
Tarpinė Prezidento, Valdybos ir Biuro
veiklos ataskaita 2021 m. 



Misija
Mes, būdami platforma dialogams, Lietuvos jaunimo
organizacijų interesų atstovavimui bei iniciatyvoms, 
siekiame jaunimui aktualių pokyčių.

Vizija
Svarbiausias visuomenės, valdžios, mokslo ir verslo
partneris, įgalinantis jauną žmogų kurti darnią Lietu-
vos ir Europos ateitį.



Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklos pagrindas yra interesų pažinimas bei legitimus 
atstovavimas, paremtas brandžios demokratijos principais. Konsoliduota narių nuomonė ir 
interesai nubrėžia organizacijos veiklos kryptis bei prioritetus. LiJOT Prezidentas, Valdyba, 
Biuras ir Kontrolės komisija vykdydami veiklą vadovaujasi bendrai sutartais narių interesais.

Vertybės

Vertindami bendradarbiavimą,
mes siekiame būti patikimu, 

ilgalaikiu ir lygiaverčiu 
partneriu.

Tikėdami įvairovei palankia 
aplinka, esame atviri visiems 
jauniems žmonėms, jaunimo 
grupėms ir organizacijomis.

Savanorišką veiklą laikydami 
jauno žmogaus neformalių 

kompetencijų ugdymo pagrindu, 
siekiame profesionalaus sava-
noriškos veiklos organizavimo 

ir įvertinimo.

Užtikrindami skaidrią 
organizacijos veiklą, aiškiai, 
lengvai prieinamai ir laiku 

teikiame visą aktualią infor-
maciją apie sprendimus, 

veiklas ir finansus.

Tikėdami jaunų žmonių ir 
jaunimo organizacijų solidaru-
mu, puoselėjame atvirą aplinką 

veikimui kartu. 

Atlikdami kiekvieną darbą, sau 
keliame aukščiausius kokybės 

ir profesionalumo kriterijus.

Nuolatos tobulėdami ir 
besimokydami vieni iš kitų, 
kuriame aktualius pokyčius 

jaunimui ir valstybei.



LiJOT 
veiklos
strategija
2019–2023 m.

I strateginė kryptis
Žiniomis ir faktais grįstas jaunimo ir jaunimo 
organizacijų atstovavimas bei jaunimo 
politikos formavimas.

II strateginė kryptis
Narystės ir vidinio bendradarbiavimo stiprinimas.

III strateginė kryptis
LiJOT vystymas.

IV strateginė kryptis
Jaunimo galios didinimas.



I
strateginė kryptis

Žiniomis ir faktais grįstas jaunimo ir jaunimo 
organizacijų atstovavimas bei jaunimo 

politikos formavimas



Asamblėjos

LiJOT Asamblėja – narių susirinkimas, turintis visas 
visuotinio narių susirinkimo teises. Tradiciškai per metus 
įvyksta dvi – pavasario ir rudens – Asamblėjos. Jų metu 
organizacijos narės priima, keičia arba pildo LiJOT veiklą 
apibrėžiančius dokumentus, renka Prezidentą, Valdybos 
ir Kontrolės komisijos narius, deleguoja LiJOT atstovus į 
Jaunimo reikalų tarybos narius, priima naujus LiJOT 
narius ir kt. 



Šioje Asamblėjoje patvirtintos LiJOT Prezidento, Valdybos ir 
Jaunimo reikalų tarybos metinės ataskaitos.

Dviejų metų kadencijai į LiJOT Valdybą išrinkti: 
Benas Marcalis, Karolina Poškutė, Kotryna Briedytė, Umberto 
Masi.

Metų kadencijai į LiJOT Valdybą išrinktas Domantas Katelė.

Asamblėjos metu išrinkta nauja LiJOT Kontrolės komisija:
Liudvika Streikutė, Vytautas Pasvenskas, Daniel Ilkevič, Dagnė 
Kemežytė, Konstantinas Rečkovas. 

Taip pat į Jaunimo reikalų tarybą LiJOT delegavo šiuos asmenis: 
Vladą Polevičių, Raimondą Bogužaitę, Urtę Petrulytę, Klaudijų 
Melį, Klėją Merčaitytę.

