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2020 m. LiJOT Padėkos vakaro apdovanojimų nominantai 

 

 

Metų jaunimo iniciatyva 

   

   

• „Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams“ (teikia LiJOT Valdyba)  Tai iniciatyva, 

gyvuojanti nuo 2009 m., tačiau vyraujant pasaulinei pandemijai ir karantinui Lietuvoje, išaugo į 4 

didžiausių Lietuvos jaunimo organizacijų (Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Vilniaus 

universiteto Studentų atstovybės, Lietuvos studentų sąjungos ir Lietuvos moksleivių sąjungos) 

bendrą iniciatyvą, skirtą padėti moksleiviams karantino metu. Moksleiviai, bendraujant su mentoriais 

galėjo kartu atlikti namų darbus, bendrauti laisvalaikio ir neformaliomis temomis ar mokytis naujų 

dalykų. Taip pat iniciatyva pritraukė ir partnerių –  Lietuvos aukštųjų mokyklų, kurios vedė 

nuotolinius užsiėmimus moksleiviams ir ne tik. Iniciatyvos globėja tapo Leituvos Respublikos 

pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.   

   

• „Mokiniai renka“ (teikia LiJOT Valdyba)   

„Mokiniai renka“ – 2020 metais susikūrusi Vilniaus Valdorfo mokyklos moksleivių iniciatyva 

subūrė šimtus 9-12 klasių moksleivių iš visos Lietuvos. Moksleiviai turėjo galimybę susipažinti su 

kandidatais į Seimo rinkimus 2020 metams, jų idėjomis ir keliamais prioritetais. Keli šimtai 

moksleivių dalyvavo elektroninėje apklausoje, kurioje rinkosi sau labiausiai patinkančią partiją, taip 

išreikšdami savo pilietinę valią.   

   

• Elect21 (teikia Lietuvos Liberalus jaunimas)   

Tai jaunimo iniciatyva, kuri šiemet Lietuvoje skambėjo garsiausiai. Kilusi ir inicijuota iš jaunimo ir 

jaunimo organizacijų, pasiekė Seimo koridorius ir galiausiai posėdžių salę. Po pateikimo Seime 

pritarta Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimui, tačiau laukia dar du balsavimai kitos kadencijos 

Seime. Ši iniciatyva leido viešojoje erdvėje daugiau kalbėti apie jaunimo problemas, jaunimo 

atstovavimą, jaunimo balso svarbą parlamente.    

   

• „Stiprūs kartu“ (teikia Lietuvos skautija) 

Vieną dieną, kai visas pasaulis sustojo, didelė dalis Lietuvos žmonių atsidūrė aklavietėje, o kita – dar 

didesnė dalis, suprato, kad dabar yra metas budėti ir padėti. Ir tą dieną prasidėjo „Stiprūs kartu“ 

istorija, kurios herojais turbūt pabuvo kas dešimtas Lietuvos gyventojas. Pandemijos metu gimusi 

iniciatyva suvienijo daugiau kaip 3000 savanorių, kurie kasdien darė geruosius darbus Lietuvos 

žmonėms. Nesvarbu iš kokio miesto, miestelio ar kaimelio buvo šaukiamasi pagalbos, savanoriai 

vykdavo bet kur. Nesuskaičiuojama galybė nupirktų maisto produktų, vaistų, sumokėti komunaliniai 

mokesčiai, išvesti šuniukai, pristatytos gimtadienio dovanos, būta ir santuokos liudijimas ir daug kitų 

gerų darbų tiems, kuriems to labiausiai reikėjo. Per pusantro mėnesio pilietinės iniciatyvos veikimo 

buvo įgyvendinta per 2000 prašymų. Pilietinę iniciatyvą įgyvendino Lietuvos šaulių sąjunga, 

Lietuvos skautija, Lietuvos skautų sąjunga ir kitos skautiškos organizacijos.    

