodikos pritaikomumas Jaunimo NVO vei-
kloms („OVC Consulting“ jaunesnysis konsul-
tantas Gražvydas Šedys).
 
• Nepriklausomas mąstymas ir asmeninė at-
sakomybė (Šiuolaikinio didaktikų centro ats-
tovė Daiva Penkauskienė).
 
• Kritinio mąstymo ugdymas grupėje: mąs-
tymo ugdymo principai, aplinka ir poveikis 
(Šiuolaikinio didaktikų centro atstovas Tomas 
Rakovas).
 
• Kritinis mąstymas organizacijos veiklos to-
bulinimui (Šiuolaikinio didaktikų centro atsto-
vas Evaldas Bakonis).
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2015 m. liepos 24-25 d., Zalensų sodyboje, 
Kauno rajone vyko LiJOT vasaros forumas. Šių 
metų vasaros forumo tema buvo LiJOT organi-
zacijų narių ugdymas: DO IT YOURSELF.

Vasaros forumo metu skaityti pranešimai:

• Narių ugdymo iššūkiai ir kryptys: LiJOT tyri-
mo apžvalga ir rekomendacijos („OVC Consul-
ting“ konsultantė Viktorija Matusevičiūtė). 
 
• Pažintis su ugdymo priemone „POINTS OF 
YOU“ („OVC Consulting“ konsultantas Min-
daugas Grajauskas).
 
• Rezultato anatomija: kaip daryti, kai neži-
nai, kaip padaryti? („OVC Consulting“ konsul-
tantas Mindaugas Grajauskas).
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2015 m. liepos 25-26 d., iškart po Vasaros 
forumo, įvyko neformalus LiJOT organizacijų 
atstovų susitikimas – LiJOT Vasara’15. Ren-
ginys buvo skirtas organizacijų nariams bei 
LiJOT Alumni susitikti neformalioje aplinkoje 
ir pabendrauti. Renginio metu buvo organi-
zuojami įvairūs žaidimai, dalyvius linksmino 
Erica Jennings su grupė „The Sneekers“, visi 
norintys galėjo dalyvauti Afrikos būgnų šou, 
žiūrėti „Pripučiamo filmo“ siūlomus filmus ar 
tiesiog jaukiai leisti laiką prie laužo.

Vasaros forumo metu įvyko du susitikimai su Lietuvos lyderiais:

• Žygimantu Pavilioniu, Lietuvos ambasadoriumi JAV ir Meksikai. Susitikimo tema – jaunų žmo-
nių lyderystė tarptautinėje ir nacionalinėje politikoje.
 
• Vygaudu Ušacku, Europos Sąjungos ambasadoriumi Rusijoje, buvusiu ES ambasadoriumi 
Afganistane, Užsienio reikalų ministru, Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėje Karalystėje, JAV ir 
Meksikoje bei buvusiu vyr. derybininku dėl stojimo į ES. Susitikimo tema – Lietuva globalios 
priešpriešos ir tarpusavio priklausomybės sankirtoje.
 
Renginio metu vyko praktinės dirbtuvės, kuriose buvo kuriami narių ugdymo įrankiai, renginio 
dalyviai dalinosi savo gerąja patirtimi.
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2013-2015 m. LiJOT įgyvendino projektą „Ži-
niomis ir faktais grįsta jaunimo politika“, kurio 
tikslas – skatinti valdžios ir nevyriausybinio 
sektoriaus bendradarbiavimą jaunimo politikos 
srityje, kuriant jaunimo tyrėjų modelį. Projek-
tas buvo finansuojamas Europos socialinio fon-
do ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. 
 
2015 m., siekiant galutinai parengti jauni-
mo tyrėjų modelio aprašą, buvo vykdomi 
projekto partnerių ir tyrėjų susitikimai, or-
ganizuojami renginiai jaunimo tyrėjams. 
Projekto metu 2015 m. balandžio mėn. įvy-
ko Lietuvos jaunimo konferencija „Jaunimo 
NVO bendradarbiavimas su valstybinėmis 
institucijomis“, kurios metu savo įžvalgo-
mis, pranešimais dalinosi žymiausi Lietuvos 
politikai, menininkai, žiniasklaidos ir verslo 
atstovai. Konferencijoje dalyvavo daugiau 
nei 100 jaunimo ir su jaunimu dirbančių or-
ganizacijų bei valstybės institucijų atstovų.  

Viena iš pagrindinių projekto veiklų 2015 m. – 
tai metodinio, analitinio leidinio „Jaunimo ir 
jaunimo politikos apžvalga 2004-2015“ išleidi-
mas. Šis leidinys tapo pavyzdžiu valstybinėms 
institucijoms, įrodančiu, kaip svarbu yra nuo-
lat rinkti ir sisteminti informaciją apie jaunus 
žmones Lietuvoje, bei pabrėžiančiu, kad jauni-
mo politika turi būti formuojama bei įgyven-
dinama remiantis konkrečiais įrodymais bei 
surinkta informacija. Projekto metu sukurta 
ir išleista metodinė ir informacinė medžiaga 

„2004-2015 m. jaunimo ir jaunimo politikos 
apžvalga“ yra plačiai prieinama, naudojama 
valdžios ir nevyriausybinio sektorių atstovų.

Projekto metu kartu su partneriais Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija bei Jaunimo 
reikalų departamentu buvo sukurtas jaunimo 
tyrėjų modelio aprašas. Remiantis šiuo apra-
šu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
iniciatyva buvo parengtas Jaunimo reikalų ty-
rėjų tinklo stiprinimo 2016-2018 m. veiksmų 
plano projektas. 

Po projekto jo metu sukurtų rezultatų ir pro-
duktų tęstinumą užtikrins Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, kuri nuo 2015 m. ku-
ruoja jaunimo tyrėjų tinklo veiklą. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai 
pagal pareigybių aprašą turi rūpintis jaunimo 
tyrėjų tinklo veiklos administravimu ir plėtra,  
užtikrinti finansinį projekto tęstinumą. 

Remiantis gerąja projekto „Žiniomis ir faktais 
grįsta jaunimo politika“ patirtimi bus siekia-
ma ir toliau įgyvendinti bendradarbiavimo ir 
partnerystės projektus tarp valdžios ir nevy-
riausybinio sektoriaus. Remiantis LiJOT užsa-
kymu atlikto tyrimo apie veiksnius, kurie turi 
įtakos jaunimo organizacijų kuriamos socia-
linės vertės mastui ir turiniui, metodologija, 
bus teikiamas pasiūlymas Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijai atlikti longitudinį jau-
nimo organizacijų Lietuvoje situacijos tyrimą.
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Nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. prasidėjo IV struk-
tūrinio dialogo ciklas. Struktūrinio dialogo 
ciklo trukmė yra 18 mėn., o ketvirtojo ciklo 
tema – jaunimo įgalinimas. 2015 m. vyko IV 
ciklo įgyvendinimas.
 
Pagrindinis struktūrinio dialogo tikslas –  
didinti jo žinomumą nacionaliniu bei regioni-
niu lygmeniu, išgirsti ir surinkti unikalią or-
ganizuotų bei neorganizuotų jaunų žmonių 
nuomonę apie jaunimo įgalinimą. 

Pagrindinis veiklos, kurios vyko 2015 m.: įgy-
vendintos komunikacinės veiklos, didintas 
naujo struktūrinio dialogo vardo „Įsitrauk. 
Nes tavo nuomonė svarbi“ žinomumas, or-
ganizuoti susitikimai su jaunais žmonėmis 
bei sprendimų priėmėjais, dalyvauta Europos 
jaunimo konferencijose Rygoje bei Liuksem-
burge, užtikrinta Nacionalinės darbo grupės 
veikla, suorganizuota Struktūrinio dialogo 
konferencija Lietuvoje, rengta komunikacijos 
kampanija naujam V ciklui, planuotos 2016 m.  
projekto veiklos, rengta paraiška bei ruošta 
ataskaita už 2015 m. 
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2015 m. ir toliau sėkmingai plėtota LiJOT 
tarptautinė veikla. Visus metus LiJOT buvo  
sėkmingai atstovauta Europos jaunimo foru-
me, dalyvauta visuose svarbiausiuose Euro-
pos jaunimo forumo renginiuose. Surengtas 
LiJOT tarptautininkų tinklo susitikimas, kurio 
metu aptarti svarbiausi tarptautinės jaunimo 
politikos klausimai, pasidalinta naujienomis 
apie LiJOT organizacijų tarptautinę veiklą, 
tartasi dėl bendrų pozicijų. Tęstas bendradar-
biavimas su Šiaurės–Baltijos šalių nacionali-
nėmis tarybomis.

