
Mieli jaunimo organizacijų nariai,
 
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro
veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta
svarbiausia 2020 m. sausio mėnesio veikla
pagal LiJOT 2019-2024  m. strategijoje
numatytas veiklos kryptis.
 
Naujus metus pradedame su kaip niekad daug
naujų bei tęstinių veiklų. Visą mėnesį buvo
aktyviai dirbama ties Jaunimo politikos
pagrindų įstatymo teikimu, bendradarbiaujant
su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei
Jaunimo reikalų departamentu. 
 
Sausio mėnesį jaunus žmonės Lietuvoje
pasiekė pirmasis „Žinau viską“ žurnalas
jaunimui, kurtas pačių jaunų žmonių. Žurnalą
galite rasti čia: https://joom.ag/U7he!
 
Taip pat pirmieji naujienas galite sužinoti
prenumeruodami naują LiJOT naujienlaiškį
„Kas naujo LiJOT?“, kuris Jūsų elektroninio
pašto dėžutes pasieks kiekvieno mėnesio
pradžioje. Naujienlaiškį užsiprenumeruoti
galite čia: eepurl.com/gOUZ5T.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro
veiklomis sausio mėnesį kviečiame
susipažinti žemiau.

LiJOT Valdybos
ir

biuro  saus io
mėnesio  ve ik los

ataskai ta



Sausio 7 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas, politinio proceso koordinatorius T. M. Ramanauskas ir narių
koordinatorius A. Šablinskas dalyvavo Aktyvių piliečių fondo informaciniame seminare.

 

Sausio 8 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo antrame susitikime su Švedijos ambasados
atstovais dėl ruošiamo projekto „Democracy Talks“.

 

Sausio 8 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo Danijos Karalystės pristatyme apie 2020 m. Šiaurės
ministrų tarybos biuro pirmininkavimo programą.

 

Sausio 9 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo privalomosios pradinės karo tarnybos sąrašų sudarymo
stebėjime LR Krašto apsaugos ministerijoje. 

 

Sausio 9 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime su Švedijos–Lietuvos bendradarbiavimo
fondo Lietuvos Valdybos nariais.

 

Sausio 12–13 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo Švedijos–Lietuvos bendradarbiavimo fondo
išplėstiniame Valdybos posėdyje Švedijos ambasadoje, Vilniuje.

 

Sausio 14 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM)

viceministru E. Bingeliu dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo eigos.

 

Sausio 14 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas, politinio proceso koordionatorius T. M. Ramanauskas ir programų
koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime su LR Užsienio reikalų ministerijos Jungtinių tautų skyriaus
direktoriumi dėl JT jaunimo delegato programos įgyvendinimo Lietuvoje.

 

Sausio 14 d. LiJOT valdybos narys D. Stonys dalyvavo VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centro susitikime, kuriame
buvo pristatyta ir išdiskutuota programos „Kurk Lietuvai“ Savanorystės skatinimo laboratorijos koncepcija.

 

Sausio 14 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo NVO koalicijos posėdyje.

 

Sausio 14 d. vyko LiJOT Valdybos posėdis.

 

Sausio 16 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime su Ambasadore ypatingiems
pavedimams URM Europos reikalų departamente K. Jurgaitiene dėl LiJOT bendradarbiavimo Lietuvos
pirmininkavimo Baltijos jūros valstybių tarybai metu 2020-2021 m.

 

Sausio 17 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo renginyje „Naktis mokykloje“ Alytaus Jotvingių gimnazijoje.

 

Sausio 17 d. LiJOT Valdybos narė U. Petrulytė, programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo trečiajame susitikime
su Švedijos ambasados atstovais dėl ruošiamo projekto „Democracy Talks“.

 

Sausio 20 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas ir politinio proceso koordinatorius T. M. Ramanauskas dalyvavo
susitikime su SADM lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vedėja J. Sakalauskienė, viceministru E. Bingeliu
ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) direkotore G. Lomanaitė dėl Jaunimo politikos pagrindų
įstatymo.

 

Sausio 20–22 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo Europos Sąjungos Jungtinių Tautų darbo
klausimų grupėje Briuselyje, kuri rengia bendrą ES politiką Jungtinių Tautų klausimais. Kartu su JT Jaunimo
delegatais diskutavome apie jauną žmogų, veiksmus dėl klimato kaitos, daugiašališkumą bei teikėme pasiūlymus
sprendimų priėmėjams.

 

Sausio 21 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo LR Vyriausybės tarpinstituciniame pasitarime dėl Jaunimo
politikos pagrindų įstatymo taisymo.

 

Sausio 21 d. LiJOT Valdybos narė U. Petrulytė, ryšių su visuomene koordinatorė J. Trumpickaitė ir Eurodesk Lietuva
redaktorė G. Budreikaitė dalyvavo Švedijos Ambasados Lietuvoje, LiJOT ir Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS)

organizuojamame renginyje „Democracy talks“.

 

Sausio 21 d. LiJOT valdybos narys D. Stonys dalyvavo „Europos namai“ organizuojamoje fokus grupės diskusijoje apie
palankesnių sąlygų visuomenei aktyviau dalyvauti savanoriškoje veikloje kūrimą.

