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Institucijoms pagal sąrašą  

POZICIJA DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ JAUNIMO DELEGATO PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE 

LiJOT Asamblėja Nr. 48, 2019 m. spalio 19 – 20 d.,  

Vilnius 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT) – didžiausia nevyriausybinė skėtinė 

jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti 68 nacionalines jaunimo ir su jaunimu dirbančias 

organizacijas, savivaldybių jaunimo organizacijų tarybas. LiJOT savo veiklą orientuoja į žiniomis ir 

faktais grįstą jaunimo ir jaunimo organizacijų interesų atstovavimą nacionaliniu bei tarptautiniu 

lygmenimis, nuo 1997 metų aktyviai veikia Europos Jaunimo Forume, yra Europos jaunimo 

informacijos tinklo (EURODESK), Europos jaunimo informavimo ir konsultavimo agentūros 

(ERYICA) narė. Atstovaudama jauniems žmonėms LiJOT pabrėžia būtinybę stiprinti Lietuvos 

jaunimo atstovavimą tarptautiniu lygmeniu ir siūlo pradėti įgyvendinti bei bendradarbiaujant su 

atsakingomis Lietuvos Respublikos institucijomis administruoti Jungtinių Tautų organizacijos 

jaunimo delegato programą Lietuvoje. 

Jungtinių Tautų jaunimo delegato programa orientuojasi į ekonominius, socialinius, 

kultūrinius, aplinkosauginius bei politinius klausimus. 2010 m. patvirtintos Jungtinių Tautų jaunimo 

delegato programos gairės1 nubrėžia jos veikimo kryptis: (I) supratimo didinimas apie pasaulinę 

jaunimo padėtį ir geresnis jaunimo teisių ir siekių pripažinimas; (II) nacionalinės jaunimo politikos 

skatinimas bei įsitraukimas į įvairias programas, kurios koordinuoja jaunimo socialinį ir ekonominį 

vystymąsi; (III) jaunimo dalyvavimo sprendimų priėmimo procese stiprinimas visuose lygmenyse. 

Remiantis 2017 m. jaunimo progreso indeksu Lietuva Europoje užima 23-ąją vietą iš 25-ių, kas 

patvirtina, kad Lietuvoje dar nepakankamai užtikrinama jaunų žmonių gyvenimo kokybė, jie nėra 

pakankamai įsitraukę į sprendimų priėmimo procesus. Lietuvos įsitraukimas į Jungtinių Tautų 

jaunimo delegato programą svariai prisidėtų prie šios problemos sprendimo.  

JTO jaunimo delegato programa siūlo valstybėms narėms skirti jaunimo delegatus į šias tris 

programas: 

 
1  Member States of the United Nations by the United Nations Programme on Youth/Division for Social Policy and 

Development/ Department of Economic and Social Affairs, Youth Delegates to the United Nations. Prieiga per 

internetą: <https://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/Youth%20Delegate%20Guide.pdf> 
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1. Jaunimo delegatas Darnaus vystymosi aukšto lygio politiniam forumui (HLPF); 

2. Jaunimo delegatas Generalinei Asamblėjai; 

3. Jaunimo delegatas Socialinio vystymosi komisijai (CSocD). 

Šiuo metu septynios iš aštuonių Šiaurės Baltijos regiono, kuriame aktyviai veikia bei su 

kitomis nacionalinėmis jaunimo organizacijomis bendradarbiauja LiJOT, valstybių sėkmingai 

įgyvendina Jungtinių Tautų jaunimo delegato programą. Lietuva šiuo metu yra vienintelė valstybė 

Šiaurės Baltijos regione nedalyvaujanti Jungtinių Tautų jaunimo delegato programoje. Rėmimasis 

kitų šalių patirtimi, dalyvaujant programoje, padėtų pilnavertiškai įsitraukti į sprendimų priėmimą, 

tad Lietuvos Jungtinių Tautų jaunimo delegatas užtikrintų platesnį Lietuvos jaunimo nuomonės 

atstovavimą tarptautinėje erdvėje. Dalyvavimas Jungtinių Tautų jaunimo delegato programoje padėtų 

Lietuvos jaunimui būti išgirstam visame pasaulyje, garsinti šalies vardą, siekti realių pokyčių 

sprendimų priėmime bei užtikrinti, kad jaunimo gerovė Lietuvoje būtų nuolat didinama. 