Europos Jaunimo Forumas
 
2015 m. LiJOT aktyviai įsitraukė į Europos Jau-
nimo Forumo (YFJ) veiklą. Dalyvauta visuose 
svarbiausiuose YFJ renginiuose, nuolat ben-
dradarbiauta jaunimo politikos klausimais. 
LiJOT dalyvavo ir narių tarybos susirinkime 
(COMEM) Briuselyje, kurio metu LiJOT atsto-
vas Karolis Žemaitis buvo išrinktas vienu iš 
20-ties delegatų, nuo šių metų pradedančių 
savo dvejų metų kadenciją Europos Tarybos 
Jaunimo reikalų taryboje atstovaujant jaunų 
žmonių interesus. 
 
Taip pat dalyvauta Europos Jaunimo Foru-
mo narių tarybos susirinkime / Generalinėje 
Asamblėjoje Madride, Ispanijoje. Asamblėjos 
metu buvo išrinkti asmenys, kurie nagrinės 
organizacijų teikiamas paraiškas narystei YFJ. 
Buvo priimta skubi rezoliucija, susijusi su įvy-
kiais Prancūzijoje bei reikalingu nesmurtiniu 
atsaku į teroristines atakas. 
 
Lapkritį LiJOT dalyvavo Briuselyje vykusiame 
Europos Jaunimo Forumo rengtame infor-
maciniame seminare apie įvairius fondus, 
kuriems jaunimo organizacijos gali teikti pa-
raiškas projektų finansavimui.

Bendradarbiavimas su Šiaurės–Baltijos šalių 
nacionalinėmis tarybomis
 
2015 m. toliau tęstas bendradarbiavimas su 
Šiaurės–Baltijos šalių nacionalinėmis tarybo-
mis. Tarybų tinklui priklauso Latvijos, Estijos, 
Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos, Islan-
dijos bei Grenlandijos nacionalinės tarybos.

Kovo mėnesį Vilniuje buvo surengtas susiti-
kimas, kurio metu aptartas tarybų bendra-
darbiavimas ir veiklos vystymas, pristatytos 
vykdytos veiklos, ieškota bendrų veiklos ga-
limybių. Susitikime aptarti rinkimai į Europos 
Tarybos Jaunimo reikalų tarybą. Pagrindinės 
temos, į kurias aptartu laikotarpiu orientavosi 
nacionalinės tarybos, buvo jaunimo politinis 
dalyvavimas, struktūrinio dialogo įgyvendini-
mas, dalyvavimas Jungtinių Tautų Organiza-
cijos veikloje, užtikrinant jaunimo delegatų 
programos įgyvendinimą. Taip pat daug dė-
mesio skirta finansinių šaltinių paieškoms. 

Islandijoje pristatytas tyrimas apie jaunimo 
organizacijų kuriamą socialinę vertę. 

Taip pat LiJOT atstovai dalyvavo Reikjavike, 
Islandijoje, vykusioje konferencijoje „The  
importance of youth organisations for society 
and democracy”, kur buvo pristatytas LiJOT 
atliktas tyrimas apie jaunimo NVO kuriamą 
socialinę vertę, jo rezultatai bei rekomendaci-
jos. Susitikime taip pat dalyvavo kitų Šiaurės–
Baltijos šalių nacionalinių tarybų atstovai.
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tencijas bei pilietiškumą. Taip pat buvo dali-
jamasi gerosiomis patirtimis, kaip europinės 
programos, pavyzdžiui, atvirų mokymosi re-
sursų kūrimas, gali prisidėti užkertant kelią 
radikalizmui ir saugant europines vertybes. 
Forumo pabaigoje susumuota visa, kas buvo 
daryta per dvi renginio dienas, ir išskirtos pa-
grindinės gairės, į kurias orientuosis Europos 
Komisija rengdama ET2020.

Tarptautinių reikalų koordinatorių tinklas
 
2015 m. surengtas tarptautininkų tinklo susi-
tikimas, kurio metu aptarti svarbiausi tarptau-
tinės jaunimo politikos klausimai, pasidalinta 
naujienomis apie narių organizacijų tarptau-
tinę veiklą. Taip pat diskutuota apie Europos 
Jaunimo Forumo narių tarybos susirinkimui 
teikiamas rezoliucijas ir kitus dokumentus. 
Aktyviai naudota tarptautininkų tinklo grupė 
socialiniuose tinkluose, siekiant suefektyvinti 
komunikaciją. 2016 m. tinklo veikla palaips-
niui perkeliama į LiJOT tinklą.

Europos švietimo, mokymų ir jaunimo  
forumas 2015
 
Spalio mėnesį LiJOT tarptautinių reikalų koor-
dinatorė Rita Jonušaitė dalyvavo Europos Ko-
misijos rengtame švietimo, mokymų ir jauni-
mo forume 2015 (angl. European Education, 
Training and Youth Forum 2015), Briuselyje. 
2015 m. forumas buvo orientuotas į planuo-
jamą patvirtinti bendrą Europos Komisijos ir 
Europos Tarybos ataskaitą dėl europinio ben-
dradarbiavimo švietimo ir mokymų srityse 
strategijos (ET2020) bei atnaujintos ataskai-
tos dėl pagrindinių europinio bendradarbia-
vimo gairių jaunimo srityje. Forume dalyvavo 
atstovai iš Erasmus+ programoje dalyvaujan-
čių šalių, įskaitant nacionalinių ir regioninių 
valdžių atstovus, mokymų vadovus, jaunimo 
organizacijas, pilietinės visuomenės organiza-
cijas ir verslo atstovus.
 
 Plenarinių sesijų, TED pokalbių bei interak-
tyvių interesų grupių metu buvo diskutuoja-
ma apie švietimo, mokymų ir jaunimo darbo 
vaidmenį skatinant lygybę, toleranciją, žmo-
giškąsias vertybes, tarpkultūrines kompe-
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2015 m. buvo skirti stiprinti bendradarbiavimą tarp regioninių jaunimo organizacijų tary-
bų bei nacionalinių jaunimo organizacijų. Šiais metais pradėti vykdyti regioninių reikalų 
susitikimai, sukurtas regioninės jaunimo politikos planas, už kurio vykdymą atsakomybę 
prisiėmė ne vien LiJOT valdyba ir biuras, bet ir pačios organizacijos narės.

Pagalba savivaldybių jaunimo reikalų 
taryboms
 
2015 m. sausio–vasario mėn. buvo vykdoma 
apklausa apie savivaldybių jaunimo reikalų 
tarybų (SJRT) darbą 2011-2015 m., siekiant iš-
siaiškinti, su kokiais sunkumais susidūrė SJRT 
per ketverių metų kadenciją. Po apklausos 
buvo išleistos rekomendacijos dėl SJRT darbo 
organizavimo. Jose buvo pateikiami patarimai 
dėl narių delegavimo į naujai sudaromas SJRT, 
rekomendacijos pirmajam posėdžiui bei efek-
tyvios veiklos užtikrinimui.
 
2015 m. balandžio 25-26 d., 38-osios Asam-
blėjos metu, įvyko interesų grupė, skirta 
aptarti regioninius reikalus. Organizacijoms 
buvo pristatyta apklausa apie SJRT darbą 
2011-2015 m. bei rekomendacijos dėl SJRT 
darbo organizavimo. Interesų grupės metu 
taip pat buvo diskutuojama  apie regioninių 
reikalų susitikimų formas.

Regioninių jaunimo organizacijų taryba

2015 m. liepos 2-3 d. įvyko regioninių reika-
lų susitikimas. Jo metu buvo pristatytos su  
regioniniais reikalais susijusios LiJOT veiklos, 
RJOT galimybės įsitraukti į rajono ir miesto 
vietos veiklos grupes, vyko susitikimas su Na-
cionalinės jaunimo reikalų koordinatorių aso-
ciacijos atstovais. Šio susitikimo metu buvo 
sukurtas regioninės jaunimo politikos veiklos 
planas, kuriame  numatytos veiklos ir reko-
mendacijos turėtų padėti stiprinti bendra-
darbiavimą tarp organizacijų narių bei vystyti 
regioninę jaunimo politiką savivaldybėse.
 

2015 m. lapkričio 28-29 d. vyko regioninių 
reikalų susitikimas, kurio metu buvo aptar-
tas regioninės jaunimo politikos veiklos pla-
nas. Kartu su Jaunimo reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
atstovais diskutuota apie jaunimo politikos 
savivaldybėse vertinimą, buvo pristatymas 
RJOT finansavimo 2016–2017 m. konkursas. 
 

 
Siekiant stiprinti regionines jaunimo organi-
zacijų tarybas bei vykdant regioninės jauni-
mo politikos veiklos planą, buvo išleistos at-
mintinės dėl įsitraukimo į savivaldybių darbo 
grupes, komisijas, tarybas bei vietos veiklos 
grupes. Taip pat buvo sukurtas LiJOT tinkle 
pasiekiamas organizacijų žemėlapis.
 