Asamblėjoje priimti dokumentai apie jaunimo psichikos sveika-
tos puoselėjimą ir savanoriškos veiklos standartą. Taip pat, 
Asamblėjos metu buvo priimtas protokolinis nutarimas dėl SJOT 
modelio stiprinimo.



Šioje Aamblėjoje vėl galėjome susitikti gyvai!

Pagrindinis 53-iosios neeilinės Asamblėjos tikslas – 
atnaujinti LiJOT įstatus. Po didelių diskusijų ir daug
 darbo, tai buvo sėkmingai padaryta.

Asamblėjos metu buvo patvirtinti šie dokumentai:

Rezoliucija dėl narkotikų politikos reformos Lietuvoje;
Rezoliucija dėl jaunimo įgalinimo ir dalyvavimo savivaldybėse;
Pozicija dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų vadovų nuo  
16 metų.

Asamblėjos metu vyko interesų darbo grupės aktualiau-
siems klausimams LiJOT bendruomenėje aptarti: 

LiJOT etikos kodeksas;
emocinė aplinka nevyriausybinėje organizacijoje;
LiJOT vidinė komunikacija.



Vadovų
klubai

2021 metais vyko 3 LiJOT Vadovų klubai:

sausio 21 d. vykusiame Vadovų klube buvo pristatytos aktualiausios
2021 metų datos bei einamoji informacija;

balandžio 15 d. vyko vadovų klubas, kurio metu buvo pristatyti kandidatai
į LiJOT Valdybą, JRT  bei pristatyti teikiami dokumentai ir kita aktualiausia 
52-osios Asamblėjos informacija;

liepos 15 d. Vyko Vadovų klubas ir buvo pristatyta aktualiausia informacija 
bei įstatų projektas prieš 53-ąją Asamblėją.



Alternatyvi karinė tarnyba

Tarptautinė
veikla

Nuotolinė Europos Sąjungos 
jaunimo konferencija Portugalijoje
(U. Petrulytė, V. Milčiūtė, U. Masi) 

Europos darbo su jaunimu 
konvencijos Lietuvos darbo grupė 
(V. Milčiūtė, D. Stonys, K. Poškutė) 

Europos jaunimo 
forumo narių taryba 
(V. Milčiūtė ir U. Petrulytė)

Liublino trikampio forumas 
(V. Milčiūtė, U. Petrulytė)

Švedijos ambasados ir 
Lietuvos moksleivių sąjungos
renginys Democracy talks 
(V. Milčiūtė, U. Petrulytė)

Šiaurės-Baltijos jaunimo 
tarybų bloko susitkimai 
(U. Petrulytė, V. Milčiūtė)

ECOSOC jaunimo forumas 
(V. Milčiūtė)

Baltijos jaunimo fondo posėdis 
(V. Milčiūtė) 

Baltijos jūros jaunimo 
platformos partnerių susitikimai 
(U. Petrulytė, V. Milčiūtė, U. Masi)

Eurodesk AISBL asamblėja 
ir tarptautiniai Eurodesk 
tinklo susitikimai 
(N. Sendriūtė, V. Zujūtė ir M. Puodžiūtė)

Nuotolinės 32-osios ERYICA 
generalinės asamblėjos 
pirma dalis 
(E. Jarošaitė)

Konferencija dėl Europos 
ateities 
(V. Mitkus)



Konstitucijos 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (Elect 21)

Lietuvos Respublikos Seimas po pirmojo balsavimo priėmė projektą dėl LR                   
Konstitucijos pakeitimo, leisiančio asmenims nuo 21 metų kandidatuoti į LR Seimą. 
Šiam LR Konstitucijos straipsniui pakeisti reikalingas antrasis balsavimas, kuris vyks 
ne anksčiau nei po trijų mėnesių po pirmojo. 

Alternatyvi karo tarnyba

Numatyta iki 2022 m. III ketv. parengti alternatyviosios karo apsaugos tarnybos to-
bulinimo galimybių studiją. Rengiant šią studiją bus išnagrinėtos galimybės tobulinti 
alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos institutą išplečiant įtraukiamų asmenų 
kategorijas bei įtraukiant į alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos atlikimo vietų 
sąrašą nevyriausybines organizacijas ir Lietuvos šaulių sąjungą.

