
LiJOT Valdybos  
i r  

b iuro  gegužės  
mėnes io  ve ik los  

ataskaita

Mieli jaunimo organizacijų nariai, 
 
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro 
veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta 
svarbiausia 2019 m. gegužės mėnesio veikla 
pagal LiJOT 2019-2024 m. strategijoje 
numatytas veiklos kryptis. 
 
Gegužės mėnesį buvo aktyviai dirbama ties 
pilietiškumo skatinimo kampanija „Man ne 
dzin“. Gegužės mėnesį įvyko bendras „Man ne 
dzin“ ir naujienų portalo DELFI.lt 
įgyvendinamas projektas „Piliečio 
egzaminas“, kurį interneto puslapyje 
www.piliecioegzaminas.lt sprendė daugiau nei 
3700 dalyvių. Egzamine buvo pateikta 30 
klausimų, kuriuos sudarė įvairios Lietuvos 
institucijos bei organizacijos. „Man ne dzin“ 
taip pat prisidėjo prie dviejų rinkimų 
stebėjimų, kuriuos organizavo VU TSPMI, 
kartu su kitomis iniciatyvomis. 
 
Taip pat gegužės mėnesį startavo Eurodesk 
Lietuva mobilumo vasarą skatinimo kampanija 
„Dalinkis Vasara“. Šių metų kampanijos 
pagrindinės temos: savanorystė, darbas, 
tarptautinės mokymosi galimybės, festivaliai 
bei kelionės. 
 
Gegužės mėnesį įvyko net du LiJOT Vadovų 
klubai, skirti aptarti klausimus dėl jaunimo 
politikos efektyvinimo.  
 
 
 
 
 
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro 
veiklomis gegužės mėnesį kviečiame 
susipažinti žemiau.



Gegužės 1 d. LIJOT Prezidentas, Valdyba bei biuras dalyvavo įstojimo į Europos Sąjungą 15-kos metų minėjime S. 

Daukanto aikštėje, Vilniuje. 

 

Gegužės 1 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas susitiko su naujais LiJOT Kontrolės komisijos nariais. Posėdžio metu 

išrinktas Kontrolės komisijos pirmininkas B. Marcalis. 

 

Gegužės 2 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

(SADM) vadovybe dėl nacionalinės pažangos programos. 

 

Gegužės 6-12 d. LiJOT Valdybos narė V. Gailiūtė ir politinio proceso koordinatorius R. Štreimikis dalyvavo projekte 

„Young Europe is Voting“, kuriame buvo diskutuojama apie Europos Sąjungos ateitį, aptartos kultūros ir identiteto, 

klimato, aplinkosaugos, pabėgėlių ir migracijos problemos bei patvirtintas Ungdomsøen manifestas, kuriame 

išreikšta Europos jaunimo pozicija. 

 

Gegužės 7 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas susitiko su jaunimo projekto dalyviais iš Marijampolės rajono. 

 

Gegužės 7 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas nuotoliniu būdu dalyvavo darbo grupės posėdyje dėl Europos 

jaunimo sostinės. 

 

Gegužės 8 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo LR Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje dėl 
jaunimo politikos efektyvinimo plano. 

 

Gegužės 8 d. LiJOT Valdybos, Kontrolės komisijos ir biuro nariai ėjo balsuoti Respublikos Prezidento rinkimuose ir 
referendumuose. 

 

Gegužės 9 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas, jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir 
Eurodesk Lietuva programos redaktorė G. Budreikaitė dalyvavo ES Atstovybės Lietuvoje ir ES Parlamento Biuro 

organizuotame Europos dienos minėjime. 

 

Gegužės 12 d. LiJOT Valdybos, Kontrolės komisijos, biuro bei atstovai nacionalinėje Jaunimo reikalų taryboje 

dalyvavo VU TSPMI organizuotoje „Rinkimų naktyje“, kurios metu buvo stebimi LR Prezidento ir referendumų dėl 
12 ir 55 LR Konstitucijos straipsnių pakeitimo balsavimo rezultatai. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas „Rinkimų 

nakties“ metu dalyvavo diskusijoje, kurioje, kartu su visuomenine organizacija „Baltosios pirštinės“ ir iniciatyva 

„Žinau, ką renku“ kalbėjo apie jauną žmogų ir jo dalyvavimą rinkimuose. 

