
LiJOT Valdybos  
i r  

b iuro  balandžio  
mėnes io  ve ik los  

ataskaita

Mieli jaunimo organizacijų nariai, 
 
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro 
veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta 
svarbiausia 2019 m. balandžio mėnesio 
veikla pagal LiJOT 2019-2024 m. 
strategijoje numatytas veiklos kryptis. 
 
Balandžio mėnesį Druskininkuose įvyko eilinė 
46-oji LiJOT Pavasario Asamblėja. 
Patvirtintos LiJOT ir Jaunimo reikalų tarybos 
2018 m. veiklos ataskaitos. Asamblėjoje 
atnaujinti ir patvirtinti LiJOT Asamblėjos ir 
Jaunimo reikalų tarybos rinkimo ir 
atskaitingumo reglamentai. Priimta 
rezoliucija dėl sovietmečiu ideologizuotų 
gatvių pavadinimų pakeitimo bei pozicija dėl 
būsto nuomos ar įsigijimo jauniems asmenims 
Lietuvoje. 
 
Į LiJOT Valdybą vienerių metų kadencijai buvo 
išrinkta Gintarė Vikmonaitė. Dviejų metų 
kadencijai išrinkti: Viktorija Gailiūtė, Urtė 
Petrulytė, Domantas Katelė ir Darius Stonys. 
 
Asamblėjos metu išrinkta nauja LiJOT 
Kontrolės komisija, kurios nariais tapo Benas 
Marcalis, Greta Zaburaitė, Vidmantas Mitkus, 
Liudvika Streikutė ir Teodoras Mindaugas 
Ramanauskas. 
 
Taip pat išrinkti ir jaunimo atstovai 
nacionalinėje Jaunimo reikalų taryboje. Jais 
tapo Raminta Matulytė, Klaudijus Melys, 
Lukas Stravinskas, Vladas Polevičius ir 
Raimonda Bogužaitė. 
 
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro 
veiklomis balandžio mėnesį kviečiame 
susipažinti žemiau.



Balandžio 2 d. LiJOT Prezidentas A.Mikalauskas, Valdybos nariai  G. Vikmonaitė ir V. Polevičius dalyvavo susitikime 

su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) ir Jaunimo reikalų departamento (JRD) atstovais dėl jaunimo 

politikos efektyvinimo. 

 

Balandžio 2 d. vyko LiJOT Valdybos posėdis. 

 

Balandžio 3 d. vyko susitikimas su iniciatyvos „Žinau, ką renku“ ir organizacijos „Baltosios pirštinės“ atstovais dėl 
planuojamų veiklų rinkimų periodu. 

 

Balandžio 3 d. LiJOT Valdybos narė T. Škutaitė dalyvavo konferencijoje LR Seime su svečiais iš Estijos apie 

elektroninį balsavimą ir kibernetinį saugumą. 

 

Balandžio 8 d. LiJOT Valdybos narės G. Vikmonaitė ir U. Petrulytė bei tarptautinių reikalų koordinatorius P. 

Serapinas dalyvavo Šiaurės ministrų tarybos biuro inicijuotame susitikime su Darnaus vystymosi tikslų projekto 

partneriais. Susitikimo metu buvo aptartos artėjančios veiklos LiJOT „Dalinkis vasara 2019“ festivalyje ir socialinių 

tinklų kampanijos metu. 

 

Balandžio 9 d. vyko darbo grupės dėl teikiamų 46-ąjai LiJOT Asamblėjai dokumentų (Asamblėjos reglamentas ir 
Jaunimo reikalų tarybos atskaitomybės reglamentas) susitikimas. 

 

Balandžio 11 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo susitikime su Lietuvos socialdemokratinio jaunimo 

sąjungos (LSDJS) V. Rusiu dėl 46-osios LiJOT Asamblėjos. 

 

Balandžio 12 d. vyko Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų (SJRT), LIJOT ir JRD susitikimas. 

 

Balandžio 12-13 D. LiJOT Valdybos narė U. Petrulytė dalyvavo Europos Jaunimo forumo (European Youth Forum) 

Asamblėjoje, kurioje priimta rezoliucija dėl klimato kaitos bei išrinkti nauji patariamosios jaunimo tarybos prie 

ministrų kabineto Europos Taryboje nariai. 
 