Svarbiausi LiJOT pasiekimai 
formuojant Lietuvos jaunimo politiką



REZOLIUCIJA DĖL JAUNIMO PSICHIKOS SVEIKATOS PUOSELĖJIMO
Rezoliucija pateikta suinteresuotoms valstybės institucijoms. 
Įvyko susitikimas su Visuomenės sveikatos departamento prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos, Psichikos sveikatos skyriaus vadovu I. Rubiku 
bei aptarti rezoliucijos siūlymai, jų įtraukimas į Nacionalinį savižudybių 
prevencijos veiksmų planą, Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. strategiją. 
Klausimai buvo aptarti su seimo pirmininke V. Čmilyte-Nielsen bei   
ministre pirmininke I. Šimonyte. Įgyvendinant rezoliucijos klausimus, 
pradėtas bendradarbiavimas su Vilniaus Visuomenės sveikatos biuru.

REZOLIUCIJA DĖL SAVANORIŠKOS JAUNIMO VEIKLOS 
KOKYBĖS APIBRĖŽIMO LIETUVOJE
Rezoliucija pateikta suinteresuotoms valstybės                 
institucijoms. Jos įgyvendinimas aptartas su Jaunimo 
reikalų departamento direktoriumi J. Laniausku prie So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių                 
organizacijų plėtros skyriaus vadove L. Lukoševičiūte.

POZICIJA DĖL JAUNIMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACI-
JŲ VADOVŲ NUO 16 METŲ
Pozicija pateikta suinteresuotoms valstybės instituci-
joms. Įvyko susitikimai su Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministre V. Augiene, Seimo pirmininke                                 
V. Čmilyte-Nielsen bei ministre    pirmininke I. Šimonyte.

REZOLIUCIJA  DĖL JAUNIMO ĮGALINIMO IR DALYVAVIMO 
SAVIVALDYBĖSE 
Pozicija pateikta suinteresuotoms valstybės instituci-
joms. Įvyko susitikimai su Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministre V. Augiene, seimo pirmininke V. Čmilyte - 
Nielsen bei ministre pirmininke I. Šimonyte. Rezoliucija 
aptarta su Seimo skirtingų LR Seimo frakcijų atstovais. 
Derinamas susitikimas su LR savivaldybių asociacijos 
merų pasitarimu. 

REZOLIUCIJA DĖL NARKOTIKŲ POLITIKOS REFORMOS            
LIETUVOJE
Pozicija pateikta suinteresuotoms valstybės instituci-
joms. Buvo pristatyta ir aptarta su Seimo pirmininke V. 
Čmilyte-Nielsen bei Ministre Pirmininke I. Šimonyte, LR 
Prezidento G. Nausėdos patarėjais. 

Pozicijų ir 
rezoliucijų
įgyvendinimas



Pasiūlymai

21-001  DĖL JAUNIMO ORGANIZACIJŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO  2021–2022 METAIS  

21-075 DĖL JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR JAUNIMO 
TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO AGENTŪROS REORGANIZACIJOS

21-077 DĖL REKOMENDACIJŲ VASAROS STOVYKLŲ ORGANIZATORIAMS

21-078 DĖL REKOMENDACIJŲ VASAROS STOVYKLŲ ORGANIZATORIAMS

21-080 DĖL EURODESK ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE

21-082 DĖL LIETUVOS RINKIMŲ SISTEMŲ IR JUOS LYDINČIŲ TEISĖS AKTŲ KEITIMO

21-086 DĖL JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 
KONKURSO

21-088 DĖL LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO



Pasiūlymai

21–089  DĖL STEBĖTOJŲ TEISĖMIS DALYVAVIMO JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR 
DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS KONKURSE   

21-092 DĖL PRIVERSTINIO CIVILINIO ORLAIVIO NUTUPDYMO BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE IR RAMAN
PROTASEVICH SUĖMIMO

