
Mieli jaunimo organizacijų nariai,
 
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro
veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2019  m. gruodžio mėnesio
veikla pagal LiJOT 2019-2024  m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
 
Gruodžio 5 d. vyko LiJOT Padėkos vakaras,
kurio metu buvo apdovanoti labiausiai
jaunimui nusipelnę asmenys bei organizacijos. 
 
Metų jaunimo iniciatyvos nominaciją laimėjo
projektas Regioninių jaunimo organizacijų
„Apskritalizacija“. Metų jaunimo organizacijų
lyderiu tapo Vladas Polevičius. Metų jaunimo
organizacijų partneriu tapo Vilniaus
universiteto tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institutas. Metų jaunimo
ambasadoriaus nominaciją laimėjo kampanija
„#chooseklaipėda“. Nominaciją, žmogus
labiausiai nusipelnęs jaunimui, laimėjo Nerijus
Miginis. Taip pat buvo įteikti specialūs 15
metų gimtadienių „Eurodesk Lietuva“ ir „Man
ne dzin“ apdovanojimai. „Man ne dzin“
apdovanojimas įteiktas naujienų portalui
DELFI.lt, o „Eurodesk Lietuva“ apdovanojimas
atiteko Eurodesk Brussels Link (EBL).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro
veiklomis gruodžio mėnesį kviečiame
susipažinti žemiau.
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Gruodžio 2-3 d. LiJOT Viceprezidentė U. Petrulytė dalyvavo CBSS (Council of Baltic Sea States) rengtame susitikime
dėl jaunimo platformos projekto. Susitikimo buvo aptartos projekto veiklos, planuotos veiklų kryptis ir
bendradarbiavimas. 

 

Gruodžio 5 d. vyko LiJOT Padėkos vakaras, kurio metu buvo apdovanoti labiausiai jaunimui nusipelnę asmenys bei
organizacijos. Su apdovanojimų laimėtojais galite susipažinti čia: https://bit.ly/2NHgpct.
 

Gruodžio 6 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo LR Prezidento G. Nausėdos ir pirmosios ponios
D.Nausėdienės organizuojamuose „Maldos pusryčiuose“ LR Prezidentūroje. 

 

Gruodžio 9 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo NVO tarybos posėdyje. 

 

Gruodžio 9 d. LiJOT programų koordinatorius dalyvavo internetiniame pokalbyje su „Regeneration 2030“ ir „CBSS
Youth“ atstovais dėl projekto „Boosting Agenda 2030 with Lithuanian Summer Festival and Communication“

baigiamųjų dirbtuvių organizavimo.

 

Gruodžio  10  d. LiJOT Valdybos narys  A. Gedminas dalyvavo Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų (SJOT)

programų finansavimo 2020-2021 metais konkurso komisijos posėdyje.

 

Gruodžio 11 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ valdybos posėdyje. 

 

Gruodžio 12 d. vyko LiJOT Valdybos posėdis.

 

Gruodžio 13 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo susitikime su LR Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)

antikorupcinio švietimo skyriaus viršininku B. Aldakausku. 

 

Gruodžio 13 d. LiJOT Valdybos narė T. Škutaitė dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA)

Valdybos posėdyje. 

 

Gruodžio 14-15 d. LiJOT Viceprezidentė U. Petrulytė, Valdybos narės G. Vikmonaitė, V. Gailiūtė, L. Masiliauskaitė ir
LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas organizavo ir dalyvavo projekto „Boosting Agenda 2030 with Lithuanian
Summer Festival and Communication“ baigiamosiose dirbtuvėse, kuriose buvo kuriamas planas kaip lokalizuoti
Darnaus vystymosi tikslus Lietuvos regionuose. Renginyje taip pat dalyvavo LiJOT partneriai iš Lietuvos ir Šiaurės šalių
ir Baltijos jūros regiono.

 

Gruodžio 16 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo JTBA dalininkų posėdyje.

 

Gruodžio 16 d. LiJOT Valdybos narė L. Masiliauskaitė  dalyvavo Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje.  Su
ataskaita galite susipažinti čia: http://bit.ly/2TKrcWY. 

 

Gruodžio 17 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo NVO tarybos posėdyje. 