   

• Renginys „Savanorių apdovanojimai 2020“ Panevėžyje (teikia Jurgita Čiplytė)  Įtraukti jauną 

žmogų į savanorišką veiklą yra tikras iššūkis. Panevėžys tokį jaunimą turi. O tam, kad juos pagerbti, 

paskatinti, pasijausti vertingais ir naudingais, buvo suorganizuotas puikus renginys, skirtas padėkoti 

nuostabiam jaunimui už savanorišką veiklą.    
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• „Vandens batai“ (teikia Šiaulių Jaunimo reikalų taryba)   

Atviro Šiaulių rajono jaunimo centro jaunuolių pateiktas projektas VANDENS BATAI! Šį projektą 

rašė jauni žmonės, youtube ieškojo pavyzdžių, konstrukcijų, kaip pasidaryti plaustą. Ir štai JIS! 

Miesto bendruomenę nustebinęs, susilaukęs daug dėmesio, visų giriamas plaustas. Merginos savo 

rankomis atsiūlėjo užuolaidas, vaikinai statė, konstravo, ruošė jį pirmam pristatymui. Šiame plauste 

vyko patyriminiai jaunimo mokymai ant vandens, į jį kvietė pokalbiams administracijos vadovus, 

jaunimas plukdė bendruomenės pareigūnus. Vasaros laikotarpiu tai mūsų mobilus jaunimo centras. 

Tai tapo miesto simbolis, įdarbinęs Ventos upę – pagaliau.    

   

   

Metų jaunimo organizacijų lyderis 

   

• Deimantė Guobytė (teikia LiJOT Valdyba)   

Prieš daugiau nei penkerius metus įkūrė vieną iš skaidriausių labdaros ir paramos fondų Lietuvoje 

„Lietuva – gyvūnams“, kiekviena paaukota suma yra nuolat viešinama socialiniuose tinkluose ir 

perduodama gyvūnais besirūpinančioms įstaigoms ir organizacijoms. Šiemet, prasidėjus masiniams 

judėjimams dėl gyvūnų teisių, Deimantė ėmėsi iniciatyvos telkti žmones savanorystei, prisidėjo prie 

VšĮ „Gelbėkime gyvūnus“ įsteigimo, šiuo metu ji yra atsakinga už viešuosius ryšius ir skaidrumo 

užtikrinimą.   

   

• Sara Aškinytė (teikia LiJOT Valdyba)   

VU TSPMI trečio kurso studentė ir Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) Prezidentė. Kelią 

organizacijoje pradėjo 2015 metais kaip LMS Ignalinos rajono mokinių asociacijos savanorė, vėliau 

tapo šio LMS padalinio pirmininkė. Netrukus – LMS biuro nare, atsakinga už regioninius reikalus, 

vėliau – prezidente. Sara rodo išskirtinę lyderystę ne tik organizacijos viduje, tačiau ir pačiais 

svarbiausiais, o kartais labai jautriais švietimo klausimais visoje Lietuvoje įvairiose LR institucijose 

ir darbo grupėse. Taip pat Sara išsiskiria aktyviu įsitraukimu į LiJOT keliamas diskusijas 

organizacijos viduje.   

   

• Raimonda Bogužaitė (teikia Lietuvos Liberalus Jaunimas)   

Raimonda jau daugiau nei dešimtį metų dirba su jaunimu ir jaunimui. Matome jos didelį ir nuoseklų 

indėlį formuojant jaunimo politiką bei buriant jaunimo organizacijas tiek gimtojoje Marijampolėje, 

tiek visos Lietuvos mastu. Raimonda aktyviai konsultuoja orgnanizacijas projektų klausimais, mielai 

sutinka atvažiuoti ir pravesti mokymus įvairių organizacijų renginiuose. Nors šiais metais dėl 

epidemiologinės situacijos didelių jaunimo festivalių įgyvendinti ir nepavyko (kuo pasižymėdavo ir 

ką anksčiau organizuodavo Raimonda), tačiau šiemet dar daugiau dėmesio skyrė naujoms veikloms 

jaunimo emocinės sveikatos srityje, neįgaliųjų ir mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukties 

srityse. Raimonda yra nuosekliai geresnių sąlygų jaunimui siekianti, jaunimo organizacijas ir 

jaunimą burianti, niekada nepasakanti „ne“, kai reikia pagalbos, ir verta jaunimo organizacijų lyderės 

vardo!   