Suprasdama jaunų žmonių įgalinimo bei atstovavimo svarbą, LiJOT siekia prisidėti prie 

Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos plėtojimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Dėl 

ilgametės veiklos nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, įgyvendindama šią programą LiJOT 

sukaupta patirtimi ir kompetencijomis, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos institucijomis 

bei nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, Nuolatinėmis Lietuvos Respublikos 

atstovybėmis administruos bei paruoš Lietuvos delegatą(-us) Jungtinių Tautų jaunimo delegato 

programos veikloms, tokiu būdu užtikrinant kokybišką ir nuoseklų Lietuvos jaunimo atstovavimą 

Jungtinių Tautų organizacijoje. Todėl LiJOT siūlo inicijuoti Nacionalinės Jungtinių Tautų 

jaunimo delegato darbo grupės Lietuvoje sukūrimą, kurią sudarytų suinteresuotos Lietuvos 

Respublikos institucijos ir organizacijos. Visos šalys, patvirtinusios savo dalyvavimą darbo 

grupėje, įsipareigoja prisidėti prie Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos įgyvendinimo. 

Vykdydama savo veiklą LiJOT aktyviai siekia kryptingo Jungtinių Tautų Darbotvarkės iki 

2030 m. tikslų siekimo, todėl įgyvendindama Jungtinių Tautų jaunimo delegato programą Lietuvoje 

LiJOT dar svariau prisidėtų ne tik prie Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, bet ir prie 

informacijos apie Jungtinių Tautų organizaciją sklaidos. LiJOT jau yra įsitraukusi į Aukšto lygio 

politinius susitikimus (HLPF) Darnaus vystymosi tema, buvo teikiamos pozicijos ir komentarai 

įvairiais programos klausimais, rekomendacijos. Jungtinių Tautų jaunimo delegatas įgytą patirtį 

perduotų jauniems žmonėms ir jaunimo organizacijoms visoje Lietuvoje, pristatant veiklas 

mokyklose, jaunimo organizacijose, atviruose jaunimo centruose. Taip dar labiau įtraukiant jaunimą 
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į bendrą šalies politikos formavimą bei platesnį supažindinimą su Darnaus vystymosi tikslais ir 

Jungtinių Tautų organizacija. 

Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos įgyvendinimą LiJOT numato vykdyti tokia 

tvarka: 

1. Jungtinių Tautų jaunimo delegatą (-us) LiJOT Asamblėja deleguoja rinkdama jį/juos 

slaptu balsavimu dvejiems metams Rudens Asamblėjų metu, bet ne daugiau kaip dviem kadencijoms 

iš eilės. (Visos nuostatos, numatytos LiJOT Asamblėjos reglamente, dėl LiJOT atstovų į valstybės 

institucijų ir įstaigų, tarptautinių viešųjų organizacijų valdymo ir atstovavimo organus, taikomos ir 

Jungtinių Tautų jaunimo delegato (-ų) rinkimui). 

2. Kandidatas į Jungtinių Tautų jaunimo delegatą(-us) turi būti jaunas žmogus ir prieš 

dvi savaites iki Asamblėjos pradžios LiJOT Prezidentui turi pateikti: gyvenimo aprašymą, motyvaciją 

ir trijų LiJOT organizacijų narių rekomendacijas. 

3. LiJOT per 6-12 mėn. nuo LiJOT Asamblėjos savo sukaupta patirtimi ir 

kompetencijomis administruos, paruoš bei užtikrins Nacionalinėje Jungtinių Tautų jaunimo delegato 

darbo grupėje sukurtą ir patvirtintą programos įgyvendinimą. LiJOT ir suinteresuotos Lietuvos 

Respublikos institucijos ir organizacijos įsipareigoja įgyvendinti šią programą Lietuvoje. 

4. Jungtinių Tautų jaunimo delegato programos dalyvis po dalyvavimo Jungtinių Tautų 

veiklose įsipareigoja atlikti pusės metų informavimo ir konsultavimo etapą, kurio metu bus 

skleidžiama informacija apie Jungtinių Tautų organizacijos veiklą. 

Atsižvelgiant į tai, kaip šioje programoje įgyta patirtis pagerintų jaunimo politikos kokybę 

valstybės viduje, prisidėtų prie reikšmingo Lietuvos jaunimo atstovavimo tarptautiniu lygmeniu bei 

kurtų teigiamą pokytį ir padėtų nuosekliau siekti Jungtinių Tautų darbotvarkės 2030 m. tikslų, LiJOT 

siūlo jau 2020 m. LiJOT Rudens Asamblėjos metu rinkti pirmąjį Lietuvos Jungtinių Tautų 

organizacijos jaunimo delegatą. 

 

Prezidentas               Antanas Mikalauskas 
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Institucijų sąrašas: 

Lietuvos Respublikos Prezidentui 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetui 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai 

Lietuvos Respublikos nuolatinei misijai Jungtinėse Tautose 

Lietuvos Respublikos nuolatinei atstovybei prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų 

Ženevoje 

Lietuvos Respublikos nuolatinei atstovybei prie tarptautinių organizacijų Vienoje 

Lietuvos Respublikos nuolatinei atstovybei prie UNESCO 

Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
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