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Mieli jaunimo organizacijų nariai,
 
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro
veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2019 m. birželio mėnesio veikla
pagal LiJOT 2019-2024  m. strategijoje
numatytas veiklos kryptis.
 
Birželio mėnesį vyko susitikimai su
atsakingomis institucijomis dėl jaunimo
politikos efektyvinimo Lietuvoje. Taip pat
buvo ruošiamasi LiJOT vasaros festivaliui
„Dalinkis vasara‘19“. 
 
Tarptautinėje erdvėje Lietuvos jaunimo
balsas buvo atstovaujamas „Citizens
Dialogue“ konferencijoje Berlyne bei jaunimo
forume „Lisboa +21“ Portugalijoje. 
 
Eurodesk Lietuva komanda įgyendino
informacinę mobilumo skatinimo kampaniją
„Dalinkis vasara“, kurios pagrindinis įrankis –
testas, parenkantis individualias galimybes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro
veiklomis birželio mėnesį kviečiame
susipažinti žemiau.



Birželio 3 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas ir Valdybos narė G. Vikmonaitė dalyvavo susitikime dėl jaunimo
politikos efektyvinimo. 

 

Birželio 4 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo internetiniame pokalbyje su Estijos nacionaline
jaunimo organizacijų taryba ir Alandų salų jaunimo organizacija „Ålands Natur and Miljö r.f.“. Buvo pristatomas LiJOT
vasaros festivalis „Dalinkis vasara 2019“ ir tarptautinis susitikimas liepos 19 d. Kaune ir Vilniuje. 

 

Birželio 4 d. LiJOT Valdybos narė G. Vikmonaitė dalyvavo susitikime su Viešųjų pirkimų tarnyba ir partneriais dėl
Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo nevyriausybinėms organizacijoms. 

 

Birželio 6 d. LiJOT Valdybos narė G. Vikmonaitė dalyvavo festivalio „Būtent“ diskusijoje „Ar jaunoji karta gali sutarti su
vyresniąja ir rasti bendrą kalbą, priimant svarbius sprendimus Lietuvai? Kaip įsivaizduojate šių kartų tandemą dirbant
išvien?“ 

 

Birželio 6–9 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo Europos Komisijos surengtame renginyje
„Citizens Dialogue“ Berlyne. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie vartotojų teises, vartotojiškumą ir darnų
vystymąsi. 
 

Birželio 10 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas ir Valdybos narė G. Vikmonaitė dalyvavo susitikime dėl jaunimo
politikos efektyvinimo.

 

Birželio 13 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė, Eurodesk Lietuva programos redaktorė G.

Budreikaitė dalyvavo LRT laidoje „Labas rytas“, kurios metu pristatė „Dalinkis vasara“ kampaniją. 

 

Birželio 14 d. LiJOT Valdybos, biuro komanda dalyvavo projekto „Misija Sibiras“ akcijoje „Ištark. Išgirsk. Išsaugok“,

skirtoje paminėti tremties laikotarpį Lietuvoje. 

 

Birželio 17 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas ir Valdybos narė G. Vikmonaitė dalyvavo susitikime dėl jaunimo
politikos efektyvinimo.

 

Birželio 17-19 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė, Eurodesk Lietuva programos redaktorė G.

Budreikaitė ir jaunosios žurnalistės dalyvavo Rytų partnerystės jaunimo forume. 

 

Birželio 19 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas ir Valdybos narė G. Vikmonaitė dalyvavo susitikime su Viešųjų pirkimų
tarnyba, NVO, įgyvendinančių institucijų, aukščiausios audito institucijos, viešųjų pirkimų politiką formuojančios
institucijų atstovais dėl Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo nevyriausybinėms organizacijoms. 

 

Birželio 19 d. vyko LiJOT Valdybos posėdis. 

 

Birželio 21–24 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo Pasaulio jaunimo ministrų konferencijoje ir
Jaunimo forume „Lisboa +21“ Lisabonoje, Portugalijoje. Konferencijos metu delegacijos iš viso pasaulio pristatė savo
veiklų vizijas ir planus apie Darnaus vystymosi veiklas jaunimo politikoje bei priėmė „Jaunimo politikos ir programų
deklaraciją“.

 

Birželio 28 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas ir Valdybos narė G. Vikmonaitė dalyvavo susitikime dėl jaunimo
politikos efektyvinimo.
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LiJOT vystymas

Birželio 18 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas susitiko su Švedijos ambasados Lietuvoje atstovais aptarti
tolimesnių veiklų. Susitikimo metu P. Serapinas pristatė LiJOT vasaros festivalį „Dalinkis vasara 2019“.

 

Birželio 25 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime su „Pasaulio piliečių akademijos“

atstovais Kaune. Susitikimo metu buvo aptartas „Pasaulio piliečių akademijos“ ir „Vystomojo
bendradarbiavimo platformos“ dalyvavimas LiJOT vasaros festivalyje „Dalinkis vasara 2019“.

 

 

 



 

 

 

Jaunimo gal ios  d id in imas

Birželio 5 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo Gargždų atviro jaunimo centro
organizuotame renginyje „Jaunimo vasaros akademija“ Drevernoje, Klaipėdos rajone ir skaitė pranešimą apie
mobilumo vasarą skatinimo kampaniją „Dalinkis vasara“. 

 

Birželio 7 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų
departamento (JRD) darbuotojomis M. Lukoševičūte ir J. Lukaševičiūte. Susitikimo metu dažniausiai jaunimui
kylantys klausimai dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos ir programos atnaujinimai, viešinimo galimybės.

 

Birželio 11 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė susitiko su Vilniaus jaunimo informacijos centro
darbuotoja M. Savickaite aptarti populiariausių temų, kuriomis informacijos ieško jauni žmonės Vilniuje, lūkesčių ir
būsimų veiklų plano.

 

Birželio 26–28 d. Eurodesk prezidentė Ingrida Jotkaitė dalyvavo Eurodesk Valdybos susitikime Briuselyje. Susitikimo
metu aptarti tinklo pusmečio rodikliai, tolimesnis Eurodesk tinklo įrankių ir veiklų vystymas, Europos jaunimo portalo
atnaujinimo etapai bei 2020 m. veiklos planas.

 

 

 

Birželio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 47 136 peržiūros, patalpinta 51
naujiena ir 3 EurodeskTV vaizdo klipai. Išsiųsti 3 naujienlaiškiai. Raštu atsakytos
58 užklausos.

 

LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 2 straipsniai, o „Facebook“ puslapyje 10
pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis birželį buvo peržiūrėtas  2 343 kartus.

 

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:

www.žinauviską.lt         47 136  peržiūros.

www.lijot.lt   2 343 peržiūros.