Per 2015 m. už regioninę jaunimo politiką 
atsakingi biuro ir valdybos atstovai dalyvavo 
daugiau nei 20 organizacijų narių bei stebė-
tojų renginių ir vedė ar moderavo daugiau nei 
10 seminarų, mokymų bei diskusijų.
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2015 m., siekiant LiJOT organizacijas nares 
labiau įtraukti į bendrų pozicijų formavimą, 
stiprinti tarpusavio bendravimą ir bendradar-
biavimą, vyko parengiamieji vidinės LiJOT or-
ganizacijų narių bendravimo ir bendradarbia-
vimo sistemos diegimo bei išbandymo darbai. 
 
Praėjusiais metais vyko nuolatiniai susitikimai 
su LiJOT organizacijomis narėmis, kurių metu 
buvo išbandomos trys testinės sistemos ver-
sijos, siekiant jas pritaikyti prie jaunimo ir 
su jaunimu dirbančių organizacijų poreikių. 
Susitikimų su organizacijomis metu buvo aiš-
kinamasi, kokios funkcijos, informacija siste-
moje reikalinga, kaip patogiausia būtų vykdyti 
informacijos sklaidą, kaip turėtų atrodyti pati 
sistema, kokios priemonės turėtų būti taiko-
mos, siekiant, kad LiJOT organizacijos narės 
aktyviai naudotųsi šia platforma.  
 
2015 m. spalio mėn. buvo pasirašyta paslaugų 
sutartis su viena iš pasirinktų įmonių ir pradėti 
sistemos programavimo bei diegimo darbai. 
Sistema galutiniam testavimui buvo parengta 
2015 m. gruodžio mėn. ir nuo 2016 m. pra-
džios tapo atvira LiJOT organizacijoms narėms.

Išgryninus organizacijų poreikius bei lūkes-
čius, vidinėje organizacijų sistemoje atsirado 
galimybė dalintis aktualia informacija, skelbti 
apie savo renginius, diskutuoti formuojant 
bendras pozicijas, keistis turimais resursais.
 
Planuojama, kad ateityje ši sistema padės 
modernizuoti LiJOT viduje vykstančius pro-
cesus tokius kaip organizacijų narių sąrašų 
teikimas, registracija į renginius, delegavimo 
raštų į LiJOT Asamblėjas pateikimas, tiesio-
ginių renginių transliacijų stebėjimas ir kt. 
Prie sistemos prisijungti ir ją išbandyti turi 
teisę tik LiJOT narės organizacijos adresu:  
http://tinklas.lijot.lt.
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„Po skėčiu“ – tai nuo 1992 m. leidžiamas se-
rijinis neperiodinis ekspertinis / metodinis 
leidinys, skirtas LiJOT organizacijoms, norin-
čioms kelti savo kompetencijas įvairiose srity-
se. Kiekviename leidinio numeryje nagrinėja-
ma vis kita aktuali tema.

2015 metais buvo išleistas 1 LiJOT „Po skėčiu“ 
numeris. Pagrindinė leidinio tema – LiJOT 
organizacijų ugdymas. Siekiant, kad leidinys 
būtų kuo vertingesnis, metodus, kaip ugdyti 
savo organizacijų narius, rengė pačios organi-
zacijos. Taip „Po skėčiu“ numeris tapo LiJOT 
vasaros forume vykusių diskusijų tęsiniu.

„Po skėčiu“ Nr. 88 buvo išleistas 500 egzem-
pliorių tiražu. Šis leidinys platinamas nemoka-
mai LiJOT renginių metu. Taip pat kiekvienas 
besidomintis gali nemokamai gauti leidinį už-
sukęs į LiJOT biurą arba rasti jį LiJOT interneti-
niame puslapyje elektroniniu formatu.



37



38

38



39

39



40

2015 m. gruodžio 10 d. Vilniaus paveikslų ga-
lerijoje, kur susirinko daugiau nei 150 jauni-
mo organizacijų, valdžios, verslo, žiniasklaidos  
atstovų bei svečių, neabejingų procesams, su-
sijusiems su jaunimo politika, tradiciškai  vyko 
LiJOT padėkos vakaras.
 

Kasmetinio padėkos vakaro pagrindinis tiks-
las – padėkoti geriausių metų jaunimo įvykių 
iniciatoriams, jaunimo lyderiams ir asmenims, 
labiausiai nusipelniusiems jaunimui ir jaunimo 
organizacijoms. Nominacijų nugalėtojai buvo 
išrinkti 39–osios LiJOT Asamblėjos metu.

Metų jaunimo iniciatyva, jaunimo organi-
zacijų nuomone, tapo Jaunųjų konservato-

rių lygos iniciatyva „Pilietiškumo mokykla“. 
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Aps-
kritas stalas“ pirmininkas Aistis Ramanauskas 
tapo 2015 m. jaunimo organizacijų lyderiu. 

2015 m. jaunimo organizacijų partneriu 
Asamblėjos delegatai išrinko įmonę „OVC 
Consulting“.
 
Metų ambasadore tapo Rūta Meškauskaitė – 
pirmoji atstovė, patekusi į OBESSU (Europos 
moksleivių sąjungos) tarybos valdybą.
 
2015 m. žmogumi, labiausiai nusipelniusiu 
jaunimui, išrinktas buvęs Švietimo ir mokslo 
ministras, dabartinis Seimo narys Gintaras 
Steponavičius. 
 
Taip pat LiJOT Alumni sprendimu dar vienas 
apdovanojimas buvo įteiktas emocinės pa-
ramos tarnybos „Jaunimo linija“ direktoriui 
Pauliui Skruibiui už ilgalaikes pastangas at-
kreipti dėmesį į psichinę sveikatą.
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LiJOT kartu su Jaunimo reikalų departamen-
tu, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 
agentūra ir kitais partneriais 2013−2015 m. 
įgyvendino projektą „Jaunimo savanoriška 
tarnyba“. Projekto metu, remiantis ES pro-
gramos „Veiklus jaunimas“ projekto „Europos 
savanorių tarnybos“ (EST) modeliu, sukurtas 
analogiškas jaunimo savanoriškos veiklos mo-
delis Lietuvoje. 
 
Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas 
jauniems žmonėms dalyvauti savanoriškoje 
veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių, profesi-
nių kompetencijų bei darbo patirties. Pagrin-
dinės LiJOT veiklos projekte prasidėjo 2014 
m. vasarį ir vyko iki pat projekto pabaigos – 
2015 m. spalio 31 d.

Projekto tikslinė auditorija: nedirbantys ir nesi-
mokantys 16–29 m. jauni žmonės. Išimtis buvo 
taikoma tik ištęstinių studijų studentams.
 
Projekte dalyvaujantys jaunuoliai vykdė sa-
vanorišką veiklą pasirinktoje, savanorį prii-
mančioje organizacijoje savo gyvenamojoje 
teritorijoje arba bet kurioje kitoje teritorijoje 
Lietuvos ribose. Galimybė dalyvauti projekte 
suteikta 3 arba 6 mėnesiams, savanorystei 
skiriant ne mažiau kaip 20 valandų per savaitę 
lanksčiu grafiku.
 
Prieš projekto pradžią buvo planuojama akre-
dituoti apie 200 savanorius priimančių orga-
nizacijų, tačiau projektas sulaukė didelio su-
sidomėjimo iš įvairių valstybinių biudžetinių 
įstaigų, labdaros paramos fondų ir nevyriau-
sybinių organizacijų. Dėl šios priežasties at-
sirado daugiau organizacijų, norinčių priimti 
savanorius. 2015 m. spalį projekte dalyvavo 
jau 317 ne pelno siekiančių organizacijų ar 
biudžetinių įstaigų, kurios daugiausiai veikė 
socialinėse, švietimo, kultūros, aplinkosaugos 
ir sporto srityse. 
 
Viena projekto stiprybių buvo mobilumas, 
todėl savanoris galėjo rinktis iš visų 317 orga-
nizacijų − projektas suteikė galimybę gyventi 
kitame mieste ar vietovėje gaunant apgy-
vendinimo išlaidų kompensacijas. „Jaunimo 
savanoriška tarnyba“ taip pat kompensavo 
maitinimo, kelionės ir privalomojo sveikatos 
draudimo išlaidas. Savanoriui nereikėjo rūpin-
tis ir priimančioje organizacijoje reikalingomis 
darbo priemonėmis. Tiesa, projekto metu ne 
visos organizacijos sulaukė savanorių – iš 317 
bent po vieną savanorį turėjo 218 organizacijų.

Projekto uždaviniai: 
 
• Remiantis projekto „Europos savanorių 
tarnybos“ modeliu, sukurti ir įgyvendinti jau-
nimo savanoriškos veiklos modelį Lietuvoje.  
 
• Skatinti jaunimo savanorišką veiklą bei 
motyvuoti įgyti darbo įgūdžių, asmeninių, so-
cialinių, profesinių kompetencijų.
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Viso projekto metu buvo gausu istorijų, kai 
žmonės nuspręsdavo tapti savanoriais, o vė-
liau sėkmingai įsidarbindavo savo organizaci-
jose arba tapdavo kitų savanorių koordinato-
riais savo ar kitose organizacijose. 
 