21-101 DĖL SAVANORIŠKOS JAUNIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO KOKYBĖS APIBRĖŽIMO LIETUVOJE

21-102 DĖL APSKRITIES JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ MODELIO TAIKYMO LIETUVOJE

21-121 DĖL ALTERNATYVIOS KARINĖS TARNYBOS LIETUVOJE

21-124 DĖL PASLAUGŲ AR PRIEMONIŲ JAUNIMUI SĄRAŠO



ES Jaunimo
dialogas

Nuo 2020 m. liepos 1 d. LiJOT vykdo 9-ąjį ES jaunimo dialogo ciklą. Šis 
ciklas yra Jaunimo dialogo ciklo, kurio tema „Jaunimo erdvės ir pilietinis 
aktyvumas“ pirmasis etapas. Šių etapų metu Lietuvoje:

įvyko 4 nuotoliniai renginiai, kuriuose buvo diskutuojama apie ES jaunimo dialogo prioritetą 
(renginiuose dalyvavo 140 jaunų žmonių); 

įvyko 4 fiziniai renginiai, kuriuose buvo diskutuojama apie ES jaunimo dialogo prioritetą 
(renginiuose dalyvavo 93 jauni žmonės);

įvyko 2 nuotolinės ir 5 fizinės konsultacijos su jaunimu, kuriose buvo pristatomas ES jaunimo 
dialogo procesas ir surenkama jaunų žmonių nuomonė (konsultacijose dalyvavo 43 jauni 
žmonės); 

buvo deleguoti 4 jaunimo atstovai į ES jaunimo konferencijas Kroatijoje bei Slovėnijoje 
(nuotoliniu būdu); 

maršrutu Klaipėda–Juodkrantė vyko „Galimybių reivas“, (dalyviai kalbėjo apie savano-
rystę, verslumą, mobilumą, lyčių stereotipus), vaizdo įrašas LiJOT YouTube (LiJOTorg); 

jaunimo ambasadorių tinklas „Jaunimo biuras“, jungiantis jaunuolius iš visos Lietuvos, 
pradėjo antrąjį sezoną.



„Dalinkis
vasara“

Informacinė kampanija apie galimybes jauniems žmonėms „Dalinkis vasara“ 2021 m. buvo 
įgyvendinta vaizdo įrašų formatu. 

„Žinau viską“ komanda, bendradarbiaudama 
su LiJOT įsteigtu tinklu „Jaunimo biuras“, išlei-
do 13 vaizdo įrašų apie savanorystę, darbą, 
jaunimo erdves, organizacijas, keliones ir pan.

Pasiekiamumas: Youtube – 725 peržiūros, 
Facebook: 13 264. 



LiJOT valdybos
aktyvumas

Lukas Kornelijus Vaičiakas 19/19
Vidmantas Mitkus 19/19
Lauryna Jodko 16/19
Justė Kavaliauskaitė 18/19
Domantas Katelė 19/19
Karolina Poškutė 9/9
Kotryna Briedytė 9/9
Umberto Masi 9/9
Benas Marcalis 7/9
Urtė Petrulytė 10/10
Darius Stonys 10/10
Džiugas Grėbliūnas 10/10

Jaunimo 
reikalų
tarybos 
aktyvumas

Lukas Kornelijus Vaičiakas 4/4
Raminta Matulytė 1/1
Lukas Stravinskas 1/1
Klaudijus Melys 4/4
Vladas Polevičius 4/4
Raimonda Bogužaitė 4/4
Klėja Merčaitytė 3/3
Urtė Petrulytė 3/3



LiJOT
2019–2021 m.

Žiniomis ir faktais grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų 
atstovavimas bei jaunimo politikos formavimas

LiJOT ir PLJS iniciatyva
LR Seimas 2022-uosius
paskelbė Lietuvos
jaunimo metais!

Esame nariai:

Atstovavimas:

• 16 pozicijų ir rezoliucijų;
• 47 įvairūs kreipimaisi;
• Atnaujintas Jaunimo politikos pagrindų įstatymas;
• Pasirašytos 2 deklaracijos;
• Pasiūlymai būsimosios XVIII-osios LR Vyriausybės programai;
• Sėkmingi politiniai procesai dėl #Elect21;
• Europos jaunimo sostinė ir Lietuvos jaunimo sostinės iniciatyva;
• Jaunimo atstovai Regionų plėtros tarybos partnerių grupėse;
• Kokybiškesnis darbas su politikais ir valstybės pareigūnais.

Baltic sea youth platform BSYP, Council of baltic sea states CBSS,
Nordic-Baltic councils, BOARD OF TRUSTEES BALTIC SEA YOUTH FOUNDATION.
Tapome NVO koalicijos nariais!