 

Gegužės 13 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime su LR Teritorijos bendrojo plano 

projekto koordinatore E. Archipovaite. Susitikimo metu buvo aptarti Darnaus vystymosi tikslų komunikacijos, 

turinio klausimai. Diskutuota apie preliminarias LiJOT festivalio „Dalinkis vasara 2019“ temas ir Lietuvos darnaus 

vystymosi tikslų ekspertų tinklo įsitraukimą į planuojamas LiJOT veiklas ateityje. Taip pat aptartos galimybės 

bendradarbiauti kuriant JT jaunimo delegato programą Lietuvoje. 

 

Gegužės 13 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas susitiko su naujai išrinktais LiJOT Valdybos nariais. Susitikimo 

metu buvo aptartos LiJOT, jaunimo politikos aktualijos, aptarta darbo kultūra. 

 

Gegužės 14 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime su Šiaurės ministrų tarybos biuro, 

Jaunimo reikalų departamento (JRD), Nacionalinės savivaldybių asociacijos ir Aplinkos ministerijos atstovais. 

Susitikimo metu buvo aptarti tolimesni veiksmai įgyvendinant Darnaus vystymosi lokalizacijos Klaipėdos regione 

2020–2021 m. projektą. 

 

Gegužės 14 d. LiJOT Valdybos narys D. Stonys susitiko su VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ir kalbėjo apie 

bendradarbiavimą mažinant psichikos sveikatos stigmą Lietuvos regionuose. 

 

Gegužės 15 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo LR Seimo jaunimo ir sporto komisijos posėdyje. 

 

Gegužės 15 d. vyko Nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybos posėdis. 

 

Gegužės 17 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo susitikime su JRD atstovais. Susitikimo metu buvo 

kalbėta apie diskusijų festivalio „Būtent“ diskusiją, Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimą. 

 

Gegužės 21 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė J. Trumpickaitė ir programų koordinatorius P. Serapinas 

dalyvavo VU TSPMI, „Mano balsas.lt“ ir „Man ne dzin“ organizuotoje diskusijoje „Ką rinksime į Europos 

Parlamentą?“. 

 

 

 

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



 

 

 

Gegužės 21 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) radijo laidoje 

„10-12“, kurios metu kalbėjo apie jaunimo rinkiminį aktyvumą 2019 metais. 

 

Gegužės 21 d. LiJOT Valdyba, Kontrolės komisija, atstovai nacionalinėje Jaunimo reikalų taryboje bei biuro 

nariai ėjo balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą ir II-ame Respublikos Prezidento rinkimų ture. 

 

Gegužės 23 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinatorė J. Trumpickaitė ir programų koordinatorius P. 

Serapinas dalyvavo VU TSPMI, „Mano balsas.lt“ ir „Man ne dzin“ organizuotuose partijų-kandidačių į 
Europos Parlamentą debatuose. 

 

Gegužės 23 d. LiJOT Valdybos narė L. Masiliauskaitė dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

organizuotame susitikime dėl Europos Sąjungos fondų investicijos laikotarpių. Buvo diskutuojama dėl 
naujo programavimo periodo veiklų, pareiškėjų bei rodiklių. 

 

Gegužės 26 d. vyko VU TSPMI, „Man ne dzin“, „Žinau, ką renku“ ir Europos Parlamento biuro Lietuvoje 

organizuojama „Rinkimų naktis: antras turas“. Rinkimų nakties metu vyko „Man ne dzin“ inicijuota 

diskusija „Apie jauną žmogų rinkimuose į Europos Parlamentą: ar galime tikėtis dar vieno rekordo?“. 

 

Gegužės 27 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas, jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė 

dalyvavo susitikime su Vilniaus universiteto Studentų atatovybės (VU SA) Prezidentu K. Meliu. Susitikimo 

metu buvo diskutuojama dėl bendradarbiavimo projekte jaunimo informavimo ir konsultavimo srityje. 