 

Gruodžio 18 d. LiJOT Prezidentas L. K Vaičiakas ir jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo
posėdyje dėl Europos judėjimo Lietuvoje steigimo.

 

Gruodžio 19 d. LiJOT Prezidentas L. K Vaičiakas ir politinio proceso koordinatorius T. M. Ramanauskas dalyvavo
susitikime su Švietimo NVO  tinklu, kuriame buvo diskutuojama apie organizacijų pasiekimus švietimo srityje, tinklo
tikslus ir bendradarbiavimo galimybes. 

 

Gruodžio 20 d. LiJOT Valdybos nariai A. Gedminas ir L. Masiliauskaitė bei politinio proceso koordinatorius T. M.

Ramanauskas dalyvavo susitikime dėl Neformalaus vaikų švietimo su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
atstovais. 

 

Gruodžio 23 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(SADM), Jaunimo reikalų departamento (JRD) ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) atstovais
dėl jaunimo politikos pagrindų įstatymo.

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



 

 

 

Gruodžio 4 d. LiJOT valdybos narys D. Stonys konsultavo Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA)

prezidentę A. Martinonytę apie organizacijos stiprinimą.

 

Gruodžio 6 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas ir narių koordinatorius A. Šablinskas dalyvavo nacionalinių
jaunimo organizacijų susitikime, kuris vyko Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų
institute (VU TSPMI). 
 

Gruodžio 10 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas, Valdybos narė U. Petrulytė ir narių koordinatorius A.

Šablinskas dalyvavo susitikimuose su moksleiviais Rietave ir Plungėje, kur pristatė LiJOT veiklą. Taip pat
vyko susitikimas su Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ bei Klaipėdos
savivaldybės atstovais. Susitikimų metu buvo diskutuojama apie jaunimo politikos aktualijas bei Klaipėdos
Europos jaunimo sostinės 2021 m. planus. Taip pat atstovai dalyvavo Klaipėdos rajono „Apskritojo stalo“

apdovanojimuose. 

 

Gruodžio 13 d. LiJOT narių koordinatorius A. Šablinskas atliko Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų
(SJOT) kokybės standartą Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungai „Apskritas stalas“.

 

Gruodžio 13 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas, jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė, narių
koordinatorius A. Šablinskas bei administratorė G. Dabulskytė dalyvavo Utenos visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas” organizuotuose Utenos jaunimo apdovanojimuose. 

 

Gruodžio 14 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo Jaunųjų konservatorių lygos (JKL) rinkiminėje
konferencijoje Kaune. 

 

Gruodžio 15 d. LiJOT narių koordinatorius A. Šablinskas atliko SJOT kokybės standartą Marijampolės
jaunimo organizacijų tarybai „Apskritas stalas“ (MJOTAS).

 

Gruodžio 17 d. LiJOT Valdybos nariai D. Stonys bei A. Gedminas ir narių koordinatorius A. Šablinskas
dalyvavo LiJOT nacionalinių jaunimo organizacijų vadovų susitikime. 

 

Gruodžio 17 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas susitiko su Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
atstovais dėl jaunimo politikos aktualijų.

 

Gruodžio 18 d. „Lietuvos skautijos“ atstovai į LiJOT biurą atnešė Betliejaus taikos ugnį. 
 

Gruodžio 19 d. vyko susitikimas su Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ Vilniuje, LiJOT
bure. 

 

Gruodžio 19 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas ir politinio proceso koordinatorius T. M. Ramanauskas
dalyvavo Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas Stalas“ jaunimo
apdovanojimuose.

 

Gruodžio 21 d. LiJOT narių koordinatorius A. Šablinskas vedė komandos formavimo mokymus Zarasų
rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungai „Apskritas Stalas“.

LiJOT vystymas

Gruodžio 18 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo pirmame susitikime su Švedijos
ambasados atstovais dėl ruošiamo projekto „Democracy Talks“.

 

Gruodžio 9 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas ir administratorė G. Dabulskytė dalyvavo susitikime su
Vilniaus savivaldybės nekilnojamojo turto skyriaus vedėja ir vyriausiaisiais specialistais dėl patalpų nuomos. 

