
Mieli jaunimo organizacijų nariai,
 
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro
veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2019 m. rugsėjo mėnesio veikla
pagal LiJOT 2019-2024  m. strategijoje
numatytas veiklos kryptis.
 
Rugsėjo mėnesį ir toliau vyko susitikimai su
atsakingomis institucijomis dėl naujos
jaunimo įstaigos formavimo.
 
Taip pat vykusiame diskusijų festivalyje
„Būtent“ vyko LiJOT ir Jaunimo reikalų
departamento inicijuota diskusija „Per jaunas
į politiką?“, kurioje dalyvavo LR Seimo narė
A. Armonaitė, MRU profesorius doc. dr. A.
Stasiukynas bei Utenos rajono tarybos narė E.
Zarankaitė. 
 
Taip pat buvo pateikti 4 raštai institucijoms
dėl įvairių jaunimo klausimų atstovavimo.
Pradėtas pasiruošimas spalio mėnesį
vykstančiai 48-ąjai LiJOT Asamblėjai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro
veiklomis rugsėjo mėnesį kviečiame
susipažinti žemiau.
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biuro  rugsėjo
mėnesio  ve ik los

ataskai ta



Rugsėjo 2 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas ir informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo susitikime su
Jaunimo reikalų departamento (JRD) atstovais dėl išmanaus darbo su jaunimu koncepcijos.  

 

Rugsėjo 4 d. LiJOT narių koordinatorė G. Misevičiūtė dalyvavo susitikime su Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
agentūros (JTBA) atstovais, aptarti įvykusio projekto rezultatus.

 

Rugsėjo 5 d. Vyko LiJOT Valdybos bei jaunimo delegų Jaunimo reikalų taryboje (JRT) pasitarimas dėl šaukimo į
kariuomenę amžiaus mažinimo. 

 

Rugsėjo 5 d. Eurodesk tinklo prezidentė I. Jotkaite dalyvavo susitikime su Airijos Europos judėjimo vadove Noelle O
Connell ir diskusijoje organizaciniais lietuviško Europos judėjimo steigimo klausimais.

 

Rugsėjo 7 d. įvko projekto „Jaunimas savivaldoje: kas toliau?“ uždaromasis renginys. 

 

Rugsėjo 7 d. LiJOT Valdybos narė U. Petrulytė dalyvavo Europos jaunimo forumo Šiaurės ir Baltijos valstybių
nacionalinių jaunimo tarybų bloko susitikime.

 

Rugsėjo 6-7 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas, LiJOT ryšių su visuomenė koordinatorė J. Trumpickaitė,

LiJOT biuro administratorė G. Dabulskytė dalyvavo diskusijų festivalyje „Būtent!“, Birštone.

 

Rugsėjo 8 d. LiJOT Valdybos narė U. Petrulytė dalyvavo Europos jaunimo forumo antrojoje konsultacijoje dėl
Strateginio plano Briuselyje.

 

Rugsėjo 10 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo konsultacijoje dėl Vilniaus miesto savivaldybės
komunikacijos jauniems žmonėms. 

 

Rugsėjo 10 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas susitiko su Vilniaus universititeto studentų atstovybės (VU SA) ir
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovais dėl skaidrumo deklaracijos.

 

Rugsėjo 11 d. Įvyko LiJOT Valdybos posėdis.

 

Rugsėjo 12 d. LiJOT Valdybos ir biuro nariai dalyvavo Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) 20
metų gimtadienyje.

 

Rugsėjo 13 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo „Lietuvos Maximalistų“ stipendijų fondo 2019-2020 mokslo
metams finaliniame renginyje, kurioje sveikino visuomeniškumo srities laimėtojus. 

 

Rugsėjo 13 d. Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateiktas raštas dėl LiJOT pasiūlymų bendrojo ugdymo
programų atnaujinimo gairėms. Nr. 19-119.

 

Rugsėjo 16 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo SADM, JTBA ir JRD susitikime dėl naujos įstaigos prioritetų. 

 

Rugsėjo 18 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo LR Seimo Jaunimo ir sporto komisijos posėdyje.