   

• Vismantas Daujotas (teikia Šiaulių Jaunimo reikalų taryba)   

Dalyvavo Moksleivių sąjungos veiklose, šiuo metu intensyviai veikia Kūrybinės raiškos centro 

organizacijoje, administruoja Kūrybinės raiškos centro sukurtą pagrindinį ir didelio dėmesio 

susilaukusį žinių skleidėją – www.kursenai.lt, karantino laikotarpiu būtent šis jaunuolis sukūrė 

miesto bendruomenei INFIUS – platformą, kurioje atsakoma į rūpimus klausimus dėl įvesto 

karantino, dėl COVID-19. Į ką negalėdavo atsakyti, kalbindavo nuolat mane, jam nuoširdžiai 

padėdavau. Toliau įgyvendina projektą „Kas iš Kuršėnų???“, užsiima Kuršėnus reprezentuojančių 

prekių gamyba ir pardavimu (džemperiai, maikutės, puodeliai, kojinės). 

https://www.facebook.com/kasiskursenu, www.kursenai.lt. ECH, jis net išrašinėja sąskaitas, ieško 
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įvairių būdu, kaip pigiau ir kokybiškai padaryti. Kiek jis laiko atiduoda organizacijoms ir papildomai 

veiklai... Taip pat yra JRT narys, kultūros centro tarybos narys. Ir visada turi ką pasiūlyti – 100 proc.   

perduoda jaunimo problemas. 12-tokas šis jaunuolis, kitais metais išvyks studijuoti.   

   

   

Metų jaunimo organizacijų partneris 

   

• Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Jaunimo 

tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (teikia LiJOT Valdyba)   

2020 m. įvykus jaunimo politikos reformai, šios dvi įstaigos sujungiamos į vieną gerianant viešajį 

valdymą bei jaunimo politikos plėtojimą. Nuo įsteigimo pradžios šios dvi įstaigos kartu su LiJOT 

siekė reikšmingų pokyčių jaunimo politikoje bei tikslingame bei sėkmingame jaunimo atstovavime.   

   

• Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (teikia LiJOT Valdyba)   

Beveik visi aktūalūs sprendimai jaunimui derinami su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o 

šie metai buvo išskirtinai sėkmingi. Ilgalaikis bendradarbiavimas padėjo sėkmingus pagrindus 

jaunimo politikos reformai, padidėjusiam jaunimo finansavimui. Sėkmingai bendradarbiaujant buvo 

kuriami ne tik esminiai pokyčiai jaunimo politikoje, bet 2020 m. įsteigus ir Nevyriausybinių 

organizacijų plėtros skyrių galime tikėtis esminių pasikeitimų NVO plėtros klausimuose.   

   

• Luka Sinevičienė (teikia LiJOT Valdyba)   

Tikriausiai nėra nei vieno jaunimo NVO sektoriaus atstovo, kuris nepažinotų Lukos Sinevičienės. 

Lukos pagalba ir patarimai nevyriausybinėms organizacijoms, pilietiškumo klausimų plėtojimas 

jaunimui patriaukliomis formomis bei iniciatyvumas ir atkaklumas prisideda prie jaunimo 

pilietiškumo augimo.   

   

• Paulius Serapinas (teikia Lietuvos Liberalus Jaunimas)  Paulius, tapęs Vilniaus naktinio avilio 

vadovu, tapo tikru jaunimo organizacijų partneriu. Paulius ne tik padeda su vietos, technikos 

aprūpinimu, tačiau visada sutinka ir pravesti mokymus, patarti. Džiaugiamės, kad pabaigęs savo 

darbą LiJOT kaip programų koordinatorius, Paulius nepamiršo jaunimo organizacijų ir toliau 

stengiasi joms padėti.    