Malvina – pirmoji „Jaunimo savanoriškos tar-
nybos“ savanorė savo veiklą projekte pradėjo 
2014 m. vasario 13d. ir savanoriavo 6 mėn. 
Panevėžio lopšelyje darželyje „Sigutė“. Toliau 
tęsė savanorystę projekte „Bibliotekos jauni-
mui“. Šiuo metu Malvina dirba Panevėžio aps-
krities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje 
bibliotekoje vyresniąja bibliotekininke bei atvi-
ros jaunimo erdvės koordinatore. Ji projekte 
„Jaunimo savanoriška tarnyba“ 2015 m. rug-
pjūtį jau turėjo savanorę, kurios veiklą koordi-
navo pati ir mokė bibliotekos veiklos ypatybių. 
 
Kita projekto savanorė Edita 2014 m. 3 mėn. 
savanoriavo Lietuvos Caritas administracijoje, 
vėliau ten įsidarbino ir 2015 m. taip pat turėjo 
koordinuojamų savanorių. Džiaugiamės, kad 
tokių pavyzdžių – daugiau nei kelios dešimtys.

Pagrindinės „Jaunimo savanoriškos tarny-
bos“ įgyvendinimo veiklos
 
2014-2015 m. LiJOT prie „Jaunimo savanoriš-
kos tarnybos“ matomumo prisidėjo ruošda-
ma radijo ir video klipų turinį. Radijo reklamos 
buvo transliuojamos ZIP FM radijo stotyje, o 
video klipai pasiekdavo jaunus žmones per 
partnerius, projekto Facebook paskyrą bei in-
formacinius ir motyvacinius renginius. LiJOT 
susisiekė dėl projekto viešinimo su regioninių 
radijo stočių, žiniasklaidos atstovais, jaunimo 
reikalų koordinatoriais, vietiniais atvirais jau-
nimo centrais ir atviromis jaunimo erdvėmis. 
Pakviesti jaunus žmones dalyvauti projekte 
buvo paskatintos ir savivaldybių administra-
cijos, socialiniai darbuotojai, savivaldybių se-
niūnai ir neįgaliųjų organizacijų sąjungos.
 
Informaciniai renginiai. Tai apie 4–5 valan-
das trunkantys didelio matomumo renginiai, 
kurie vyko jaunimui skirtų renginių, konfe-
rencijų, parodų metu. Informaciniame pro-
jekto stende LiJOT atstovai pristatinėdavo 
„Jaunimo savanorišką tarnybą“, savanorius 
priimančias organizacijas, individualiai kon-
sultuodavo jaunus žmones kitais su savano-
ryste susijusiais klausimais. 2015 m. iš viso 
įvyko 7 informaciniai renginiai. Savanorystės 
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viešinimas vyko vasario gale parodoje „Studi-
jos 2015“, „VDU karjeros diena 2015“. Orga-
nizuotos paskaitos apie savanorystę Lietuvos 
edukologijos universiteto ir Vilniaus universi-
teto studentams, taip pat keliauta į regionuo-
se esančias pagrindines mokyklas. Per šiuos 
renginius buvo asmeniškai pakonsultuota 510 
jaunų žmonių.
 
Motyvaciniai renginiai. Tai apie 3 val. trunkan-
tys renginiai, paremti 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  „Jaunimo savanoriškos 
tarnybos“ programą bei vietines savanorius 
priimančias organizacijas. Po renginio LiJOT  
atstovai pasilikdavo 1 val. individualioms 
konsultacijoms su projektu susidomėjusiais 
jaunais žmonėmis. Renginiai vyko darbo bir-
žų padaliniuose, jaunimo darbo centruose ir 
atviruose jaunimo centruose. Renginiuose 
dalyvavusių žmonių skaičius svyravo nuo 15 
iki 50. Per 2015 m. įvyko 121 tokio pobūdžio 
renginys, pasiekti 2376 jauni žmonės.

Nuo pat pradžių projekte savanorišką veiklą 
vykdė 689 jaunuoliai – 535 merginos ir 154 
vaikinai.  Iš dalyvavusių projekte jaunų as-
menų 171 įsidarbino, 65 grįžo (arba planuoja 
grįžti) į švietimo sistemą, 20 emigravo.  
 
Projekte populiariausia savanorystės sritis 
buvo socialinė, kurią pasirinko 51% projekto 
dalyvių. Kultūrinę savanorystę pasirinko 21%, 
ekologinę − 8%. Savanorystės populiarumas 
švietimo ir turizmo srityse buvo panašus – po 
4%, savanorystę kitose srityse pasirinko 7% 
projekte dalyvavusių jaunuolių.
 
Per informacinius ir motyvacinius renginius 
LiJOT atstovai 2015 m. aplankė 44 miestus, 
dalyvauti „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ 
programoje pritraukė 42 iš 333 jaunuolių. Iš 
viso projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba“  
metu įvyko  270 renginių, skirtų nedirban-
tiems ir nesimokantiems jauniems žmonėms. 
LiJOT  į savanorystę atvedė 151 savanorį.
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Eurodesk Lietuva teikia išskirtinę informaciją apie mobilumą (savanorišką veiklą, 
mokymąsi, darbą, laisvalaikį ir kt.) bei galimybes (konkursus, renginius, finansavi-
mo programas 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

2015 m. buvo plėtojamas ir palaikomas Euro-
desk tinklas Lietuvos regionuose, leidžiantis 
tiesiogiai ir lengvai pasiekti skirtinguose mies-
tuose gyvenančius jaunus žmones ir jaunimo 
darbuotojus. Šiuo metu Lietuvoje veikia 40 
Eurodesk Lietuva atstovybių, kurios įsikūru-
sios 30 miestų.  
 
Organizacijoms ar įstaigoms, norinčioms pri-
sijungti prie Eurodesk tinklo, keliami konkre-
tūs patirties, įgūdžių, žmogiškųjų ir techninių 
išteklių reikalavimai. Reikalavimus atitikusios 
organizacijos gali tapti Eurodesk informacijos 
tašku. Pagrindinė šių taškų funkcija – jaunų 
žmonių ir jaunimo darbuotojų konsultavimas 
Eurodesk mobilumo ir galimybių temomis bei 
Eurodesk paslaugų viešinimas, pristatymas, 
informacinių renginių organizavimas. Orga-
nizacijos jungiasi prie programos savanoriš-
kais pagrindais, o nacionalinis koordinatorius 
užtikrina įvadinius ir kvalifikacijos kėlimo 
mokymus, nacionalinius susitikimus (dukart 
per metus), vizitavimą, dalyvavimą Europos 
Eurodesk atstovų susitikime, nuolatinį palai-
kymą, aprūpinimą darbui reikalinga dalomąja 
medžiaga ir pan. 
 
Atstovai regionuose įprastai veikia kaip ban-
domieji jaunimo informavimo taškai, ku-
riuose galima rasti informacijos jauniems 
žmonėms aktualiais klausimais. Asmenys, at-
sakingi už jaunimo informavimo tašką, visuo-
met išklauso Europos jaunimo informavimo 
ir konsultavimo agentūros (ERYICA) specialų 

mokymų kursą, kurį sudaro darbui su jaunimu 
skirta informacija, bei gauna jaunimo informa-
vimo ir konsultavimo darbuotojų sertifikatus. 
2015 m., siekiant sukurti ir įgyvendinti atstovų  
kompetencijų kėlimo ir motyvavimo sistemą  
regionuose, buvo vykdomi susitikimai su  
atstovais, kokybės įsivertinimas, suteikta ga-
limybė pasirinkti savo narystės statusą: infor-
mavimo taškas ar Eurodesk Lietuva atstovas. 
Narystės statusas suteikė skirtingą palaikymą 
iš Eurodesk Lietuva nacionalinio koordinato-
riaus ir prieinamumą prie esamų resursų. 
 