 

Rugsėjo 18 d. LiJOT politinio proceso koordinatorius R. Štreimikis dalyvavo virtualiame susitikime dėl LiJOT ir
CoderDojo, bendruomeninių savanorystės pagrindu sukurtų programavimo pradmenų mokymo klubų,

bendradarbiavimo bei šio tinklo plėtros Lietuvoje.

 

Rugsėjo 18 d. LiJOT Valdybos narė U. Petrulytė dalyvavo susitikime su nevalstybinėmis švietimo įstaigomis, kuriame
svarstytos galimos Švietimo įstatymo pataisos dėl nevalstybinių ugdymo įstaigų finansavimo su valstybinėmis
suvienodinimo, šalia ugdymo lėšų skiriant finansavimą ir ūkio išlaidoms.

 

Rugsėjo 19 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo diskusijoje dėl Europos judėjimo Lietuvoje tikslų,

veiklos sričių. Susitikimo metu suformuotas Steigiamasis Europos judėjimo Lietuvoje komitetas.

 

Rugsėjo 20 d. LiJOT politinio proceso koordinatorius R. Štreimikis dalyvavo virtualiame susitikime su Baltijos Jūros
Valstybių Tarybos Programų koordinatore Olga Zuin. Susitikimo metu aptartos LiJOT įsitraukimo, kuriant Baltijos
jūros valstybių jaunimo bendradarbiavimo platformą klausimas, platformos veikimo principai.
 

Rugsėjo 25 d. LiJOT Prezidentas A. Mikalauskas dalyvavo LR Seimo Jaunimo ir sporto komisijos posėdyje, kuriame
SADM atstovai pristatė Jaunimo politikos planus 2020 metams.

 

Rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateiktas raštas dėl pritarimo Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo projektui dėl Ateitininkų metų minėjimo 2020 metais plano patvirtinimo. Nr. 19-

144.

 

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



 

 

 

Rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pateiktas raštas dėl LiJOT komentarų naujam žiniasklaidos
rėmimo modeliui (LRV Nutarimui dėl įstatymo projekto NR. XIIIP-3649 ir NR. XIIIP-3650). Įstatymo projekte numatyta,

kad Žiniasklaidos rėmimo fondo Senatui priklausys ir LiJOT atstovai. Nr. 19-145.

 

Rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas raštas dėl Išvadų dėl Lietuvos
Respublikos trečiosios periodinės ataskaitos pagal 1966 metų tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių
paktą projekto. Nr.19-146.

 

 

 

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

Rugsėjo 3 d. LiJOT Prezidentas A.Mikalauskas ir narių koordinatorė G. Misevičiūtė susitiko su Lietuvos
psichologijos studentų asociacijos (LiPSA) K. Poškute dėl LiPSA ilgalaikės veiklos strategijos.  

 

Rugsėjo 5 d. LiJOT Valdybos narė V. Gailiūtė dalyvavo darbo grupės susitikime Ateitininkų metų minėjimo
2020 m. plano projektui parengti. 
 

Rugsėjo 15 d. LiJOT Valdybos narė V. Gailiūtė susitiko su Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų
sąjunga „Apskritas stalas“. Susitikimo metu buvo kalbama apie organizacijos strategiją ir veiklos planą,

pristatyta Lietuvos jaunimo politikos struktūra, LiJOT veiklos. 

 

Rugsėjo 21 d. LiJOT Valdybos narė V. Gailiūtė dalyvavo „JCI Lietuva“ generalinėje asamblėjoje.

 

LiJOT vystymas

Rugsėjo 5 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime su „JCDecaux“ atstovais dėl
LiJOT įgyvendinamo projekto „Boosting Agenda 2030 with Lithuanian Summer Festival and
Communication“ komunikacijos kampanijos „Sąmoninga Karta“.

 

Rugsėjo 10 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime su L. Okunevičiūte-

Neverauskiene dėl ES jaunimo dialogo apklausos.

 

Rugsėjo 19 d. LiJOT Valdybos, Kontrolės komisijos ir biuro atstovai susitiko dėl LiJOT vidaus reglamento
atnaujinimo. 