• European Youth Forum;
• ERYICA;
• The Lublin Triangle;
• European Youth Event (Lietuvos delegacija).



II
strateginė kryptis

Narystės ir vidinio bendradarbiavimo stiprinimas



LiJOT Žiemos forumas

Vasario 27-28 dienomis vyko jau tradicija tapęs LiJOT Žiemos forumas, kurio tema šiais metais  
buvo „Nauja realybė“. Renginio metu dalyviams paskaitą skaitė ir savo patarimais dalinosi VšĮ 
„Europos namai“ atstovė Milisenta Misevičiūtė. Vėliau renginys tęsėsi darbo grupėse, kuriose 
buvo diskutuojama apie naujus LiJOT įstatus, mažo kiekio narkotikų dekriminalizavimą Lietuvo-
je, naujo SJOT modelio mechanizmo pritaikymą ir Jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūros galimybes ir prioritetus.

Antra renginio diena buvo skirta dalyvių kompetencijoms ir žinioms gilinti, ji prasidėjo nuo 
panelinės diskusijos ir pasvajojimo – „Kas nevyriausybinių organizacijų laukia po pan-
demijos?“. Diskusijoje dalyvavo LiJOT Prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas, NVO koalicijos 
direktorė Gaja Šavelė, Maltiečių organizacijos plėtros vadovas Edvinas Regelskis ir Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vedėja Aurelija 
Olendraitė.

Renginys buvo užbaigtas darbo grupėmis, LiJOT narių vadovų susitikimu ir LiJOT pasiūlymais 
Vyriausybės programai, taip pat LR Vyriausybės programos analize.



LiJOT kokybės
standartai

Savivaldybių  jaunimo organizacijų tarybų bei nacionalinių organizacijų veiklos 
kokybės standartai

Kiekvienais metais LiJOT vertina ir teikia rekomendacijas Savivaldybių jaunimo or-
ganizacijų taryboms (toliau – SJOT) bei Nacionalines jaunimo organizacijoms. Tam, 
kad užtikrinti vertinimų kokybę, pasitelkiama į pagalbą veiklos kokybės vertinimo 
įrankius ir metodus.

Iki 2021 m. rugsėjo 20 d. LiJOT atliko 3 nacionalinių jaunimo organizacijų vertinimus. 

Surinkus ir išanalizavus informaciją, organizacijoms buvo pateiktos rekomendacijos 
veiklos gerinimui, kurias organizacijos palaipsniui su LiJOT palaikymu, implementuo-
ja į veiklą bei procesus.



LiJOT metodinis leidinys 
organizacijų vadovams bei 
LiJOT naudų paketas organizacijoms

LiJOT metodiniame leidinyje LiJOT organizacijų vadovai ir atstovai gali susipažinti su vadovo pa-
reigybėmis bei atsakomybėmis nuo A iki Z. Šis leidinys yra nuolat atnaujinamas ir viešinamas 
LiJOT organizacijoms. LiJOT naudų paketas – įrankis, kuris sujungia šias LiJOT naudas: mokymus, 
konsultacijas, LiJOT naujienas, LiJOT paslaugas. Ateityje planuojama įtraukti: Dalyvavimo, 
Resursų dalis. 

Kiek kartų skirtingomis naudomis organizacijos pasinaudojo:
· mokymais – 34;
· konsultacijomis – 13;
· paslaugomis –  3.

Lukas Kornelijus Vaičiakas 19/19
Vidmantas Mitkus 19/19
Lauryna Jodko 16/19
Justė Kavaliauskaitė 18/19
Domantas Katelė 19/19
Karolina Poškutė 9/9
Kotryna Briedytė 9/9
Umberto Masi 9/9
Benas Marcalis 7/9
Urtė Petrulytė 10/10
Darius Stonys 10/10
Džiugas Grėbliūnas 10/10

Lukas Kornelijus Vaičiakas 4/4
Raminta Matulytė 1/1
Lukas Stravinskas 1/1
Klaudijus Melys 4/4
Vladas Polevičius 4/4
Raimonda Bogužaitė 4/4
Klėja Merčaitytė 3/3
Urtė Petrulytė 3/3



Nuo 2021 m. birželio mėnesio Lietuvos jaunimo organizacijų 
taryba (toliau – LiJOT)  ir Jaunimo reikalų departamentas 
(toliau – JRD) nuolat bendradarbiauja ir tobulina galimas 
palaikymo ir pagalbos priemones savivaldybių jaunimo 
reikalų tarybų nariams. 