Per 2015 m. atstovai regionuose gyvai pakon-
sultavo 1066 jaunus žmones, surengė 163 
informacinius renginius. Renginių metu buvo 
pasiekti 4901 jaunas žmogus ir su jaunimu 
dirbantys profesionalai. Taip pat šie atstovai 
dalyvavo 47 renginiuose, kuriuose pristatytas 
Eurodesk tinklas ir jaunų žmonių mobilumo 
galimybės. Šių renginių metu buvo pasiekti 
3484 žmonės. Partneriai aktyviai įsitraukė į 
Eurodesk programos viešinimą: buvo orga-
nizuojami informaciniai renginiai, susiję su 
vasaros mobilumo skatinimo kampanija, ren-
giniai, pristatantys mobilumo (savanoriškos 
veiklos, įsidarbinimo, studijų) galimybes, įsi-
traukta į Europos jaunimo savaitę ir struktū-
rinio dialogo procesą, bendrą Europos Euro-
desk tinklo kampaniją „Time to move“, kurios 
metu įvairiuose renginiuose pristatytos mo-
bilumo galimybės, Europos jaunimo savaitė, 
kurios metu visi Europos Eurodesk atstovai, 
veikiantys 34 valstybėse, visą savaitę rengė 
informacinius renginius, atvirų durų dienas ir 
teikė konsultacijas mobilumo temomis.
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Mobilumo vasarą skatinimo kampanija

2015 m. buvo tęsiama mobilumo vasarą 
skatinimo kampanija, kurios metu dėmesys 
skiriamas savanorystės, sezoninio darbo, ke-
lionių Europoje, vasaros festivalių ir vasaros 
stovyklų temoms. Kampanija buvo vystoma 
socialinėje medijų erdvėje. Pagrindiniu įran-
kiu tapo portale sukurta klausimų – atsakymų 
interaktyvi programėlė minėtomis temomis, 
kuomet atsakius į testo pobūdžio klausimus 
pateikiamas atsakymas, kokiomis veiklomis 
galima užsiimti vasarą. Kampanijos metu, 
nuo 2015 m. balandžio 17 d. iki rugpjūčio 31 
d.,  šia programėle pasinaudojo 2 494 jauni 
žmonės 12 585 kartų. Visų metų bėgyje pro-
gramėlę išbandė 2 578 jauni žmonės 12 840 
kartų. Programėlė tapo tam tikru užklausų 
atitikmeniu, kuris jauniems žmonėms papras-
tai ir greitai padėjo atrasti reikiamus atsaky-
mus į klausimus. Į kampanijos turinio kūrimą 
buvo įtraukta Lietuvos darbo birža, EURES ir 
Europos jaunimo kortelė. Kampanijos vieši-
nimą aktyviai vykdė regioniniai atstovai, ku-
rie viešino esamas galimybes savo kanalais. 
Kampanijos metu organizuotas nuotraukų 
konkursas, kurio metu jauni žmonės galėjo 
atsiųsti jau aplankytų festivalių akimirkas ir 
laimėti prizų. 
 
Taip pat peržiūrėti ir atnaujinti informaciniai 
resursai portale: darbo, vasaros stovyklų, fes-
tivalių, tarptautinės savanorystės, sezoninio 

darbo užsienyje ir kelionių Europoje duome-
nų bazės. Negana to portale sukurta nauja 
tarptautinių festivalių skiltis. Ši idėja kovo 
mėn. buvo pristatyta tarptautinio Eurodesk 
tinklo susitikime Briuselyje dalyvavusiems 
Europos Komisijos atstovams. Europos Komi-
sijos nutarimu, nuspręsta tarptautinių festiva-
lių temą įtraukti į atnaujintą Europos jaunimo 
portalo turinį. Vasarą, jauniems žmonėms lai-
ką leidžiant gamtoje, Eurodesk Lietuva atsto-
vai taip pat lankėsi jaunimo mėgstamose vie-
tose – Eurodesk Lietuva teikiamos paslaugos 
buvo pristatytos vasaros festivaliuose, teiktos 
konsultacijos. 



46

„Time to Move“ kampanija

Spalio mėn. Eurodesk tarptautinis tinklas įgy-
vendino kampaniją „Time to Move“. Kampa-
nijoje dalyvavo 17 valstybių, kurios suorgani-
zavo 324 renginius visoje Europoje. Lietuvoje 
tiksline kampanijos auditorija buvo pasirinkti 
studentai ir vyresniųjų klasių moksleiviai. 
Kampanijos temos orientuotos į tarptautinį 
mobilumą: Europos savanorių tarnybą, sti-
pendijas studijoms užsienyje, „Erasmus+“ ga-
limybes, Eurodesk paslaugas. Pagal renginių 
turinio išpildymą Lietuva kampanijos metu 
užėmė VI vietą: Lietuvoje suorganizuoti 24 
renginiai, į kampaniją įsitraukė 15 Lietuvos 
miestų: Alytus, Anykščiai, Biržai, Kaunas, Klai-
pėda, Kuršėnai, Marijampolė, Mažeikiai, Mo-
lėtai, Panevėžys, Radviliškis, Šiauliai, Ukmer-
gė, Utena, Vilnius. Renginiuose dalyvavo 328 
jauni žmonės. Renginių metu atsakyta į dau-
giau nei 175 užklausas.

Europos jaunimo savaitė

Eurodesk Lietuva aktyviai įsitraukė į Europos 
jaunimo savaitės įgyvendinimą Lietuvoje: 
vyko 58 renginiai, kuriuose dalyvavo 5100 
žmonių. Eurodesk Lietuva nacionalinis koor-
dinatorius vykdė renginių komunikaciją Euro-
pos jaunimo portale, nacionaliniame portale 
ir savo turimuose socialinių tinklų kanaluose. 
Eurodesk Lietuva atstovai šios savaitės metu 
suorganizavo 10 renginių, kuriuose dalyvavo 
578 jauni žmonės. Veiklos buvo vykdomos 
Vilniuje, Biržuose, Jurbarke, Kuršėnuose, Ma-
žeikiuose, Molėtuose, Panevėžyje, Rietave, 
Šiauliuose, Utenoje ir Visagine.

Eurodesk Lietuva informacinės paslaugos 

Eurodesk Lietuva visus metus teikė informaci-
nes paslaugas: skelbė naujienas, video filmu-
kus bei straipsnius portale www.žinauviską.
lt, atnaujino esamas duomenų bazes (skiltis 
„Darbas vasarą užsienyje“ papildyta 31 nau-
ju informaciniu šaltiniu), sukūrė naują skiltį 
apie tarptautinius festivalius (20 tarptautinių 
festivalių), paskelbė stovyklų duomenų bazė-
je (apie 90 stovyklų), „Tavo teisės“ duomenų 
bazę papildė 2 naujomis temomis, sukūrė 
struktūrinio dialogo skiltį, atsakinėjo gauna-
mas užklausas, siuntė naujienlaiškius portalo 
lankytojams, jauniesiems žurnalistams bei 
Eurodesk Lietuva partneriams. Portale per 
metus buvo paskelbtos 625 naujienos, 52 
jaunųjų žurnalistų straipsniai ir 49 video fil-
mukai. Portale per 2015 m. suskaičiuota 605 
343 peržiūrų.
 
Dėl nepatrauklios portalo versijos bei nepri-
taikymo mobiliųjų įrenginių naudojimui metų 
pabaigoje pradėti portalo atnaujinimo darbai.
Per metus buvo išsiųsti 54 naujienlaiškiai 5184 
Eurodesk Lietuva naujienlaiškio prenume-
ratoriams. 2015 m. atsakyta į 449 lankytojų 
užklausas. Papildomai didelio matomumo ren- 
giniuose suteiktos 925 konsultacijos. Dažniau- 
siai užduodami klausimai buvo susiję su  
savanorystės, studijų, darbo ir finansavimo 
temomis. 
 
Eurodesk Lietuva socialinio tinklo „Facebook“ 
puslapis 2015 m. pabaigoje turėjo 12 000 
fanų, kurių didžioji dalis priklausė 18-24 m. 
amžiaus grupei, buvo paskelbta 412 įrašų, 
„Facebook“ puslapio pasiekiamumas 2015 m. 
buvo 13 34065. Taip pat pradėta vystyti kitų 
socialinių tinklų komunikacija – „Instagram“ 
ir „Twitter“.  
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Europos jaunimo portalo priežiūra
 
2015 m. toliau įgyvendinta Europos jaunimo 
portalo priežiūra. Portale buvo talpinama 
tarptautinė ir nacionalinė informacija. Į por-
talą patalpinta: 171 naujiena, 50 straipsnių, 
116 renginių bei šios informacijos vertimai. 
Eurodesk  Europos tinklo susitikimo ir gene-
ralinės asamblėjos metu buvo diskutuojama 
apie Europos jaunimo portalo atnaujinimo 
bei papildomų funkcijų ir temų įdiegimo gali-
mybes. 2016 m. ketinama sukurti tarptautinių 
festivalių duomenų bazę.

Dalyvavimas didelio matomumo renginiuose

Eurodesk teikiamos paslaugos buvo aktyviai 
pristatomos didelio matomumo renginiuo-
se. Pristatymai vyko jaunimo organizacijų, 
universitetų studijų ir karjeros mugių metu. 
2015 m. dalyvauta nacionalinėje studijų 
mugėje „Studijos 2015“, kurios metu gyvai 
pakonsultuota 750 parodos dalyvių, padova-
noti 3 „Žinau viską“ puodeliai naujienlaiškio 
prenumeratoriams. 
 