 

Gruodžio 17 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė susitiko su festivalio „Nepatogus kinas”

organizatoriais aptarti 2019 m. partnerystės dėl festivalio Jaunimo žiuri iniciatyvos, apdovanojimų
ceremonijos ir „Žinau viską” jaunųjų žurnalistų įsitraukimo. Taip pat susitikimo metu kalbėta apie
partnerystės išlaikymą ir stiprinimą 2020 m.

 

 



Gruodžio 3 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo „XFM“ radijo laidoje „Laužų karta“.

 

Gruodžio 10-11 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė ir Jaunimo
informacinių paslaugų koordinatorė S. Telksnytė organizavo Jaunimo informavimo ir konsultavimo darbuotojų
susitikimą. Susitikime dalyvavo LiJOT įgyvendinamo projekto „Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų
teikimas ir vystymas Lietuvoje” partneriai.
 

Gruodžio 10 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė dalyvavo Vilniaus neformaliojo
ugdymo ir savanorystės centro tyrimo „Savanorystės Lietuvoje portretas“ pristatyme. Tyrimas buvo orientuotas į
šiuos klausimus: Kokio amžiaus grupės žmonės dažniausiai savanoriauja? Kokios sritys yra patraukliausios?

Kodėl skirtingai suvokiame savanorystę? Ko trūksta, kad savanoriška veikla taptų populiaresnė Lietuvoje?

 

Gruodžio 12 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo Jaunimo Europos komandos 10-ies
metų gimtadienyje. 

 

Gruodžio 3-5 d. Vilniuje vyko Eurodesk tinklo tarptautiniai mokymo kursai „Creating content with and for young
people”. Mokymo kursuose dalyvavo Eurodesk Lietuva komanda ir  „Žinau viską” jaunosios žurnalistės.

 

Gruodžio 13 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo Lietuvos radijo ir televizijos radijo laidoje „10-12“, kurios
metu buvo kalbama apie klimato krizę. 

 

Gruodžio 13 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime su Vilniaus universiteto verslo
mokyklos magistro studijų studente, kuriame dalinosi informacija apie projektų rengimą ir LiJOT patirtį
įgyvendinant įvairius projektus.

 

Gruodžio 13 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M.

Varkalytė dalyvavo Kauno JIK taško atidaryme.

 

Gruodžio 17 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir Eurodesk Lietuva regioninių reikalų
koordinatorė N. Sendriūtė organizavo online mokymus naujai prie tinklo prisijungusiems savanoriams.

 

Gruodžio 18 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė dalyvavo
konferencijoje   pristatė jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą Joniškyje vykusioje konferencijoje
„Joniškio rajono jaunimo iniciatyvos projektinėse veiklose 2019”.

 

Gruodžio 19 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir Jaunimo informavimo ir konsultavimo
paslaugų koordinatorė M. Varkalytė dalyvavo   susitikime su Jaunimo reikalų departamento (JRD) atstove R.

Andrejeva dėl projekto „Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas ir vystymas Lietuvoje” pasiektų
rodiklių bei LiJOT kaip jaunimo informavimo ir konsultavimo nacionalinio koordinatoriaus darbo rezultatų,

iššūkių bei planų.

 

Gruodžio 19 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir Jaunimo informavimo ir konsultavimo
paslaugų koordinatorė M. Varkalytė susitiko su Vilniaus Antakalnio jaunimo centro „Žalianamis” jaunimo
darbuotoja B. Ruziene aptarti bendradarbiavimo siekiant centre įkurti jaunimo informacijos centrą.

 

 

Gruodžio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 35 402 peržiūros, patalpintos
36 naujienos ir 2 EurodeskTV vaizdo klipai. Išsiųsti 5 naujienlaiškiai. Raštu
atsakyta 30 užklausų.

 

LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 0 straipsnių, o „Facebook“ puslapyje 9
pranešimai įvairiomis temomis. Tinklapis gruodį buvo peržiūrėtas  2 185 kartus.

 

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:

www.žinauviską.lt         35 402  peržiūros.

www.lijot.lt   2 185 peržiūros.

Jaunimo gal ios  d id in imas


