
 
LIETUVOS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBA  
COUNCIL OF LITHUANIAN YOUTH ORGANISATIONS 

 

 
Didžioji g. 8 – 5 tel./faks. (5) 279 10 14 į.k. 191363642 
01128 Vilnius tel. (5) 279 12 80 AB Vilniaus bankas Naujamiesčio fil. 
Lietuva el. paštas: lijot@lijot.lt a.s. LT84 70440 60000301517 
 www.lijot.lt b.s. LT47 70440 60000301504 

J. E. LR Prezidentui           
LR Ministrui pirmininkui 
LR Vyriausybei 
LR Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai 
LR Seimo pirmininkui 
LR Seimui 
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui 
LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijai 
LRS Darbo partijos frakcijai 
LRS Liberalų demokratų frakcijai 
LRS Liberalų frakcijai 
LRS Liberalų ir centro sąjungos frakcijai 
LRS Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai 
LRS Naujosios Sąjungos frakcijai 
LRS T÷vyn÷s Sąjungos frakcija 
LRS Valstiečių ir Naujosios demokratijos frakcijai 
LRS Mišriai Seimo narių grupei 
Valstybinei jaunimo reikalų tarybai 
 
 

Asambl÷ja Nr. 17 

 

R E Z O L I U C I J A 

DöL PATRIOTINIŲ VERTYBIŲ TARP JAUNIMO SKATINIMO 
 

 

Lietuvos Jaunimo Organizacijų Taryba, atstovaudama Lietuvos jaunimo organizacijoms ir 

vienydama jaunimą, siekia atkreipti visuomen÷s ir valdžios institucijų d÷mesį į Lietuvos jaunimo 

patriotiškumo trūkumą. Didžioji dalis jaunų žmonių iš esm÷s pritartų pilietiškumo, patriotiškumo bei 

priklausymo visuomenei id÷joms, tačiau d÷l šių vertybių pateikimo formų jaučiasi atskirti. 

 

Patriotiškumas vis dar dažnai pristatomas kaip pareiga, kurią privaloma atlikti, be išlygų ar 

supratimo, kuo ji svarbi, tod÷l dauguma jaunų žmonių patriotiškumą suvokia kaip jiems tolimą, 

svetimą, vyresniems būdingą jausmą.  

 

Norint pakeisti susiklosčiusią situaciją reik÷tų daugiau d÷mesio skirti tokių pamatinių principų kaip 

pagarbos šalies istorijai bei tradicijoms skleidimui, kultūrinio identiteto ir, tradicijų puosel÷jimo 

skatinimui tarp jaunimo. Šiandien min÷tos vertyb÷s yra nepakankamai akcentuojamos, dažnai net 

pamirštamos. Tik vadovaudamiesi šiais principais, gal÷sime išspręsti jaunimo, gyvenančio Lietuvoje 
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bei užsienyje atotrūkio nuo savo valstyb÷s problemą. Vienas iš efektyviausių būdų problemos 

sprendimui užtikrinti yra populiarinti bei formuoti šias vertybes jaunimui priimtiniausiomis 

priemon÷mis. Geriausiai šią užduotį gali atlikti tik pats jaunimas. 

 

Manome, kad Lietuvoje šiandien būtina skatinti plačią diskusiją siekiant išgryninti patriotiškumo 

sąvoką ir tai, ką jis reiškia kiekvienam iš mūsų. Jaunimas, būdamas aktyviausia visuomen÷s dalis, 

gali aktyviai prisid÷ti siekiant šio tikslo.   

 

Manome, kad visuomenin÷s organizacijos tur÷tų atkreipti ypatingą d÷mesį į šią problemą, o 

valstybin÷s institucijos privalo įtraukti jaunimą lygiaverčiais partneriais į šių problemų sprendimo 

procesą.  

 
 
 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
Prezidentas                                                                                                          Miroslavas Monkevičius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