   

• Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras (teikia Šiaulių Jaunimo reikalų taryba)   

Reikia JRT posėdžių, priims, reikia suteikti patalpas jaunimui – duos, tačiau lieps laikytis tvarkos ir 

taisyklių. Tyliai, ramiai ir kantriai pasišiukšlinus leis jiems bandyti pasitaisyti. Bendradarbiauja su 

Kūrybinės raiškos centru, su neįgaliųjų organizacija, su skautais ir kt. Labai bendradarbiauja su 

Telšių jaunimo centru, mūsų mobilia komanda, kuri dirba su kaimiškose vietovėse gyvenančiu 

jaunimu.   

   

   

Metų jaunimo ambasadorius 

   

• Akvilė Jurkaitytė (teikia LiJOT Valdyba)   

Ilgametė Europos studentų teisininkų asociacijos (ELSA) narė, buvusi direktorė viešiesiems ryšiams, 

ELSA Lietuva generalinė sekretorė bei revizijos komisijos pirmininkė. 2018 m. buvo išrinkta eiti  

ELSA International generalinės sekretorės pareigoms, kurio metu veikė ir ELSA Development  

Foundation Direktorių valdyboje. ELSA International buvo deleguota ir į 2019 m. Pasaulio 

Asociacijų Kongresą bei 40-ają UNESCO Generalinę asamblėją. Savo veiklose visada siekė 

geriausių rezultatų ne tik atstovaujamai organizacijai, bet ir Lietuvos jaunimui.   
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• Eglė Janušonytė (teikia LiJOT Valdyba)   

Aktyvi Lietuvos medicinos studentų asociacijos (LiMSA) ir IFMSA (Tarptautinės medicinos 

studentų asociacijų federacijos) narė. Eglė 2 metus ėjo Seksualinės ir reprodukcinės sveikatos ir 

teisių bei ŽIV ir AIDS koordinatorės pareigas LiMSA, 2018/2019 buvo šio komiteto Europos 

regioninė asistentė; 2019/2020 užėmė Liaison Officer for SRHR Issues incl. HIV and AIDS 

komiteto koordinatorės pareigas – vienas iš dviejų šio komiteto pareigų pasauliniu lygiu, o nuo 2020 

m. spalio yra IFMSA viceprezidentė išoriniams reikalams. Eglė jau keletą metų atstovauja milijonų 

viso pasaulio medicinos studentų balsą aukščiausio lygio Pasaulio sveikatos organizacijos, Jungtinių 

Tautų ir kitų tarptautinių institucijų veiklose – pavyzdžiui, yra IFMSA delegatė Pasaulio sveikatos 

asamblėjoje bei PSO Europos regiono susitikimuose.   

   

• Edvardas Vabuolas (teikia LiJOT Valdyba)   

Lietuvos moksleivių sąjungos Alumni, buvęs LMS Alytaus padalinio pirmininkas, vėliau – LMS 

tarptautinių reikalų koordinatorius. 2018 metų vasarą Edvardas buvo išrinktas Organising Bureau of 

European School Student Unions (OBESSU) valdybos nariu, aktyviai įsitraukė į diskusiją ne tik 

moksleivių, tačiau ir pasaulio jaunimo klausimais. Nuolat bendravo su kitais pasaulio jaunimo 

lyderiais, dalyvavo ir atstovavo jaunimo balsą tokiuose renginiuose kaip Jungtinių Tautų klimato 

konferencija. Pasibaigus kadencijai Edvardas šiemet buvo išrinktas OBESSU revizijos komisijos 

nariu. Be to, Edvardas yra paskirtas kaip Trustee (liet. Patikėtinis arba Patikos valdytojas) Nobelio 

Taikos Premijos laureato įsteigtoje tarptautinėje organizacijoje „100Million campaign“, kuri dirba 

ties vaikų teisės į švietimą užtikrinimu, vaikų išnaudojimu, vaikų skurdo ir bado eridikacija. Šiemet 

Edvardas atstovavo šią organizaciją Pasaulio Nobelio laureatų ir lyderių konferencijoje panelinėje 

diskusijoje su OECD Gneralinio sekretoriaus pavaduotoju ir Nobelio Taikos Laureate.   