Vasarą Eurodesk Lietuva tinklas buvo prista-
tytas vasaros festivaliuose – LiJOT Vasara’15, 
„Bliuzo naktys“ ir „Galapagai“. Bendradar-
biaujant su „Swedbank“ buvo suorganizuo-
ta konferencija finansinio raštingumo tema. 
Konferencijoje dalyvavo apie 400 jaunų ir 
dirbančių su jaunimu žmonių. Didelio mato-
mumo renginiuose per 2015 m. buvo pasiekti 
apie 2525 žmonės. 

Jaunųjų žurnalistų tinklo priežiūra ir 
koordinavimas
 
Iš viso šiuo metu tinkle yra 47 aktyvūs jau-
nieji žurnalistai. Per metus buvo parašyti 52 
straipsniai, kurių temos buvo: savanorystė, 
studijos užsienyje, jaunų žmonių teisės, fi-
nansinis raštingumas, užsienio šalys ir Euro-
pos aktualijos.

Bendradarbiaujant su „Swedbank“, jaunie-
siems žurnalistams buvo suteikta galimybė 
dalyvauti finansinio raštingumo konferencijo-

je, kurios metu jie fotografavo, ėmė interviu, 
rašė straipsnius. Vėliau mokėsi surinktą infor-
maciją apdoroti ir parengti viešinimui.
 
Bendradarbiaujant su Europos Parlamento in-
formacijos biuru Lietuvoje, buvo suorganizuoti 
2 dienų mokymų kursai apie Europos Parla-
mento veiklą ir teisėkūrą. Kursų praktinės da-
lies metu žurnalistai susitiko su parlamento na-
riais A. Guoga, V. Mazuroniu ir G. Landsbergiu. 
 
Taip pat kartu su Jaunimo tarptautinio bendra-
darbiavimo agentūra buvo organizuojami vidi-
niai tinklo konkursai, kurių nugalėtojai, parašę 
geriausius ir kūrybiškiausius straipsnius, turėjo 
galimybę išvykti į Švediją bei Vengriją. Taip pat 
vienai žurnalistei buvo pasiūlyta galimybė pa-
rengti straipsnį, kuris bus išspausdintas „ISIC 
mokinio“ leidinyje. 2 žurnalistės atliko stažuo-
tes Eurodesk Lietuva komandoje.
 
2015 m. buvo atlikti 2 tinklo atnaujinimai, 
pašalinti visiškai neaktyvūs jaunieji žurnalis-
tai bei pasiūlytos naujos temos, atitinkančios 
kiekvieno žurnalisto poreikius ir interesus. 
Taip pat buvo suorganizuotos 2 FOCUS gru-
pės, kurios išsakė nuomonę apie atnaujinamo 
portalo darbus bei skiltis, susijusias su žurna-
listų veikla.
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Jaunimo informavimo ir konsultavimo siste-
mos plėtra

Palaikomi Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos (SADM) kartu su Jaunimo reikalų 
departamentu prie SADM Eurodesk Lietuva 
toliau plėtojo jaunimo informavimo ir kon-
sultavimo sistemą. 2015 m. vykdyta jaunimo 
informavimo taškų plėtra – prie tinklo prisi-
jungė 10 naujų jaunimo informavimo taškų 
Kaune, Klaipėdoje, Veiviržėnuose, Zapyškyje, 
Neringoje, Visagine, Plungėje, Alytuje, Mari-
jampolėje ir Panevėžyje.  
 
Naujiesiems Eurodesk atstovų regionuose 
savanoriams ir darbuotojams suorganizuoti 
jaunimo informavimo darbuotojų mokymo 
kursai, kurie remiasi ERYICA „YIntro“ kursų 
metodika. Taip pat surengti nuotolinio jauni-
mo informavimo ir konsultavimo mokymai, 
remiantis ERYICA „Digital YIntro“ mokymų 
kursų metodika. Daugiau nei 30 naujų jauni-
mo informavimo darbuotojų visoje Lietuvoje 
gavo ERYICA pažymėjimus, įrodančius tinka-
mas kompetencijas profesionaliam jaunimo 
informavimo darbui. 
 
Eurodesk Lietuva palaikė aktyvų bendradar-
biavimą su tarptautiniais partneriais: įsitrau-
kė į ERYICA partnerių organizuotą projektą 
„Youth info: peer2peer“, kurio metu prista-
tyta Lietuvos patirtis taikant „bendraamžis 
– bendraamžiui“ principą jaunimo informavi-
me. Po šio projekto parengtos rekomendaci-
jos, kuriomis remiantis taikomas „bendraam-
žis – bendraamžiui“ principas, įgyvendinant 
jaunimo informavimą Lietuvoje. Išverstas ir 
išbandytas klausimynas, skirtas įsivertinti 
teikiamas jaunimo informavimo paslaugas, 
remiantis ERYICA kokybės katalogu.
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LiJOT naudoja skirtingas  priemones ir kana-
lus, kuriais 2015 m. buvo komunikuojama su 
skirtingomis auditorijomis bei viešinama LiJOT 
veikla. LiJOT komunikacija yra vykdoma šiais 
pagrindiniais kanalais: LiJOT internetinis pusla-
pis, elektroninė konferencija, socialiniai tinklai, 
naujienlaiškis bei žiniasklaidos priemonės. 

LiJOT tinklapis

LiJOT administruojama internetinė informaci-
nė erdvė (www.lijot.lt) – tai įrankis LiJOT orga-
nizacijoms talpinti savo informaciją, vienoje 
vietoje rasti aktualiausias LiJOT bei Lietuvos 
jaunimo politikos naujienas, informaciją apie 
svarbiausius jaunimo politikos procesus ar 
valdžios institucijose svarstomus jaunimui 
svarbius klausimus, LiJOT vykdomą veiklą, 
projektus, tarptautines naujienas ir pan. Taip 
pat tinklapyje sudaryta galimybė matyti nau-
jausius portalo „Žinau viską“ pranešimus.
 
Norime priminti, kad LiJOT organizacijos yra 
kviečiamos naudoti tinklapį www.lijot.lt kaip 
įrankį savo informacijos sklaidai ir savaran-
kiškai kelti pranešimus į tinklapio skiltį „Narių 
naujienos“. 
 
2015 m. LiJOT tinklapis buvo visiškai atnau-
jintas ir pritaikytas patogesniam vartotojų 
naudojimui. Tiek platinant LiJOT informaciją, 
tiek savo organizacijų ar partnerių naujienas, 
2015 m. LiJOT tinklapyje buvo patalpinti 100 
pranešimų ir straipsnių, kurie pritraukė dau-
giau nei 94 tūkst. lankytojų.

Elektroninė konferencija

LiJOT elektroninė konferencija (konferenci-
ja@lijot.lt) – tai virtuali erdvė, kurioje yra pla-
tinamos LiJOT naujienos, žinutės, kvietimai į 
renginius ir kita svarbi informacija. Į šią konfe-
renciją yra prijungti LiJOT Valdybos, Kontrolės 
komisijos nariai, Jaunimo reikalų tarybos na-

riai, LiJOT Prezidentas ir biuras bei organizacijų 
bendrieji ir vadovų el. paštai.

LiJOT naujienlaiškis 

Nuo 2014 m. kiekvieno mėnesio viduryje LiJOT 
organizacijos gauna naujienlaiškį, kuriame 
galima rasti visas aktualiausias ir svarbiausias 
politines, LiJOT naujienas, naudingas nuo-
rodas kasdienėje veikloje. Be to kiekvieno 
mėnesio naujienlaiškyje yra išplatinamos LiJOT 
Valdybos ir biuro ataskaitos, kuriose išdėsto-
ma pagrindinė praėjusio mėnesio veikla. Šios 
ataskaitos taip pat yra pateikiamos ir LiJOT 
tinklapio skiltyje „Dokumentai“. 2015 m. buvo 
išsiųsta 12 naujienlaiškių LiJOT organizacijoms.
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LiJOT socialiniuose tinkluose

LiJOT ryšių su visuomene vystymui 2015 m. 
toliau naudojo populiarų komunikacijos įrankį 
– socialinį tinklą „Facebook“. LiJOT „Facebook“ 
puslapyje (www.facebook.com/LiJOTorg) tal-
pintos naujienos ar jų nuorodos iš LiJOT tinklala-
pio bei partnerių informacija. LiJOT „Facebook“ 
vartotojams šiemet pateikta dar daugiau vizu-
alios informacijos, dalintasi naujienų portalų 
nuorodomis, radijo laidų, vaizdo įrašais ir kita 
su LiJOT veikla susijusia aktualia medžiaga. 
2015 m. siekta išnaudoti visas „Facebook“ 
suteikiamas galimybes efektyviai skelbti  savo 
naujienas – pirktos reklamos paslaugos, buvo 
sekami statistiniai rodikliai.
 
LiJOT „Facebook“ puslapio gerbėjams LiJOT 
stengėsi operatyviai pateikti jaunimui įdomią 
ir svarbią informaciją. 2015 m. pabaigoje LiJOT 
puslapis turėjo jau virš 6000 gerbėjų, kurių 
didžioji dalis yra 18-24 metų amžiaus.
 