 

Sausio 21 d. LiJOT Valdybos nariai V. Gailiūtė ir D. Stonys dalyvavo Jaunimo reikalų departamento (JRD) komisijos
posėdyje.

 

 

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



 

 

 

Sausio 22 d. LiJOT Valdybos nariai V. Gailiūtė ir D. Stonys dalyvavo Jaunimo reikalų departamento (JRD)

komisijos posėdyje.

 

Sausio 23 d. LiJOT valdybos narys D. Stonys dalyvavo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento fokus grupės diskusijoje apie Europos psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos standartų
pritaikymą ir įgyvendinimą Lietuvoje.

 

Sausio 23 d. LiJOT Valdybos narė U. Petrulytė dalyvavo Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklų
projektų (ULJO) paraiškų vertinimo komisijos posėdyje.

 

Sausio 24 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo JTBA dalininkų posėdyje.

 

Sausio 27 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas susitiko su Vilniaus miesto tarybos nare D. Rimkute dėl
jaunimo politikos aktualijų.

 

Sausio 27 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo Jungtinės Karalystės ambasados Lietuvoje renginyje
dėl tautinių bendrijų asmenų integravimo visuomenėje.

 

Sausio 27 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo susitikime su SADM viceministru E. Bingeliu ir LR
Ministro pirmininko patarėju P. Gradecku dėl Jaunimo politkos pagrindų įstatymo. 

 

Sausio 27 d. Įvyko pirmasis Jaunimo reikalų tarybos (JRT) posėdis, kurio metu pirmininku išrinktas LiJOT
Prezidentas L. K Vaičiakas.

 

Sausio 28 d. LiJOT Valdybos nariai V. Gailiūtė ir D. Stonys dalyvavo Jaunimo reikalų departamento (JRD)

komisijos posėdyje.

 

Sausio 28-31 d. LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo aukšto lygio Europos Sąjungos
vartotojų susitikime Briuselyje. Susitikime susibūrė 500 suinteresuotųjų atstovų iš visų ES narių ir buvo
formuojama ES vartotojų politika ateityje.

 

Sausio 30 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo NVO tarybos posėdyje.

 

Sausio 30 d. LiJOT Valdybos narė U. Petrulytė dalyvavo skype susitikime su Baltijos Jūros jaunimo
platformos projekto steigėjais, kuriame aptarėme gautą finansavimą ir planavomės ateities veiklas.

 

Sausio 31 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir LiJOT Prezidentas L.K. Vaičiakas
dalyvavo susitikime su Deutsche Welle Akademie Asia & Europe komandos nariu E. Rupkumi dėl medijų
informacinio raštingumo temos skleidimo Lietuvoje: įtraukimo į švietimo programas, projektinę veiklą bei
temos skatinimą jaunų žmonių tarpe.

 

Sausio 31 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas ir narių koordinatorius A. Šablinskas dalyvavo visuotiniame
Kauno jaunimo susitikime.

 

Sausio 31 d. LiJOT Valdybos narė L. Masiliauskaitė dalyvavo privalomojo sveikatos draudimo tarybos
posėdyje.

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

Sausio 18 d. LiJOT narių koordinatorius A. Šablinskas ir Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė
vedė mokymus, veiklos planavimo organizacijoje tema, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungai „Apskritasis stalas".

 

Sausio 23 d. Įvyko LiJOT Vadovų klubas.

 

Sausio 25 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo Lietuvos liberalaus jaunimo (LLJ) sueigoje, kurios
metu išrinktas naujasis organizacijos pirmininkas L. Stravinskas.

 

Sausio 25-26 d. Įvyko mokymai „Strateginė komunikacija“. 

 

Sausio 25 d. LiJOT Valdybos narys A. Gedminas vedė vienos dienos mokymus Lietuvos psichologijos
studentų asociacijos (LiPSA) atstovams apie edukacinius užsiėmimų kūrimą.

 

 



Sausio 28 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas ir narių koordinatorius A. Šablinskas dalyvavo susitkime su Utenos
Savivaldybių jaunimo organizacijų taryba.

 

Sausio 29 d. LiJOT valdybos narys D. Stonys ir narių koordinatorius A. Šablinskas susitiko su Lietuvos jaunųjų
mokslininkų sąjungos pirmininke S. Vanagiene ir diskutavo apie LiJOT darbą su organizacijomis.

 

Sausio 30 d. LiJOT narių koordinatorius susitikime su Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga
„Jaunimo apskritasis stalas" buvo kalbama apie LiJOT naujienas, finansinius iššūkius ir organizacijos
mikroklimatą.

 

Sausio 31 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas ir LiJOT narių koordinatorius susitikime su Kauno jaunimo
organizacijų atstovais apie Kauno visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskrito stalo" (KJOS)

atgaivinimą, išsakyta LiJOT poziciją ir argumentai dėl KJOS išsaugojimo.

 

 

LiJOT vystymas

Sausio 9 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas ir LiJOT programų koordinatorius P. Serapinas dalyvavo susitikime
su Vyriausiąja rinkimų komisija (VRK) dėl bendradarbiavimo 2020 metais.