Nuo rugsėjo mėnesio pabaigos, LiJOT ir JRD iniciatyva 
buvo sukurta bendra „Facebook“ grupė visiems Lietuvos 
SJRT nariams, kur SJRT nariai gaus nuolatinę ir 
aktualiausią, su veikla susijusią, informaciją, dalyvaus 
diskusijuose / apklausose bei patys turės visas 
įmanomas nuotolines galimybes būti aktyvūs 
bendruomenės nariai. Taip pat nuo spalio mėnesio bus 
organizuojami ir neformalūs SJRT susi-tikimai, kurie turėtų 
būti vykdomi kas tris mėnesius sutartą dieną. Šie 
susitikimai bus skirti SJRT narių kompetencijų sti-prinimui, 
tęstinumui ir tolygumui užtikrinti.

Bendradarbiavimas
su institucijomis



LiJOT narių atstovai dirbdami Regioninių ir Nacionalinių jaunimo reikalų komitetuose paruošė 
keturis viešojo valdymo pasiūlymus: rezoliuciją dėl jaunimo psichikos sveikatos puoselėjimo, 
rezoliuciją dėl savanoriškos jaunimo veiklos kokybės apibrėžimo Lietuvoje, rezoliuciją dėl jauni-
mo įgalinimo ir dalyvavimo savivaldybėse bei protokolinį sprendimą dėl apskričių jaunimo or-
ganizacijų tarybų. 

Visiems dokumentams buvo užsakomos teisinės konsultacijos dėl dokumentų suderinamumo 
su galiojančiais teisės aktais. 

Buvo įvykdyta konferencija „Jauno žmogaus psichikos sveikata: jo paties ar ir valstybės                  
rūpestis?“, kurioje dalyvavo NVO bei valstybės institucijų atstovai, pranešimus skaitė šios srities           
ekspertai, jaunimo organizacijų nariai. 

Organizacijų narių 
stiprinimas viešajame 
valdyme (ESFA)



LiJOT
2019–2021 m.

Narystės ir vidinio bendradarbiavimo stiprinimas

Sukurtas metodinis 
leidinys ir naudų paketas
LiJOT narėms!

Organizacijų veiklos kokybės vertinimas

• Daugiau nei 240 susitikimų su organizacijomis ir 27 susitikimai 
su neatstovaujamomis organizacijomis;
• LiJOT atstovė – EURODESK Prezidentė;
• LiJOT teikta atstovė – Elena Sinkevičiūtė – Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė;
• „Jaunimas yra“, „Aktyvus jaunimas“ ir „Universiteto LGBT+“ 
organizacijos tapo stebėtojomis;
• Susitikimai su SJOT ir Nacionalinėmis organizacijomis;
• Neformalūs organizacijų susitikimai.

Siunčiami kassavaitiniai naujienlaiškiai nariams, kasmėnesiniai
naujienlaiškiai prenumeratoriams ir kassavaitiniai „Žinau viską“
naujienlaiškiai bei ataskaitos.

Ypač sėkmingai vykstantis ESFA projektas „LiJOT dalyvavimo viešojo
valdymo sprendimų priėmime stiprinimas“, kuris įtraukė virš 30 LiJOT
organizacijų.

Vertinimas → rekomendacijos → įgyvendinimas → vertinimas
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Eurodesk

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 36 Europos šalyse ir teikiantis 
išskirtinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu apie mobilumo galimybes. Šio 
tinklo Lietuvoje veiklą nuo 2004 m. koordinuoja LiJOT.

Eurodesk Lietuva tinklą sudaro:

Per 2021 m. Eurodesk Lietuva tinklas suorganizavo 126 gyvus ir virtualius renginius, kurių metu 
pasiekė 6167 jaunus žmones. Taip pat prisidėjo prie 77-ių renginių, kurių metu pristatė Eurodesk 
tinklą bei mobilumo galimybes ir taip pasiektų žmonių skaičių papildė dar apie 6000 jaunų 
žmonių arba dirbančių su jaunimu.