Taip pat 2015 m. pabaigoje startavo LiJOT 
paskyra socialiniame tinkle „Instagram“ (@li-
jot_lt). Šis socialinis tinklas buvo naudojamas 
kaip mažiau formalus komunikacinis kanalas, 
kurio pagrindą sudarė nuotraukos ir paveiks-
lėliai. LiJOT „Instagram“ tinkle metų pabai-
goje turėjo daugiau nei 200 sekėjų, iki metų 
pabaigos paskelbė 9 įrašus. 
 

Ryšiai su žiniasklaida

2015 m. LiJOT aktyviai bendradarbiavo ir su 
žiniasklaida. Daug dėmesio buvo skirta jau-
nimui 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.
 
2015 m. buvo išplatinta 15 pranešimų spau-
dai. Taip pat LiJOT visus metus bendradarbia-
vo su „Žinių radijumi“, ZIP FM, DELFI.
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2015 m. LiJOT visoje Lietuvoje aktyviai įgyvendino informacinę pilietiškumo skatinimo 
kampaniją „Man ne dzin“. Jauni žmonės buvo skatinami „spręsti patys ir neleisti, kad už 
juos spręstų kiti“ ir dalyvauti Lietuvos savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose.

„Man ne dzin“ yra nepolitinė kampanija, 
skatinanti jaunus žmones balsuoti ir aktyviai 
dalyvauti pilietiniame gyvenime, pateikianti 
jiems pagrindinę informaciją apie sprendimų 
priėmimą, demokratinius procesus šalyje, lei-
džianti gyvai susitikti su sprendimų priėmėjais 
ir suteikianti jauniems žmonėms galimybę ap-
galvotai rinktis savo kandidatus. 2015 metų 
kampanija buvo organizuojama, remiantis 
per 11 metų įgyta patirtimi, praktika ir vardo 
„Man ne dzin“ žinomumu Lietuvoje.

2015 m. kampanija sulaukė nemažo palaiky-
mo bei susidomėjimo iš žiniasklaidos, verslo, 
valdžios institucijų bei kitų organizacijų pusės. 
Pagrindiniai kampanijos partneriai: Vyriausio-
ji rinkimų komisija, portalas DELFI, radijo sto-
tis ZIP FM, platforma „Žinau, ką renku“, LiJOT 
Narės ir Stebėtojos, aktyviai prisidėjusios ir 
garsinusios kampanijos vardą įvairiuose Lie-
tuvos 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 savivaldy-
bių merų ir savivaldybių institucijas.
 
• Informuoti jaunus žmones apie rinkimus, 
jų procedūras ir kandidatus.
 
• Suteikti jauniems žmonėms galimybę gyvai 
susitikti ir užduoti savo klausimus kandida-
tams į savivaldybių merų postus.
 
• Skatinti nacionalines ir regionines jaunimo 
organizacijas aktyviai dalyvauti informuojant 
jaunus žmones ir ugdant pilietiškumą.  
 
• Formuoti jauno žmogaus kaip aktyvaus pi-
liečio įvaizdį.

Kampanijos auditorija: 

• Jauni (18-30 metų amžiaus), galintys bal-
suoti žmonės. 
 
• Jauni žmonės, kurie dar neturi balsavimo 
teisės, bet jau dalyvauja pilietiniame šalies 
gyvenime. 
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Pagrindinės 2015 m. kampanijos veiklos:

• 2015 m. vykdyta intensyvi komunikacija kam-
panijos „Man Ne Dzin“ Facebook paskyroje. 
 
• Straipsniai, pranešimai spaudai. Kampani-
jos metu buvo platinami straipsniai ir praneši-
mai  spaudai apie kampanijos eigą bei temas, 
susijusias su jaunimo dalyvavimu rinkimuose. 
 
• Sukurtas interaktyvus savivaldybių pro-
blemų žemėlapis kartu su portalu DELFI. 
Lietuvos gyventojai žemėlapyje galėjo žymėti 
problemas, su kuriomis susiduria kiekvieną 
dieną savivaldybėse.
 
• Video reportažai, kuriuose patys jauni 
žmonės provokavo ir skatino dalyvauti demo-
kratiniuose procesuose bei balsuoti artėjan-
čiuose rinkimuose. 
 

• Radijo laidos. Visos kampanijos metu kar-
tu su ZIP FM skelbėme konkursus, kuriuose 
skatinome radijo klausytojus pasakyti, kokį 
pirmą darbą jie padarytų, jei taptų savivaldy-
bių merais. Klausytojai buvo apdovanojami 
kampanijos atributika. Taip pat dalyvavome 
įvairiose su rinkimais ir jaunimo aktyvumu 
susijusiose laidose  Žinių radijuje bei LRT.

• LiJOT organizacijų renginiai ir iniciatyvos. 
2015 m. prie kampanijos veiklų prisidėjo re-
kordinis skaičius LiJOT organizacijų narių ir 
stebėtojų. Net 18 organizacijų prisijungė pla-

tindamos informaciją  apie kampaniją, orga-
nizuodamos renginius ir vykdydamos kitą, su 
kampanija susijusią  veiklą.

• Kampanijos veiklų metu stengėmės kuo 
patraukliau ir efektyviau pasiekti Lietuvos 
jaunimą. Todėl regionuose platinome kampa-
nijos plakatus bei atvirlaiškius.

Svarbiausi pasiekti rezultatai:

• Jaunimo rinkiminis aktyvumas − 31%. 
 
• Išaugęs kampanijos matomumas. Išleista 
net 30 000 vnt. atvirlaiškių ir 1000 vnt. plaka-
tų. 3 savaitės populiariausiose jaunimo radijo 
stotyse ZIP FM ir „Radiocentras“. Bendradar-
biaujant su didžiausiu Lietuvoje naujienų por-
talu DELFI buvo išplatinti 7 straipsniai. Taip 
pat kampanijos metu socialiniame tinkle Fa-
cebook „Man Ne Dzin“ paskyroje pirkta rekla-
ma, pasiekusi apie 100 000 žmonių auditoriją.    
 
• Išlaikytas bendravimas su Vyriausiąja rinki-
mų komisija ir užtikrintas kampanijos skaidru-
mas bei nešališkumas. 
 
• Kampanija „Man Ne Dzin“ 2015 m. inter-
neto apdovanojimuose LOGIN laimėjo geriau-
sios socialinių medijų kampanijos kategoriją. 
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2011 m. buvo patvirtinta nauja 2011-2018 m. 
LiJOT veiklos strategija. Tai yra organizacijos 
veiklos pagrindas bei vienas reikšmingiausių 
organizacijos vystymo etapų. Šioje strategijo-
je kaip atskira veiklos kryptis buvo išskirtas ir 
LiJOT vystymas.
 
LiJOT 2015 m. toliau išlaikė stiprias pozicijas 
nacionalinėje nevyriausybinių organizacijų 
koalicijoje bei nacionalinėje nevyriausybinių 
organizacijų taryboje. LiJOT aktyviai dalyva-
vo ES struktūrinių fondų planavimo etape 
ir kartu su partneriais NVO koalicijoje siekė 
užtikrinti, kad naujojo ES finansinio periodo 
priemonėmis galėtų pasinaudoti kuo daugiau 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų. 
 
Didelis dėmesys ir toliau buvo skiriamas LiJOT 
išorinės bei vidinės komunikacijos stiprini-
mui. LiJOT biure pradėjo savanoriauti ryšių 
su visuomene srities savanoris, pradėti LiJOT 
interneto svetainės atnaujinimo bei vidinės 
LiJOT organizacijų bendravimo ir bendradar-
biavimo sistemos diegimo darbai. Siekiant 
efektyviai pateikti informaciją organizacijoms 
narėms, išlaikyta tradicija organizuoti infor-
macinius vadovų klubus, su organizacijų va-
dovais dalintis vadovų klubų vaizdo įrašais ir 
naudotomis prezentacijomis.
 
2015 m. kartu su LiJOT Kontrolės komisija bei 
LiJOT Valdyba buvo peržiūrėti vidiniai LiJOT 
veiklą reglamentuojantys dokumentai. Nu-
spręsta atnaujinti LiJOT įstatus startavus LiJOT 
organizacijų narių bendradarbiavimo siste-
mai, o 2015 m. atnaujintas LiJOT Valdybos 
darbo reglamentas. 

2015 m. pratęstas bendradarbiavimas su ilga-
laikiais LiJOT partneriais privačiame sektoriu-
je: DELFI Lietuva, ISM Vadybos ir ekonomikos 
universitetu, Seesam Lietuva. Pradėtos megz-
ti naujos partnerystės su Swedbank, Barclays 
Lietuva, Žinių radijumi, ZIP FM. Siekiant dar 
efektyvesnio LiJOT organizacijų narių stiprini-
mo, pratęstas bendradarbiavimas su OVC Lie-
tuva. 2015 m. parengta ir LiJOT galimybių stu-
dija norint tinkamai save pristatyti privačiame 
sektoriuje ir megzti ilgalaikes partnerystes.
 