 

Gegužės 27 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas ir politinio proceso koordinatorius R. Štreimikis susitiko su 

naujai išrinktais jaunimo atstovais nacionalinėje Jaunimo reikalų taryboje. Susitikimo metu buvo aptartas 

Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas, jaunimo politikos aktualijos, numatomi darbai. 
 

Gegužės 28 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavime, 

kuriame dalyvavo darbo grupėse ir aptarė jaunimo organizacijų problematiką bei galimybes 

bendradarbiauti. 
 

Gegužės 29 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės komisijos posėdyje 

dėl naktinio avilio konkurso. 

 

Gegužės 29 d. vyko LiJOT Valdybos posėdis. 

 

Gegužės 30 d. LiJOT Valdybos, jaunimo atstovai Jaunimo reikalų taryboje ir biuras dalyvavo darbo grupės 

posėdyje kartu J.  Meldžiuku dėl Nacionalinės pažangos programos ir nacionalinės jaunimo politikos 

plėtros programos kūrimo. 

 

Gegužės 31 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo JRD inovacijų konkurso komisijos posėdyje. 

 

Gegužės 3 d. LiJOT Valdybos narys D. Stonys susitiko su Ateitininkų federacijos generaline sekretore L. 

Jodko ir aptarė psichikos sveikatos temą nevyriausybinių organizacijų kontekste. 

 

Gegužės 4 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo Jaunųjų konservatorių lygos (JKL) visuotiniame 

narių susirinkime. 

 

Gegužės 11 d. LiJOT Valdybos narys D. Stonys susitiko Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA) 

prezidente K. Poškute ir kalbėjo apie organizacijos stiprinimą. 

 

Gegužės 11 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA), 

Vilniaus universiteto studentų atstovybės (VU SA) Asamblėjose bei Lietuvos psichologijos studentų 

asociacijos (LiPSA) gimtadienio šventėje. 

 

Gegužės 16 d. LiJOT Valdybos narys D. Stonys susitiko Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) prezidente S. 

Aškinyte ir diskutavo apie organizacijos stiprinimą. 

 

 

 

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



Gegužės 16 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas susitiko su Lietuvos Skautijos tarybos pirmininku T. Broga. 

Susitikimo metu buvo aptartos jaunimo politikos aktualijos. 

 

Gegužės 18 d. LiJOT Valdybos narė V. Gailiūtė dalyvavo Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“ visuotiniame 

suvažiavime. 

 

Gegužės 22 d. LiJOT narių koordinatorė G. Misevičiūtė susitiko su Kauno jaunimo organizacijų sąjungos 

(KJOS) „Apskritasis stalas“ naujai išrinkta pirmininke G. Šmaižyte. 

 

Gegužės 28 d. Vyko LiJOT Vadovų klubas, skirtas aptarti klausimus dėl jaunimo politikos efektyvinimo. 

 

Gegužės 31 d. vyko LiJOT Vadovų klubas dėl jaunimo politikos efektyvinimo. 

 

Gegužės 17 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas, administratorė G. Dabulskytė, narių koordinatorė G. Misevičiūtė, 

ryšių su visuomene koordinatorė J. Trumpickaitė ir programų koordinatorius P. Serapinas vyko susitikti su 

„Zalensų“ sodybos atstovais ir aptarė festivalio „Dalinkis vasara 2019“  teritorijos galimybes.  

 

 

 

 

Jaunimo gal ios  d id in imas

LiJOT vystymas

Gegužės 3 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė į Europos informacijos centrą atvykusiems 

gimnazistams iš Kauno pristatė „DiscoverEU“ iniciatyvą. Pristatytos taisyklės, kas gali dalyvauti iniciatyvoje, kaip 

užpildyti registracijos anketą, savo įspūdžiais ir patirtimi dalijosi po Europą jau keliavęs vienas iš „DiscoverEU“ 

bilietų laimėtojų. 

 

Gegužės 6 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo Jungtinių Tautų švietimo ir UNESCO- 

UNITWIN medijų informacinio raštingumo tyrimų centro atidaryme, kuris įsikūrė Vytauto Didžiojo universiteto 

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete. 