   

   

Žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui 

   

• Gaja Šavelė (tekia LiJOT Valdyba)   

Gaja kraujyje jaunimo klausimai. Pradėjusi augti jaunimo organizacijose prisijungė prie LiJOT kaip 

LiJOT biuro savanorė, o po to tapo ir LiJOT tarptautinių programų vadovė. Aktyviai veikė ir 

Europos jaunimo forume, kuriame 2007 m. buvo išrinkta minėtosios organizacijos viceprezidente. 

Gaja aktyvi ir nacionalinėje politikoje, kurioje dirbo Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja, o 

šiuo metu vadovauja NVO koalicijai. Gaja LiJOT ir organizacijoms padėjo visais įmanomais 

klausimais dirbant skirtingose vietose. Gaja visada buvo, yra ir bus kartu su jaunimu.   

   

• Daugvydas Staniūnas 

o Aktyviai savanoriauja Panevėžio mieste ir ne tik, prisideda prie organizuojamų renginių 

(organizaciniais darbais), organizuoja renginius, veda paskaitas savanorystės temomis, skatina jaunus 

žmonės aktyviai savanoriauti bei prisidėti prie organizuojamų renginių, dalyvauja meniniuose 

dalykuose, kaip įvairūs performansai (dalyvauja juose ne kaip žiūrovas, bet kaip dalyvis). Ir šiaip 

nerealus, iniciatyvus jaunas žmogus (teikia Ilma Markevičienė).   

o Jaunas, veržlus savanoris ne tik pats savanoriauja, bet į savanorišką veiklą buria ir įtraukia jaunus 

žmones. Jaunimas mielai buriasi aplink Daugvydą ir jo dėka laisvalaikius leidžia padėdami kitiems 

(teikia Jurgita Čiplytė).   

   

• Tadas Pinskas (teikia Šiaulių Jaunimo reikalų taryba)   

Atviro Šiaulių rajono jaunimo centro darbuotojas. Atidarė „servisiuką“ Jaunimo centre, taisė su 

jaunimu mašinas, juos pamokė, kaip tai reikia daryti. Ėjo į miškelį, kur susikūrė su jaunimu 

stovyklavietę ir savaitgaliais visus metus siūlė jiems išgyventi miške. Nebeužtekdavo vietų, kiek 
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jaunuolių norėdavo. Statė minėtus vandens batus. Ir šiemet keičia darbą. Su jaunimu kol kas dar 

dirba savaitgaliais. Jaunimui labai trūksta Tado, jo šiuolaikiškumo, paprastumo, jaunatviškumo ir 

drąsos išsitepti, išsitepaluoti, susiręsti plaustą, užsikurti ugnį kartu su jaunimu! Tadas su jaunimu 

turėjo ir „džipuką“ – UAZIUKĄ. Kurį atkalė, nudažė, sutaisė ir jaunimą vežė į Dengtilčio stovyklą.    

   

• Eitvydas Bingelis (teikia Jaunimo reikalų departamento Direktorius J. Laniauskas)  Manau, kad jo 

dėka jaunimo politikos biudžetas 2020 padidėjo virš 600 000 eur., buvo sukurtas efektyvus 

bendradarbiavimas tarp ministerijos ir nevyriausybinių organizacijų. Eitvydas nuosekliai atstovavo 

jauną žmogų Nacionalinėje jaunimo reikalų taryboje. Jo dėka buvo vystomos tokios svarbios temos 

kaip jaunimo psichinė sveikata, profesinis orientavimas, darbo su jaunimo formos buvo įtrauktos į 

socialinių paslaugų katalogą.    

     

 

 

 

 
  

mailto:lijot@lijot.lt
http://www.lijot.lt/