 

Sausio 9 d. LiJOT narių koordinatorius A.Šablinskas dalyvavo susitikime su ISM Vadybos ir ekonomikos
universiteto atstovais dėl galimos LiJOT ir ISM partnerystės.

 

Sausio 14 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas susitiko su draudimo bendrovės „Seesam“ atstovais dėl
bendradarbiavimo.

 

Sausio 16 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas dalyvavo verslo pusryčiuose, kuriuose buvo ieškoma naujų
partnerių bei remėjų.

 

Sausio 22 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas ir narių koordinatorius A. Šablinskas dalyvavo susitikime su
Kaišiadorių miesto jaunimu dėl galimybių jaunam žmogui Lietuvoje ir užsienyje bei Kaišiadorių rajono jaunimo
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovais dėl narystės LiJOT.

 

Sausio 24 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas susitiko su „Urban earth lovers“ atstovais dėl bendradarbiavimo.

 

 

Jaunimo gal ios  d id in imas

Sausio 7 d. Eurodesk Lietuva programos regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė turėjo susitikimą su nauja
tinklo savanore. Susitikimo metu buvo pristatytas tinklas, metų planai bei aptarti lūkesčiai.
 

Sausio 9 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė ir jaunimo informavimo ir konsultavimo
paslaugų koordinatorė M. Varkalytė dalyvavo susitikime su JRD direktoriu J. Laniausku ir JRD vyr. specialiste R.

Andrejeva. Susitikimo metu buvo kalbėta apie veikiančius jaunimo informavimo ir konsultavimo taškus.

 

Sausio 9 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė ir Jaunimo informacinių paslaugų
vadovė S. Telksnytė dalyvavo susitikime su Europos komisijos atstovybės, Europos Parlamento informacijos
biuro atstovais Lietuvoje ir JTBA dėl dalyvavimo knygų mugėje.

 

Sausio 14 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė ir Jaunimo informacinių paslaugų
vadovė S. Telksnytė dalyvavo susitikime su Europos komisijos atstovybės, Europos Parlamento informacijos
biuro atstovais Lietuvoje ir JTBA dėl dalyvavimo knygų mugėje.

 

Sausio 16 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė G. Budreikaitė ir Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S.

Telksnytė dalyvavo susitikime su JTBA informacijos ir komunikacijos koordinatore B. Katinaite dėl „Žinau viską“

jaunųjų žurnalistų tinklo, Europos solidarumo korpuso ir Erasmus+ programų komunikaciją.

 

Sausio 16 d. Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S. Telksnytė dalyvavo webinare su Europos Komisijos
atstove bei Eurodesk Brussels Link dėl Europos jaunimo portalo atnaujinimo.



Sausio 19 d. LiJOT Prezidentas L. K. Vaičiakas ir ryšių su visuomene koordinatorė J. Trumpickaitė dalyvavo
Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos faktulteto rengiamuose apdovanojimuose „PR Lapės“.

 

Sausio 23 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė G. Budreikaitė ir Jaunimo informavimo ir konsultavimo
paslaugų koordinatorė M. Varkalytė dalyvavo organizacijų mugėje „Kur savanoriauti?". Renginio metu buvo
suteiktos 37 konsultacijos apie svanorystės galimybes moksleiviams.

 

Sausio 25 d. Eurodesk Lietuva programos regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė dalyvavo susitikime su
tarptautiniais Eurodesk tinklo partneriais Ciuriche, Šveiciarijoje. Susitikimo metu pasidalinta patirtimi,
gerosiomis praktikomis ir patarimais, aptartos bendradarbiavimo galimybės.

 

Sausio 27 d. Eurodesk Lietuva programos regioninių reikalų koordinatorė N. Sendriūtė dalyvavo susitikime su
tarptautiniais Eurodesk tinklo partneriais Miunchene, Vokietijoje. Susitikimo metu pasidalinta patirtimi,
gerosiomis praktikomis ir patarimais, aptartos bendradarbiavimo galimybės.

 

Sausio 29 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė G. Budreikaitė ir Jaunimo informacinių paslaugų vadovė S.

Telksnytė dalyvavo sesijoje su „Andstudio“ komandoje dėl „Žinau viską“ portalo atnaujinimo bei vizualinio
identiteto kūrimo.

 

Sausio 30 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė susitiko su Naujosios
Akmenės jaunimo informavimo ir konsultavimo taško darbuotoja.

 

Sausio 30 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė M. Varkalytė susitiko su Naujosios
Akmenės jaunimo informavimo ir konsultavimo taško darbuotoja.

 

Sausio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 42 675 peržiūros, patalpintos 48
naujienos ir 3 EurodeskTV vaizdo klipai. Išsiųsti 4 naujienlaiškiai. Raštu atsakyta
30 užklausų.

 

LiJOT tinklapyje buvo paskelbtas 1 straipsnis, o „Facebook“ puslapyje 12
pranešimų įvairiomis temomis. Tinklapis sausį buvo peržiūrėtas  3 508 kartus.

 

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:

www.žinauviską.lt         42 675  peržiūros.

www.lijot.lt   3 508 peržiūros.