 

Rugsėjo 19 d. LiJOT narių koordinatorė G. Misevičiūtė dalyvavo susitikime su Žinių gido atstove Rimante
Vareikaite. Susitikimo metu buvo aptartas tolimesnis bendradarbiavimas bei naudojimasis žinių gido
elektroninėmis platformomis.

 

Jaunimo gal ios  d id in imas

Rugsėjo 4 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo interviu JTBA ir tarptautinio
tyrimų tinklo RAY Network organizuojamame tarptautiniame tyrime, kurio tikslas yra ištyrinėti ir suprasti
jaunimo sektoriaus organizacijų / tinklų taikomas strategijas ir praktikas organizaciniam mokymuisi
stiprinti.
 

Rugsėjo 5 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Šilalės rajono
savivaldybės kultūros centro atviru jaunimo centru. Susitikimo metu aptartos praeitų metų veiklos bei
planuotos ateinančios veiklos.

 

Rugsėjo 6-7 d. LiJOT biuro, Valdybos nariai dalyvavo diskusijų festivalyje „Būtent“. Festivalio metu įvyko JRD
ir LiJOT inicijuota diskusija „Per jaunas į politiką?“, kurioje dalyvavo LR Seimo narė A. Armonaitė, MRU
profesorius doc. dr. A. Stasiukynas bei Utenos rajono tarybos narė E. Zarankaitė. 



Rugsėjo 6 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir Eurodesk Lietuva regioninių reikalų
koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Klaipėdos Imanuelio Kanto biblioteka. Susitikimo metu aptartos praeitų
metų veiklos bei planuotos ateinančios veiklos.

 

Rugsėjo 6 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su VšĮ „Asmenybės ugdymo
ir kultūros centru”. Susitikimo metu aptartos praeitų metų veiklos bei planuotos ateinančios veiklos.

 

Rugsėjo 6 d. jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė, Eurodesk Lietuva regioninių reikalų
koordinatorė N. Sendriūtė ir jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė susitiko
su Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas”. Susitikimo metu aptartos praeitų
metų veiklos bei planuotos ateinančios veiklos.

 

Rugsėjo 9 d. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė ir Eurodesk Lietuva
regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto
paslaugų centru. Susitikimo metu aptartos praeitų metų veiklos bei planuotos ateinančios veiklos.

 

Rugsėjo 9 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Šiaulių rajono
savivaldybės viešąja biblioteka. Susitikimo metu aptartos praeitų metų veiklos bei planuotos ateinančios veiklos.

 

Rugsėjo 9 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Šiaulių jaunimo
organizacijų asociacija „Apskritasis stalas”. Susitikimo metu aptartos praeitų metų veiklos bei planuotos
ateinančios
veiklos.

 

Rugsėjo 10 d. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė ir Eurodesk Lietuva
regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas
stalas”. Susitikimo metu aptartos praeitų metų veiklos bei planuotos ateinančios
veiklos.

 

Rugsėjo 11 d. jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir jaunimo informavimo ir konsultavimo
paslaugų koordinatorė M. Varkalytė susitiko su VšĮ „Kaunas 2022”. Pristatyta jaunimo informavimo ir
konsultavimo programa artėjančiam pusmečiui.
 

Rugsėjo 11 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Lentvario jaunimo centru.

Susitikimo metu aptartos praeitų metų veiklos bei planuotos ateinančios veiklos.

 

Rugsėjo 12 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Elektrėnų jaunimo
centru. Susitikimo metu aptartos praeitų metų veiklos bei planuotos ateinančios veiklos.

 

Rugsėjo 13 d. Eurodesk Lietuva organizavo savanorių tinklo susitikimą, skirtą įsivertinti įvykusias veiklas ir
atsisveikinti su iš tinklo pasitraukiančiais savanoriais (dėl studijų, persikėlimo gyventi į  kitas valstybes).

 

Rugsėjo 16–21 d. Eurodesk tinklo prezidentė I. Jotkaitė ir jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė
dalyvavo tarptautiniame Eurodesk tinklo susitikime Bergene, Norvegijoje. Susitikimo metu aptartos tinklo
aktualijos, pristatyti nauji įrankiai ir darbo metodai, dalintasi gerosiomis patirtimis.