Balandžio 12 d. LiJOT biuro nariai dalyvavo projekto „Jaunimas savivaldoje: Kas toliau?“ jaunimo forume Vilniuje. 

   

Balandžio 15 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas buvo susitikęs su JRD vadovais dėl jaunimo politikos 

efektyvinimo. 

 

Balandžio 16 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas buvo susitikęs su kandidatu į LiJOT Valdybą D. Stoniu. 

 

Balandžio 16 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė J. Trumpickaitė ir tarptautinių reikalų koordinatorius P. 

Serapinas dalyvavo susitikime su „Multikino“ atstovais. 

 

Balandžio 17 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo NVO tarybos posėdyje. 

 

Balandžio 17 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros 

(JTBA) dalininkų susitikime. 

 

Balandžio 17-18 d. LiJOT Valdybos narė T. Škutaitė dalyvavo seminare apie balsavimą nuo 16-kos metų Estijoje, 

Taline. 

 

Balandžio 19 d. Valdybos narė L. Masiliauskaitė dalyvavo privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje. 

 

Balandžio 24 d. LIJOT Valdybos atstovai susitiko su kandidatu į LR Prezidentus  G. Nausėda, kur pristatė 45-oje 

Asamblėjoje priimtus pasiūlymus Savivaldybių tarybų, Prezidento ir Europos Parlamento rinkimams. 

 

Balandžio 30 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo Europos Socialinių ir ekonominių reikalų komiteto 

rengtoje diskusijoje apie Europos Parlamento rinkimus kartu su LR Seimo nariais.  

Žiniomis  i r  faktais  gr įs tas  jaunimo ir  jaunimo organizac i jų  
atstovavimas bei   jaunimo pol i t ikos  formavimas

Narystės  i r  v id in io  bendradarbiavimo st ipr in imas



 

 

 

LiJOT vystymas

Balandžio 9 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas susitiko su Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) prezidente 

R. Matulyte ir biuro nare S. Aškinyte dėl jaunimo politikos aktualijų. 

 

Balandžio 13-14 d. vyko LiJOT mokymai „Advokacija ir lobistinė veikla“, kurie yra įgyvendinamo projekto 

„Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos dalyvavimo viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas“ 

dalis. 

 

Balandžio 13 d.  LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo LMS Asamblėjoje, kur buvo išrinkta nauja 

organizacijos vadovė S. Aškinytė. 

 

Balandžio 18 d. vyko LiJOT Vadovų klubas, kuriame prisistatė kandidatai į LIJOT Valdybą bei Jaunimo 

reikalų tarybą. Taip pat Vadovų klube buvo pristatyti teikiami dokumentai bei aktualiausia 46-osios 

Asamblėjos informacija. 

 

Balandžio 27-28 d. Druskininkuose įvyko eilinė 46-oji LiJOT Pavasario Asamblėja. Patvirtintos LiJOT ir 
Jaunimo reikalų tarybos 2018 m. veiklos ataskaitos. Asamblėjoje atnaujinti ir patvirtinti LiJOT Asamblėjos 

ir Jaunimo reikalų tarybos rinkimo ir atskaitingumo reglamentai. Priimta rezoliucija dėl sovietmečiu 

ideologizuotų gatvių pavadinimų pakeitimo bei pozicija dėl būsto nuomos ar įsigijimo jauniems 

asmenims Lietuvoje. Į LiJOT Valdybą vienerių metų kadencijai buvo išrinkta Gintarė Vikmonaitė. Dviejų 

metų kadencijai išrinkti: Viktorija Gailiūtė, Urtė Petrulytė, Domantas Katelė ir Darius Stonys. Asamblėjos 

metu išrinkta nauja LiJOT Kontrolės komisija, kurios nariais tapo Benas Marcalis, Greta Zaburaitė, 

Vidmantas Mitkus, Liudvika Streikutė ir Teodoras Mindaugas Ramanauskas.Taip pat išrinkti ir jaunimo 

atstovai nacionalinėje Jaunimo reikalų taryboje. Jais tapo Raminta Matulytė, Klaudijus Melys, Lukas 

Stravinskas, Vladas Polevičius ir Raimonda Bogužaitė. 

