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Metų jaunimo iniciatyva
● „Padėsiu mokyti(s)“ (teikia Lietuvos moksleivių sąjunga). COVID-19 viruso
pandemija palietė įvairias gyvenimo sritis, tačiau švietimo sektorius turėjo susidurti su
vienais didžiausių iššūkių – mokyklų bendruomenės turėjo greitai adaptuotis ir savo
veiklą perkelti į neįprastą – virtualią – erdvę. Apmaudu, tačiau ne visi moksleiviai
turėjo, ir vis dar turi, tinkamas sąlygas mokymuisi namuose, daliai iš jų pritrūko
motyvacijos ir, svarbiausia, visiems reikalingo kontaktinio bendravimo, todėl
iniciatyva „Padėsiu mokyti(s)“ ne tik sudarė puikias sąlygas savanorystei, jos
plėtojimui, bet ir teigiamai prisidėjo prie jaunosios Lietuvos kartos ugdymo
pandeminiu laikotarpiu.
● #Elect21 (teikia Lietuvos liberalus jaunimas). Iniciatyva, suvienijusi politines
jaunimo organizacijas ir LiJOT veikti kartu, kad jaunimo klausimai būtų dar stipriau
girdimi Lietuvos Respublikos Seime. Šis Konstitucijos keitimo projektas jau praėjo
pirmąją priėmimo stadiją ir sulaukė net 95 parlamentarų palaikymo. Dėl Konstitucijos
pataisų dar bus balsuojama paskutinį kartą, tačiau ši iniciatyva subūrė skirtingų
politinių pažiūrų jaunuolius, kad įgalintume jaunimą atstovauti jaunimo klausimams
net aukščiausiose sprendimų priėmimo institucijose.
● Darnaus vystymosi tikslų paroda (teikia Eglė Šerutytė). Šios parodos idėja kilusi iš
jaunimo ir parengta jaunimo. Paroda siekiama informuoti tiek jaunimą, tiek kitas
amžiaus grupes apie darnaus vystymosi tikslus Klaipėdos regione bei Tauragėje,
vežiojant šią parodą po Klaipėdos regiono miestus. Jog paroda pritrauktų daugiau
smalsių akių, yra parengtas ir konkursas, kurio metu visi, nufotografavę parodą ir
įkėlę jos nuotrauką į savo socialines medijas, yra įtraukiami į konkursą, kurio metu
gali laimėti Darnaus vystymosi tikslų atributiką.
● Jaunimo politikos festivalis #JAUni25 (teikia LiJOT valdyba). Šiais metais suėjo 25
metai jaunimo politikos įgyvendinimui Lietuvoje. Šia gražia proga, Jaunimo reikalų
departamentas kartu partneriais liepos mėnesį suorganizavo jaunimo politikos
festivalį „Jauni25“, kuriame netrūko diskusijų, veiksmo ir muzikos.
Festivalis sukvietė jaunimo lyderius, jaunimo darbuotojus, jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacimų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis.
● LMS metinė veiklos programa „SLURŠ“ (teikia LiJOT valdyba). LMS,
reaguodama į šiandienines diskusijas dėl sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimosi
šeimai įgūdžių trūkumo ir siekdama atkreipti visuomenės, o ypač moksleivių,
mokyklų bendruomenių, dėmesį į šių temų aktualumą, vykdė metinę programą, skirtą

informuoti ir raginti visos šalies mokyklas drąsiau ir aktyviau kalbėtis Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos patvirtintos Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo
šeimai bendrosios programos apraše nurodytomis temomis.
Įvykdyta daugiau nei 50 renginių metinės veiklos programos temomis bei inicijuota
apie 19 apklausų dėl Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios
programos integravimo bendrojo lavinimo įstaigose. Prie programos įgyvendinimo
prisidėjo ir 118 ambasadorių iš skirtingų Lietuvos miestų, kurie kartu su LMS
Nacionalinio Biuro nariais siekė užtikrinti programos efektyvumą, kokybišką
vykdymą bei tikslo įgyvendinimą. Įsitraukta į 8 darbo grupes bei posėdžius dėl
programos įgyvendinimo.
● Rokiškis Youth fest (teikia LiJOT valdyba). Projektas, siekiantis keisti regiono
visuomenės išankstines nuostatas, atkreipiant dėmesįį įvairias diskriminacijos formas,
žmogaus teisių pažeidimus, skatinti jaunų žmonių socialinę įtrauktį ir dalyvavimą
pilietinėse bei visuomeninėse veiklose.