 

Gegužės 6 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė Elektrėnų jaunimo centre pristatė „Dalinkis 

vasara“ kampaniją ir supažindino su trumpalaikėmis mobilumo galimybėmis vasaros metu. 

 

Gegužės 7 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė susitiko su AIESEC Prezidente G. Balčiūnaite 

aptarti bendradarbiavimo galimybių. Susitikimų metu buvo nuspręsta, kad AIESEC kaip vieni iš partnerių 

keliaus į festivalius ir / ar organizuos informacinius renginius regionuose „Dalinkis vasara“ kampanijos metu. 

 

Gegužės 13 d. vyko Eurodesk tinklo jaunųjų žurnalistų mokymai. Naujai surinkta jaunųjų žurnalistų komanda 

susipažino su tinklo veikla bei sužinojo pagrindines žurnalistikos gaires. 

 

Gegužės 15–17 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo ERYICA Asamblėjoje. Asamblėjos 

metu buvo išrinkta nauja valdyba ir prezidentė, kurios pareigas ir toliau eis J. Fedotoff (Koordinaatti, Suomija). 

Daugiau informacijos apie Asamblėjos metu priimtus sprendimus: http://bit.do/eT6bz. 

 

Gegužės 20 d. pradėta mobilumo vasarą skatinimo kampaniją „Dalinkis Vasara“. Šių metų kampanijos 

pagrindinės temos: savanorystė, darbas, tarptautinės mokymosi galimybės, festivaliai bei kelionės. 

 

Gegužės 20 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir Eurodesk Lietuva programos redaktorė G. 

Budreikaitė dalyvavo nuotoliniame susitikime su EBL komandos nare S. Sabuni dėl tarptautinių Eurodesk tinklo 

komunikacijos mokymų kurso organizavimo, kurie vyks 2019 m. gruodžio 3-6 d. Vilniuje. 

 

Gegužės 23 d. Eurodesk Lietuva redaktorė G. Budreikaitė vedė informacinį pristatymą Utenoje mainų 

moksleiviams apie tinklo veiklas ir mobilumo galimybes. 

 

 



Gegužės  23 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo LMS Kauno Mokinių savivaldų 

informavimo centro organizuotame renginyje „Mokinių savivaldų apdovanojimai“, kur mokinių savivaldų 

atstovams bei kuratoriams pristatė „Dalinkis vasara“ kampaniją ir supažindino su trumpalaikėmis 

mobilumo galimybėmis vasaros metu. 

 

Gegužės 24 d. vyko bendras „Man ne dzin“ ir naujienų portalo DELFI.lt įgyvendinamas projektas „Piliečio 

egzaminas“. Egzaminą nuo 9 iki 22 val. sprendė 3700 dalyvių, kurie tikrino savo žinias apie Lietuvą. 

Egzaminą sudarė 30 įvairių institucijų ir organizacijų pateikti klausimai. 
 

Gegužės 28 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir Eurodesk Lietuva programos 

redaktorė G. Budreikaitė susitiko su Rytų partnerystės jaunimo forumo organizatoriais. Susitikimo metu 

buvo aptartas jaunųjų žurnalistų įsitraukimas renginio metu, patvirtina, kad Eurodesk Lietuva komanda 

pristatys tinklą. 

 

Gegužės 30 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė G. Budreikaitė dalyvavo mokymuose 

„Communicating Human Rights 2.0“ apie komunikaciją žmogaus teisių temomis. 

 

Gegužės mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 49 150 peržiūrų, 

patalpinta 60 naujienų ir 3 EurodeskTV vaizdo klipai. Išsiųsti 4 naujienlaiškiai. 
Raštu atsakytos 45 užklausos. 

 

LiJOT tinklapyje buvo paskelbtas 4 straipsniai, o „Facebook“ 

puslapyje 22 pranešimai įvairiomis temomis. Tinklapis gegužę buvo 

peržiūrėtas  3 077 kartus. 

 

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas: 

www.žinauviską.lt         49 150  peržiūrų. 

www.lijot.lt   3 077 peržiūros. 