 

Balandžio 3 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė ir tarptautinių reikalų koordinatorius P. Serapinas 

dalyvavo susitikime su naujienų portalo DELFI.lt atstovu I. Rusilu dėl bendradarbiavimo iniciatyvos „Man ne 

dzin“ kontekste. 

 

Balandžio 4 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė J. Trumpickaitė ir tarptautinių reikalų koordinatorius 

P. Serapinas dalyvavo susitikime su T. Klivicku ir aptarė tolimesnį LiJOT projekto „Man ne dzin“ ir iniciatyvos 

„Apsodink.eu“ bendradarbiavimą. 

 

Balandžio 10 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo susitikime su Lietuvos kariuomenės Specialiųjų 

operacijų pajėgų atstovais dėl bendradarbiavimo. 

 

 

Jaunimo gal ios  d id in imas

Balandžio 2 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo susitikime su Europos Komisijos 

atstovybės Lietuvoje Komunikacijos grupės vadovu V. Kvykliu, atstove A. Stankevičiene ir Europos informacijos 

centro atstove S. Škirkaite. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės dėl ,,DiscoverEU” 

iniciatyvos viešinimo, Jaunimo Europos komandos bei Eurodesk Lietuva savanorių bendradarbiavimo. 

 

Balandžio 3-4 d. Vilniuje vyko Eurodesk Lietuva įvadinis seminaras, skirtas naujai prie tinklo prisijungusiems 

regioniniams partneriams ir atsinaujinusiems darbuotojams. Susitikime dalyvavo 22 regioniniai atstovai iš 18 

skirtingų organizacijų, įstaigų. 

 

Balandžio 5 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir Eurodesk Lietuva programos redaktorė G. 

Budreikaitė pristatė Eurodesk Lietuva tinklą ir mobilumo galimybes Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT 

gimnazistams. 

 

 



Balandžio 23 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė pristatė Eurodesk Lietuva tinklą ir 
mobilumo galimybes Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (VTDK) studentams bei darbuotojams. 

 

Balandžio 24 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė Žinių radijo laidoje „Ekspertai pataria” 

kalbėjo apie savanorystės ir dalyvavimo jaunimo organizacijose naudą bei svarbą pačiam jaunam žmogui. 
 

Balandžio 25 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė G. Budreikaitė ir Jaunimo informacinių paslaugų 

vadovė S. Telksnytė dalyvavo JTBA organizuotame Europos jaunimo savaitės renginyje. 

 

Balandžio 26 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo naujienų portalo DELFI.lt laidoje „EPulsas“. 

 

Balandžio 29 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė G. Budreikaitė ir Jaunimo informacinių paslaugų 

vadovė S. Telksnytė susitiko su I. Brogiene dėl Rytų partnerystės jaunimo forumo. Susitikimo metu buvo 

nutarta, jog forume dalyvaus „Žinau viską” jaunieji žurnalistai, kurie rūpinsis renginio komunikacija, 

Eurodesk Lietuva komanda pristatys tinklą ir mobilumo galimybes forumo dalyviams. 

 

Balandžio 30 d.  Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo susitikime su 

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato komunikacijos programų vadove M. Mašanauskiene 

dėl medijų informacinio raštingumo temos plėtojimo Lietuvoje, aptartos galimos bendradarbiavimo 

galimybės ir partneriai veikloms šioje srityje įgyvendinti. 
 

 

Balandžio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 41 874  peržiūros, 

patalpinta 41 naujiena ir 4 EurodeskTV vaizdo klipai. Išsiųsti 4 naujienlaiškiai. 
Raštu atsakytos 28 užklausos. 

 

LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 2 straipsniai, o „Facebook“ 

puslapyje 18 pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis balandį buvo 

peržiūrėtas  6 180 kartų. 

 

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas: 

www.žinauviską.lt         41 874 peržiūros. 

www.lijot.lt   6 18047 peržiūrų. 