Įgyvendintos dvi nacionalinės mobilumo skatinimo kampanijos „Dalinkis vasara“ ir „Time to 
move“. 

47 24Eurodesk 
Lietuva 
atstovybės

Eurodesk
Lietuva
savanoriai



Suorganizuoti 2 mokymai regioniniams partneriams, 2 – savanoriams. Vykdyti 2 virtualūs mobi-
lumo galimybių pristatymai tinklo nariams.

Taip pat, palaikydami ryšį su Eurodesk Lietuva atstovybėmis, vykome į 52 vizitus pas partnerius.

Dalyvauta 2 Eurodesk tinklo asamblėjose.

Eurodesk Lietuva darbas už 2020 metus yra įvertintas 100 proc. 

2021 metais Eurodesk Lietuva regioniniai partneriai Jaunuolių dienos centras (JDC) 
laimėjo tarptautinius Eurodesk apdovanojimus – jų veikla buvo pripažinta geriausia tarp 36 
šalių, kuriose veikia Eurodesk tinklas. Apdovanojimas skirtas už puikią iniciatyvą ir įvairių 
jaunimo grupių įtraukimą į tarptautines galimybes.

Šiuo metu jau antrą kadenciją tarptautinio Eurodesk tinklo prezidentė yra Ingrida Jotkaitė.

Eurodesk



LiJOT narių atstovai dirbdami Regioninių ir Nacionalinių jaunimo reikalų komitetuose paruošė 
keturis viešojo valdymo pasiūlymus: rezoliuciją dėl jaunimo psichikos sveikatos puoselėjimo, 
rezoliuciją dėl savanoriškos jaunimo veiklos kokybės apibrėžimo Lietuvoje, rezoliuciją dėl jauni-
mo įgalinimo ir dalyvavimo savivaldybėse bei protokolinį sprendimą dėl apskričių jaunimo or-
ganizacijų tarybų. 

Visiems dokumentams buvo užsakomos teisinės konsultacijos dėl dokumentų suderinamumo 
su galiojančiais teisės aktais. 

Buvo įvykdyta konferencija „Jauno žmogaus psichikos sveikata: jo paties ar ir valstybės                  
rūpestis?“, kurioje dalyvavo NVO bei valstybės institucijų atstovai, pranešimus skaitė šios srities           
ekspertai, jaunimo organizacijų nariai. 

Jaunimo
informavimas
ir konsultavimas

Finansuotas projektas „Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas ir vystymas        
Lietuvoje“ 2021-2022 metams.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 19 jaunimo informavimo ir konsultavimo taškų ir 2 jaunimo informavi-
mo ir konsultavimo centrai 19-oje Lietuvos savivaldybių.

Per 2021 m. I pusmetį įvykdyta 791 konsultacija bei organizuotas 31 informacinis renginys, kurie 
pasiekė daugiau nei 1600 jaunų žmonių.

Įvyko nacionalinis JIK darbuotojų susitikimas, organizuoti mokymų kursai, atnaujinta metodinė 
medžiaga.

Vykdytos vizitacijos bei individualūs pokalbiai su JIK darbuotojais.



LiJOT veiklos
viešinimas

2021 m. LiJOT komunikacijos naudoti informacijos 
viešinimo kanalai: LiJOT internetinis puslapis (www.lijot.lt), 
socialiniai tinklai (Facebook, Instagram), LiJOT tinklas 
(tinklas.lijot.lt), žiniasklaida.

Organizacija buvo viešinama ir renginiuose, vykdant LiJOT pristatymus, įvairiems žmonėms 
pasakojant apie LiJOT veiklą, jaunimą bei jaunimo politikos aktualijas. 

Didelis dėmesys buvo skiriamas reguliariai skelbiamam ir kokybiškam turiniui LiJOT soc. tinklu-
ose: keliamos kokybiškos nuotraukos ir vizualai, naudojama mokama reklama, sekamas 
paskyrų pasiekiamumas ir kiti rodikliai, naudojamos tiesioginės transliacijos.

Šiuo metu LiJOT Facebook paskyra turi: 11 050 sekėjų (daugiausiai – 18–25 m.) 

