
Mieli jaunimo organizacijų nariai,
 
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro
veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2019  m. rugpjūčio mėnesio
veikla pagal LiJOT 2019-2024  m.
strategijoje numatytas veiklos kryptis.
 
Rugpjūčio mėnesis buvo skirtas susitikimams
su partneriais. Ir toliau vyko susitikimai su
atsakingomis institucijomis dėl jaunimo
politikos efektyvinimo ir 47-oje neeilinėje
Asamblėjoje priimto dokumento realizacijos. 
 
Taip pat įvyko 1 tarptautinis aukšto lygio
susitikimas Alandų salose. Delegatai iš įvairių
valstybių darbo grupių metu kūrė veiksmų
planą dėl 12-ojo ir 13-ojo Darnaus vystymosi
tikslų įgyvendinimo regione.
 
Rugpjūčio mėnesį buvo vykdomi Jaunimo
informavimo ir konsultavimo tinklo partnerių
vizitavimai visoje Lietuvoje.
 
Įvyko socialinių tinklų kampanika „Pametę
galvas“, skirta Baltijos kelio 30-mečiui
paminėti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro
veiklomis rugpjūčio mėnesį kviečiame
susipažinti žemiau.

LiJOT Valdybos
ir

biuro  rugpjūč io
mėnesio  ve ik los

ataskai ta



Rugpjūčio 1 d. LiJOT Valdybos narė V. Gailiūtė projekto „Youth Voices Matter : Evidence Based Structured Dialogue“

metu dalyvavo vakarienėje su Moldovos, Armėnijos, Gruzijos, Rumunijos ir Slovėnijos jaunimo organizacijų tarybomis.

 

Rugpjūčio 7 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas susitiko su LR Seimo pirmininko sekretoriato darbuotojais dėl LR
Seimo rudens sesijos programos jaunimo srityje. 

 

Rugpjūčio 8 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime su E. Poteliūne – JTBA projektų
koordinatore, atsakinga už Erasmus + programos 2 veiksmą (Strategines partnerystes) ir 3 veiksmą (Jaunimo
dialogą). Susitikimo metu buvo diskutuota dėl jaunimo organizacijų dalyvavo Erasmus + projektų teikime bei
aptartas veiksmų planas kaip būtų galima tęsti bendradarbiavimą dėl ES jaunimo dialogo įgyvendinimo.

 

Rugpjūčio 10-11 d. vyko LiJOT Valdybos išvažiuojamasis posėdis.

 

Rugpjūčio 12 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas ir narių koordinatorė G. Misevičiūtė vyko į keturšalį susitikimą
Marijampolėje dėl Marijampolės jaunimo politikos vystymo.

 

Rugpjūčio 20 d. LiJOT Valdybos narė L. Masiliauskaitė dalyvavo privalomosios sveikatos draudimo posėdyje. Posėdžio
metu buvo svarstyta  ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašo ( A sąrašo) ir kompensuojamųjų vaistų sąrašo
(B sąrašo) pakeitimas bei  vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų ir jų bazinių kainų
patvirtinimas. Taip pat posėdžio  metu buvo pristatyti pokyčiai Lietuvos kompensavimo srityje.

 

Rugpjūčio 23-27 d. Jaunimo reikalų tarybos nariai V. Polevičius ir R. Bogužaitė bei LiJOT programų koordinatorius P.

Serapinas dalyvavo Šiaurės šalių ir Baltijos jūros regionų jaunimo iniciatyvos „ReGeneration 2030“ aukšto lygio
susitikime Alandų salose. Delegatai iš įvairių valstybių darbo grupių metu kūrė veiksmų planą dėl 12-ojo ir 13-ojo
Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo regione. 

 

Rugpjūčio 24 d. LiJOT Valdybos narė V. Gailiūtė dalyvavo diskusijoje „Pilietiškumas ir politinis raštingumas: kam to
reikia?“ festivalyje „Laisvės piknikas“. 

 

Rugpjūčio 26 d. LiJOT Valdybos narė L. Masiliauskaitė dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
organizuojamoje viešojoje konsultacijoje dėl bendrųjų programų turinio gairių rengimo. Konsultacijos metu buvo
išsiaiškinti pagrindiniai pokyčiai bei garių rengimo principai, išklausyti kitų interesinių grupių požiūriai. 
 

Rugpjūčio 27 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas susitiko su JRD atstovais dėl nacionalinių jaunimo organizacijų.

 

Rugpjūčio 27 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas susitiko su Vilniaus universitero studentų atstovybės (VU SA) ir
Specialiųjų tytimų tarnybos (STT) atstovais dėl jaunimo skaidrumo deklaracijos.

 

Rugpjūčio 28 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo susitikime su LR Prezidentūros atstovais dėl
įgyvendinamų LiJOT procesų.

 

Rugpjūčio 28 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo neeiliniame NVO tarybos posėdyje dėl VTEK nario
skyrimo.

 

Rugpjūčio 28 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo susitikime su Švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos
(ŠMSM) ministro patarėjais dėl didesnio LiJOT įsitraukimo į švietimo politiką.

 

Rugpjūčio 29 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo „Žemaičių bendruomenės fondo“ projekto
„South Baltic Youth Core Groups Network“ renginyje Telšiuose, kuriame užsienio dalyviams pristatė Lietuvos jaunimo
organizacijų veiklą bei Lietuvos jaunimo politikos ir jaunimo dalyvavimo sprendimų priėmime situaciją.