 

Rugsėjo 17 d. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė susitiko su Varėnos
rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Pristatyta jaunimo informavimo ir konsultavimo programa artėjančiam
pusmečiui.
 

Rugsėjo 17 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su „The Duke of Edinburgh’s
international awards“ programos koordinatoriais Lietuvoje. Susitikimo metu pristatyta Eurodesk Lietuva veikla ir
patvirtintas bendradarbiavimas „Time To Move” kampanijos metu.

 

Rugsėjo 18 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė susitiko su Kauno technologijų
universiteto bendradarbiavimo vystymo skyriaus projektų vadove. Susitikimo metu pristatyta Eurodesk Lietuva
veikla ir sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

 

Rugsėjo 19 d. jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė susitiko su Vilniaus
jaunimo informavimo centru. Pristatyta jaunimo informavimo ir konsultavimo programa artėjančiam pusmečiui.
 

Rugsėjo 20 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė G. Budreikaitė pristatinėjo Eurodesk tinklo veiklą studentų
delegacijai iš Japonijos.

 

 

 

 



Rugsėjo 24 d. Eurodesk Lietuva organizavo seminarą, kurio metu pristatyta „Time To Move” kampanijos
istorija bei tikslai, numatytos veiklos ir darbo metodai. Taip pat susitikime informacinius pristatymus skaitė
„The Duke of Edinburgh’s international awards“ programos koordinatorė, „FLEX“ programos koordinatorė,

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstovė, Jaunimo Europos komandos narys, „Baltic
American Freedom Foundation“ atstovė Lietuvoje ir „DiscoverEU“ galimybę išbandęs jaunuolis.

 

Rugsėjo 25 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir Eurodesk Lietuva programos redaktorė
G. Budreikaitė dalyvavo susitikime su projekto „Žinių gidas“ atstove. Buvo suderinti tolimesni
bendradarbiavimo veiksmai ir jaunųjų žurnalistų įsitraukimo galimybės.

 

Rugsėjo 25 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo Lietuvos Neformaliojo Ugdymo
Asociacijos organizuotoje fokus grupėje dėl savanorių priėmimo tvarkos organizacijoje ir moksleivių
socialinių pilietinių veiklų organizavimo.

 

Rugsėjo 26 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir jaunimo informavimo ir konsultavimo
paslaugų koordinatorė M. Varkalytė dalyvavo informaciniame renginyje Šalčininkuose, kuriame pristatė
Eurodesk tinklo veiklą.

 

Rugsėjo 28 d. Eurodesk Lietuva organizavo mokymus naujai išrinktiems savanoriams. Mokymų metu
jaunuoliai susipažino su Eurodesk tinklo istorija ir tikslais. Interaktyvių užduočių metu naujieji savanoriai
išsiaiškino, kokias užduotis turi atlikti Eurodesk savanoris. Mokymų metu taip pat buvo planuotos būsimos
veiklos ir dalyvavimas „Time To Move” kampanijoje.

 

Rugsėjo 28 d. Eurodesk Lietuva organizavo susitikimą su savanoriais dėl pasiruošimo „Time To Move”

kampanijai. Susitikimo metu pristatyta „Time To Move” kampanija, jos pagrindiniai renginiai ir partneriai.
Susitikimo metu žaistas simuliacinis žaidimas, kuris supažindino savanorius su nauju įrankiu, kurį bus
galimą naudoti jaunimo informavimui „Time To Move” kampanijos metu.

 

Rugsėjo mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 35 639 peržiūros, patalpintos 45
naujienos ir 2 EurodeskTV vaizdo klipai. Išsiųsti 3 naujienlaiškiai. Raštu atsakytos
24 užklausos.

 

LiJOT tinklapyje buvo paskelbtas 4 straipsniai, o „Facebook“ puslapyje 12
pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis rugsėjo buvo peržiūrėtas  3 307 kartus.

 

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:

www.žinauviską.lt         35 639  peržiūros.

www.lijot.lt   3 307 peržiūros.