Metų jaunimo organizacijų lyderis
● Sara Aškinytė (teikia Lietuvos moksleivių sąjunga). Kiekvienas lyderis turi
pasižymėti aiškia vizija ir gebėjimu tikslingai dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę
ne tik už save, bet ir už savo kolegą, įkvėpti ir sutelkti bendram darbui. Buvusi LMS
Prezidentė, TSPMI ketvirto kurso studentė, Sara Aškinytė, yra puikus profesionalaus
lyderio pavyzdys, nes ji ne tik aktyviai vadovavo Lietuvos moksleivių sąjungai, bet ir
svariai prisidėjo prie jaunimo politikos puoselėjimo, kryptingo jauno žmogaus balso
atstovavimo regioniniu, nacionaliniu ir net tarptautiniu lygmenimis.
● Laurynas Gečius (teikia Eglė Šerutytė). Klaipėdos jaunimo reikalų tarybos ir
Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pirmininkas. Kelis
metus pelnęs Klaipėdos miesto jaunimo lyderio titulą, sukaupęs ilgametę patirtį
jaunimo politikoje, apie 10 metų savanoriaujantis įvairiose organizacijose ir
projektuose. Savo veikla stiprinantis Klaipėdos miesto jaunimo organizacijas, mezga
ryšius su kitomis Lietuvos organizacijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, jog
Klaipėdos ir Lietuvos vardai būtų dar geriau žinomi tarptautinėje arenoje.
● Kasparas Vaičelis (teikia LiJOT valdyba). Aktyvus Panevėžio jaunimo organizacijų
sąjungos „Apskritasis stalas“ biuro narys, Panevėžio miesto SJRT pirmininkas,
Lietuvos skautijos Tarybos narys aktyviai prisidedantis tiek prie regioninės, tiek prie
nacionalinės jaunimo politikos formavimo.

Metų jaunimo organizacijų partneris

● Jaunimo reikalų departamentas (teikia Lietuvos moksleivių sąjunga),
Nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) labai dažnai susiduria su paprastu,
tačiau labai svarbiu palaikymo trūkumu, tačiau Jaunimo reikalų departamentas visada
palaiko NVO vykdomas iniciatyvas, organizuojamas veiklas ir net prie jų prisideda
finansiniais resursais.
● Jaunimo reikalų departamentas (teikia LiJOT valdyba). Jaunimo reikalų
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jau ne vienerius metus
yra vienas artimiausių draugų LiJOT. Šiais metais vykęs JRD ir JTBA susijungimas
buvo vienas didžiausių jaunimo politikos iššūkių, bet JRD tai įveikė garantuodami
nevėluojančius visos jaunimo politikos Lietuvoje procesus. JRD yra vienas
svarbiausių LiJOT partnerių dialoge dėl efektyvios ir kokybiškos jaunimo politikos.
● Viktorija Čmilytė-Nielsen (teikia LiJOT valdyba). Viktorija Čmilytė-Nielsen šiuo
metu eina Seimo pirmininkės ir Liberalų sąjūdžio pirmininkės pareigas. Pastaraisiais
metais politikė aktyviai prisidėjo prie to, kad jaunimo balsas ir transliuojamos idėjos
būtų girdimos ir nacionaliniame parlamente. Siekiant, kad būtų pakeista Konstitucija,
o į Seimą būtų leista kandidatuoti nuo 21-erių, V. Čmilytės-Nielsen indelis buvo bene
didžiausias. Tai lėmė, kad Seimo pirmininkė taptų patikimu LiJOT ir viso Lietuvos
jaunimo partneriu.
● Naktinis Vilniaus avilys (teikia LiJOT valdyba). Tai vieta, kurioje čia įsikūrusių
nevyriausybinio ir kitų sektorių organizacijų pagalba stengiamasi kurti atvirą erdvę,
kuri taptų prevencine priemone narkotikų, tabako bei alkoholio vartojimui. Visą parą
veikianti erdvė sukuria galimybę ieškoti sau mėgstamos veiklos ir tokiu būdu surasti
alternatyvą tradiciniams naktinio Vilniaus gyvenimo įpročiams bei gauti visą
reikalingą pagalbą tiems, kurie susiduria su narkotikų, tabako ar alkoholio vartojimo
problemomis. Naktinio Vilniaus avilio komanda, išnaudodama skirtingas erdves, siūlo
platų veiklų spektrą, kuris atskleistų vilniečių ir miesto svečių kūrybiškumo
potencialą ir taip įneštų svarų indėlį keičiant naktinio Vilniaus gyvenimo veidą.