LiJOT ir toliau išlaikė stiprų vaidmenį atsto-
vaujant organizacijų narių interesus valstybi-
nėse institucijose, jų organizuojamose darbo 
grupėse, renginiuose, konferencijose. Buvo 
užtikrinta nuolatinė LiJOT plėtra. LiJOT organi-
zacijomis narėmis stebėtojomis 2015 m. tapo 
VDU akademinio jaunimo mokslinė draugija 
„Modusas“, Jaunųjų gydytojų asociacija, Jūrų 
skautija „Divytis“. Organizacijų sprendimu 
2015 m. 38-ojoje LiJOT Asamblėjoje už LiJOT 
įstatų pažeidimus iš LiJOT pašalinta Lietuvių 
tautinio jaunimo sąjunga.



57



58

Prezidentas 
 
Mantas Zakarka  
(perrinktas 2015 m. spalį)

LiJOT Valdyba
 
Elena Sinkevičiūtė 
(antrai kadencijai išrinkta 2015 m. balandžio mėn.) 

Alina Batulevičienė  
(išrinkta 2014 m. balandžio mėn.) 

Aivaras Vaiginis  
(išrinktas 2014 m. balandžio mėn.) 

Jurgita Juodišiūtė 
(išrinkta 2014 m. balandžio mėn.)

Emilis Remeikis 
(išrinktas 2014 m. balandžio mėn.)

Antanas Mikalauskas 
(išrinktas 2015 m. spalio mėn.)

Ugnė Anelauskaitė 
(išrinkta 2015 m. spalio mėn.)

Vilius Gružauskas 
(išrinktas 2015 m. spalio mėn.)

Justas Morkūnas 
(iki 2015 m. balandžio mėn.)

LiJOT Biuras
 
I veiklos kryptis

Tarptautinių reikalų koordinatorius 
Karolis Žemaitis (iki 2015 m. kovo)

Tarptautinių reikalų koordinatorė 
Rita Jonušaitė (nuo 2015 m. birželio)

Projektų koordinatorė 
Laura Prievelytė (iki 2015 m. lapkričio)

Savanorė Arūnė Sirvydytė (iki 2015 m. rugsėjo)

II veiklos kryptis

Regioninių reikalų koordinatorė 
Gintarė Alaburdaitė (iki 2015 m. sausio)

Regioninių reikalų koordinatorė 
Gerda Vaičiūnaitė (nuo 2015 m. sausio)

Projektų koordinatorė 
Iveta Paludnevičiūtė

Projekto Jaunimo savanoriška tarnyba moty-
vacinių – koordinacinių renginių moderatorė 
Martyna Pociūtė (iki 2015 m. rugpjūčio)

Projekto Jaunimo savanoriška tarnyba moty-
vacinių – koordinacinių renginių moderatorius 
Antanas Urbonas (iki 2015 m. spalio)

 
III veiklos kryptis

Eurodesk Lietuva programos vadovė 
Agnė Graikšaitė

Eurodesk Lietuva programos redaktorė  
Ingrida Jotkaitė

Eurodesk Lietuva programos savanorė 
Beatričė Umbrasaitė (nuo 2015 m. rugsėjo)

Ryšių su visuomenė koordinatorė 
Rasa Aleškevičiūtė

Ryšių su visuomenė savanorė 
Aistė Eidukaitytė (nuo 2015 m. lapkričio)

Administracija

Finansininkė 
Daiva Žižliauskienė

Administratorė 
Justina Filipovskytė (iki 2015 m. gegužės)

Administratorė 
Gabrielė Šaulytė (nuo 2015 m. gegužės)

LiJOT Kontrolės komisija

Agnė Albrechtaitė          
Raimonda Bogužaitė
Lukas Kornelijus Vaičiakas
Odeta Bartašiūtė
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Įgyvendinant veiklas ir iniciatyvas, LiJOT bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio institucijomis, 
įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir atskirais asmenimis. 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.

Tarptautiniu lygmeniu:

Europos jaunimo forumas, Baltijos jūros 
valstybių taryba, Europos Komisija, NBM 
(Šiaurės–Baltijos šalių skėtinių jaunimo orga-
nizacijų susitikimai), skėtinės užsienio šalių 
jaunimo organizacijos.

Verslo sektorius:

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 
AB „Swedbank“, poilsio namai „Dubingiai“, 
„City gate“, „Microsoft“, UAB „Uno parks“, 
UADB „Seesam Lietuva“, UAB „StepArc“,  
Seesam Lietuva, UAB „Prodevia“, komunika-
cijos agentūra „SpinComm”, OVC Consulting.

Kiti partneriai:

Lietuvos radijas ir televizija, interneto naujienų 
portalas „Delfi“, Europos Komisijos atstovybė 
Lietuvoje, Goethe‘s institutas, informacijos 
apie Europos Sąjungą tinklas Lietuvoje „Eu-
rope Direct“, Europos jaunimo informavimo 
ir konsultavimo agentūra (ERYICA), Švietimo 
ir kultūros generalinis direktoratas (DG EAC), 
Seimo Europos informacinis biuras.

Valstybės lygmeniu:

LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR Seimo 
Jaunimo ir sporto reikalų komisija, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, Užsienio reika-
lų ministerija, Finansų ministerija, Švietimo ir 
mokslo ministerija, LRV kanceliarija, Jaunimo 
reikalų departamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos, LR Vyriausioji rinki-
mų komisija, Lietuvos darbo birža.

Savivaldybės lygmeniu:

Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus jaunimo 
informacijos centras, Nacionalinė jaunimo 
reikalų koordinatorių asociacija, Savivaldybių 
jaunimo reikalų tarybos, Lietuvos savivaldy-
bių asociacija.

Nevyriausybiniame sektoriuje:

Žinių ekonomikos forumas, Nevyriausybinių 
organizacijų informacijos ir paramos centras, 
Europos socialinio fondo agentūra, Lietuvos 
skėtinių nevyriausybinių organizacijų koalici-
ja, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 
agentūra, Švietimo mainų paramos fondas.
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Narės: 
 

1.  AIESEC Lietuva

2. Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo orga-
nizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“

3. Alytaus visuomeninių jaunimo organiza-
cijų 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. Lietuvos jaunimo blaivybės federacija 
„Baltų ainiai“

17. Lietuvos jaunųjų Europos federalistų 
organizacija

18. Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga

19. Lietuvos jūrų skautija

20. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivy-
bės sąjunga „Žingsnis“ 

21. Lietuvos liberalus jaunimas

22. Lietuvos maironiečių draugija

23. Lietuvos medicinos studentų asociacija

24. Lietuvos moksleivių sąjunga

25. Lietuvos psichologijos studentų asociacija

26. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimas

27. Lietuvos Sakaliukų sąjunga

28. Lietuvos skautija

29. Lietuvos šaulių sąjunga

30. Marijampolės jaunimo organizacijų tary-
ba „Apskritas stalas“

31. Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga 
„Apskritasis stalas“

32. Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga 
„Apvalus stalas“

33. Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija 
„Apskritasis stalas“

34. Tautinė lietuvių studentų korporacija 
„Neo–Lithuania“

35. Tolerantiško jaunimo asociacija

36. Utenos visuomeninių jaunimo organiza-
cijų sąjunga „Apskritasis stalas“

37. Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga 
„Apskritas stalas“

38. Visuomeninė jaunimo organizacija „Jau-
nimo mainai ir bendradarbiavimas“

39. Zarasų rajono jaunimo visuomeninių 
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“
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Stebėtojos:  
 

1.  Akademinis politologų klubas

2. Akademinio jaunimo mokslinė draugija „Modusas“

3. Asociacija „Jaunimo iniciatyvinė grupė“

4. Europos bendruomenės centras

5. ISIC Lietuva

6. Jaunųjų gydytojų asociacija

7. Joniškio rajono jaunimo sąjunga „Apskritas stalas“

8. Jūrų skautija „Divytis“

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

10. Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

11. Lietuvos jaunimo Romuva

12. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga

13. Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjunga

14. Lietuvos neprigirdinčiojo jaunimo organizacija (LiNJO)

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

16. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

17. Paramos fondas „Jaunimo linija“

18. Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“

19. Panevėžio rajono jaunimo organizacijų taryba „Apskritasis stalas“

20. Pilietiško jaunimo sąjunga

21. Socialinės ir psichologinės pagalbos fondas

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

23. Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

24. Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas“

25. VšĮ ,,Kitas variantas“

26. VšĮ „YFU Lietuva“

27. VšĮ „PROFAT“

28. VšĮ „Sėkmės mokykla“

29. VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“
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