 

 

 

 

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

Rugpjūčio 9 d. LiJOT politinio proceso koordinatorius R. Štreimikis susitiko su Lietuvos medicinos stutentų asociacijos
(LiMSA) prezidentu A. Danilevičiumi dėl sveikatos apsaugos politikos Lietuvoje.

 

Rugpjūčio 20 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas susitiko su Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis
Stalas“ (KLAS) ir Klaipėdos miesto savivaldybės atstovais dėl Klaipėdos miesto jaunimo politikos aktualijų.



 

 

 

Rugpjūčio 29 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas, narių koordinatorė G. Misevičiūtė ir administratorė G. Dabulskytė
dalyvavo susitikime su Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (KRVJOS) ir
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovais dėl Klaipėdos rajono jaunimo politikos aktualijų.

 

 

 

LiJOT vystymas

Rugpjūčio 1 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas ir informacinių paslaugų vadovę S. Telksytė dalyvavo darbo
pokalbiuose dėl Jaunimo informavimo ir konsultavimo koordinatoriaus pozicijos.

 

Rugpjūčio 1 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas, komunikacijos koordinatorė J. Trumpickaitė, programų
koordinatorius P. Serapinas ir informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė susitiko su Krašto apsaugos
ministerijos atstove L. Sinevičiene dėl bendradarbiavimo projekte.

 

Rugpjūčio 6 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime su Vytauto Didžiojo
universiteto, Vilniaus universiteto, „Mokslo Technologijos“ atstovais. Susitikimo metu buvo aptartos būsimo
projekto „Empowering citizens to contribute to the development of environment and human friendly bio-

based economy“ veiklos ir bendradarbiavimas tarp projekto partnerių bei paraiškos pildymo ir projekto
veiklų planas. 

 

Rugpjūčio 7 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas susitiko su „PublicPaint“ įmonės atstovais dėl
bendradarbiavimo.

 

Rugpjūčio 12 d. LiJOT darbą pradėjo Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė ir
Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė.

 

Jaunimo gal ios  d id in imas

Rugpjūčio 8–9 d. Eurodesk tinklo prezidentė I. Jotkaitė dalyvavo Konrad-Adenauer-Stiftung inicijuotame
susitikime, Klaipėdoje, su Adukacija.Info atstovais iš Baltarusijos. Susitikimo metu pristatytas Eurodesk
tinklas ir gerosios patirtys ir informaciniai įrankiai dirbant su savanoriais ir
regioniniais atstovais Lietuvoje.

 

Rugpjūčio 21 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė ir Jaunimo informacinių
paslaugų vadovė S. Telksnytė susitiko su Šakių jaunimo centru. Susitikimo metu aptartos praeitų metų
veiklos bei planuotos ateinančios veiklos. 

 

Rugpjūčio 21 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė, Jaunimo informavimo ir
konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė ir Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė
susitiko su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Susitikimo metu aptartos praeitų metų veiklos
bei planuotos ateinančios veiklos. 

 

Rugpjūčio 23 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė G. Budreikaitė, Jaunimo informavimo ir
konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė ir Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė
pristatė „Žinau viską“ moksleivių sąjungos organizuotame Baltijos kelio 30-mečio minėjimo „Baltijos keliu“

organizacijų erdvėje, Vilniuje.

 

Rugpjūčio 24 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė G. Budreikaitė ir Jaunimo informacinių paslaugų
vadovė S. Telksnytė pristatė Eurodesk tinklą „Laisvės piknike“, Kaune. 

 

Rugpjūčio 26 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Rokiškio jaunimo
centru. 

 

Rugpjūčio 27–30 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė G. Budreikaitė dalyvavo tarptautiniame
renginyje „MIL Project Lab“ Taline, Estijoje. Renginio metu gilintasi į medijų ir informacinį raštingumą,

generuotos idėjos šia tema. Užmegzti kontaktai tolimesniam darbui medijų ir informacinio raštingumo
tema.



Rugpjūčio 27 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė ir Jaunimo informavimo ir
konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė susitiko su VšĮ „Edukacija kitaip“.

 

Rugpjūčio 28 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Pakruojo jaunimo
centru ir Pasvalio jaunimo erdve „Mono arba Stereo“.

 

Rugpjūčio 29 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Panevėžio jaunuolių
dienos centru ir Panevėžio atviru jaunimo centru.

 

Rugpjūčio 29 d. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė susitiko su Panevėžio
atviru jaunimo centru. Pristatyta jaunimo informavimo ir konsultavimo programa artėjančiam pusmečiui.
 

Rugpjūčio 29 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė pristatė Eurodesk Lietuva tinklą bei
bendradarbiavimo galimybes naujiems Jaunimo Europos komandos nariams.

 

Rugpjūčio 30 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Molėtų rajono
švietimo pagalbos tarnyba ir Utenos jaunimo informacijos centru.

 

Rugpjūčio 30 d. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė susitiko su Utenos
jaunimo informacijos centru. Susitikimo metu aptartos praeitų metų veiklos bei planuotos ateinančios veiklos.

 

 

 

Rugpjūčio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 31 309 peržiūros, patalpintos
23 naujienos ir 1 EurodeskTV vaizdo klipas. Išsiųstas 1 naujienlaiškis. Raštu
atsakytos 24 užklausos, žodžiu 234.

 

LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 2 straipsniai, o „Facebook“ puslapyje 12
pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis rugpjūtį buvo peržiūrėtas  2 205 kartus.

 

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:

www.žinauviską.lt         31 309  peržiūrų.

www.lijot.lt   2 205 peržiūros.