Metų jaunimo ambasadorius
● Emilis Mikulskis (teikia Lietuvos moksleivių sąjunga). Lietuvos jaunimą yra svarbu
atstovauti visuose lygmenyse, todėl džiaugiamės, jog LMS Biuro komandoje yra
žmogus, kuris aktyviai įsitraukia į tarptautines veiklas bei aktyviai atstovauja mūsų
šalies jaunimą užsienio šalyse.
● Luka Lesauskaitė (teikia Lietuvos liberalus jaunimas). Luka Lesauskaitė ilgus metus
demonstruoja atsidavimą pilietiškumo skatinimui Lietuvos jaunimo (ir ne tik) tarpe.
Savo užsidegimu jį įkvepia daugelį jaunų asmenų siekti, kad jų bendruomenėse būtų
atsižvelgiama į bendražmogiškas ir pilietines vertybes, kurios prisideda ne tik prie
bendruomenių, bet ir pačių jaunų žmonių stiprėjimo įvairiose srityse.

● Klaudijus Melys (teikia LiJOT valdyba). Buvęs Vilniaus universiteto studentų
atstovybės prezidentas, buvęs ARQUS Europos universitetų aljanso studentų dalies
prezidentas, Jaunimo reikalų tarybos narys bei pirmasis Lietuvos Jungtinių tautų
jaunimo delegatas.
● Ingrida Jotkaitė (teikia LiJOT valdyba). „Eurodesk“ Prezidentė. „Eurodesk“ yra
Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 36 Europos šalyse ir teikiantis
išskirtinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu.

Žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui
● Klaudijus Melys (teikia Lietuvos moksleivių sąjunga). Klaudijus Melys buvo
išrinktas atstovauti Lietuvos jaunimą Jungtinių Tautų 76-ojoje Generalinėje
Asamblėjoje, todėl manome, kad tai puikiai įrodo, jog šis žmogus yra sukaupęs daug
patirties atstovaujant jauną žmogų ir jo interesus įvairiuose lygmenyse ir platformose.
● Viktorija Čmilytė-Nielsen (teikia Lietuvos liberalus jaunimas). LR Seimo
Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen yra žmogus, įsiklausantis į jaunimo poreikius,
girdintis ir suprantantis jaunimą. Ji buvo viena pagrindinių kandidatavimo į Seimą
nuo 21 metų klausimo iniciatorių, rūpinasi jaunimo psichikos sveikatos,
reprodukcinės sveikatos ir kitais klausimais. Seimo Pirmininkė jaunimo atstovus
susitikimuose pasitinka su šypsena, išklauso ir imasi aktualių jaunimui klausimų
sprendimo.
● Aistė Eidukaitytė (teikia LiJOT valdyba). Daugiau nei penkerius metus dirbusi LP
fonde „Jauniems“, pastaruosius trejus metus stovėjo už „Misija Sibiras“, "Ištark.
Išgirsk. Isaugok.", „Visuotinė tylos minutė“ ir kitų „Jauniems“ projektų vairo. Tęsė
bei užtikrino kokybišką šių projektų veiklą ir pilietinį jaunimo ugdymą tarptautiniu
lygmeniu.
● Darius Stonys (teikia LiJOT valdyba). Buvęs Lietuvos jaunimo sąjungos „Žingsnis“
vadovas, buvęs LiJOT valdybos narys, stipriai įsitraukęs į LiJOT veiklą bei kūręs
pridėtinę vertę LiJOT bendruomenei.

Jaunimo politikos 25-mečio apdovanojimas
● Juozas Meldžiukas (teikia Eglė Šerutytė). Jaunimo politikos profesionalas, esantis
jaunimo politikoje nuo LiJOT pradžios.

● Gaja Šavelė (teikia LiJOT valdyba). Daugelį metų veikia nevyriausybiniame
sektoriuje, šiuo metu einanti Nacionalinės NVO koalicijos vadovės pareigas. Buvusi
LiJOT valdybos narė, prisidėjusi prie jaunimo politikos formavimo Lietuvoje.
● LPF „Jauniems“ (teikia LiJOT valdyba). Tai – septyniolika metų vykstančio
projekto „Misija Sibiras“, kurio metu buvo organizuojamos ekspedicijos į lietuvių
tremties ir kalinimo vietas, organizatorius. Iniciatyvų „Ištark. Išgirsk. Išsaugok.“ bei
„Visuotinė tylos minutė“ iniciatorius ir vykdytojas.