Šiuo metu LiJOT Instagram paskyra turi: 1600 sekėjų (daugiausiai – 18–25 m.)

2020 m. Facebook sekėjų skaičius: >10 000, Instagram sekėjų skaičius: 1400.



LiJOT administruojama interneto svetainė – vieta, 
kurioje randamos aktualiausios LiJOT bei jaunimo 
politikos ir tarptautinės naujienos, pranešimai apie 
vykstančius procesus ar valdžios institucijose          
svarstomus jaunimui aktualius klausimus, informaci-
ja apie LiJOT vykdomą veiklą, projektus, organizacijas.

Vidutiniškai per mėnesį LiJOT puslapyje apsilankoma 
3000 kartų (2020 m. – 1700 kartų).

Siekiant gerinti naudojimosi patirtis LiJOT internetinio 
puslapio lankytojams, informacijos pasiekiamumą 
bei funkcionalumą, užtikrinti duomenų saugumą,    
įvykdytas LiJOT internetinio puslapio atnaujinimas / 
kūrimas ir patalpinimas, vizualinio identiteto atnau-
jinimas. Taip pat sukurta angliška puslapio versija. 

LiJOT 
internetinis
puslapis



Šiuo metu „Jaunimo biure“ savanoriauja 
21 jaunas žmogus iš 16 Lietuvos savivaldy-
bių. Jų tikslas – surinkti jaunimo nuomonę 
viena ar kita Jaunimo dialogo ciklui ak-
tualia tema. Iniciatyva prasidėjo nuo sa-
vanorių susipažinimo ir vidinės struktūros 
kūrimo, pagal kurią savanoriaus ir             
ateinančios „Jaunimo biuro“ kadencijos.   

Nariams taikoma vienerių metų rotacija, 
siekiant pritraukti vis daugiau įvairaus 
jaunimo ir išlaikyti stabilų komandinį 
darbą norint įgyvendinti Jaunimo dialogo 
veiklas. Jaunimo dialogo 8 ciklo tema: 
9-asis jaunimo tikslas – Jaunimo erdvės ir
pilietinis aktyvumas.

Jaunimo
biuras



Kas naujo
LiJOT?

2021 m. ir toliau buvo siunčiamas kasmėnesinis LiJOT 
naujienlaiškis „Kas naujo LiJOT?“.

Naujienlaiškio tikslas – su organizacijų nariais, vadovais, 
pertneriais ir jaunais žmonėmis dalintis informacija apie 
svarbiausius įvykius, LiJOT ir jaunimo politikos aktualijas. 
Kiekviename naujienlaiškyje prenumeratoriai gali rasti ir 
LiJOT Valdybos ir Biuro kiekvieno mėnesio veiklos ataskaitas.

Naujienlaiškis turi 900 prenumeratorių. Šis skaičius nuo 2020 
m. sumažėjo dvigubai. Siekiant išlaikyti „kokybišką“ auditori-
ją, iš prenumeratorių sąrašo buvo pašalinti nebenaudojami,
netikri kontaktai.

Naujienlaiškį galima užsiprenumeruoti apsilankius 
www.lijot.lt

Finansuotas projektas „Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas ir vystymas        
Lietuvoje“ 2021-2022 metams.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 19 jaunimo informavimo ir konsultavimo taškų ir 2 jaunimo informavi-
mo ir konsultavimo centrai 19-oje Lietuvos savivaldybių.

Per 2021 m. I pusmetį įvykdyta 791 konsultacija bei organizuotas 31 informacinis renginys, kurie 
pasiekė daugiau nei 1600 jaunų žmonių.

Įvyko nacionalinis JIK darbuotojų susitikimas, organizuoti mokymų kursai, atnaujinta metodinė 
medžiaga.

Vykdytos vizitacijos bei individualūs pokalbiai su JIK darbuotojais.



„Žinau viską“ – vardas, apimantis jaunimo konsultavimo ir informavimo (JIK) paslaugas bei 
Eurodesk Lietuva tinklo veiklas. 

Tiek JIK, tiek Eurodesk pagrindinis tikslas yra pasiekti jauną žmogų ir suteikti visą jam aktualią 
informaciją, pradedant emocine sveikata, baigiant mobilumo galimybėmis Europoje ir visame 
pasaulyje. 

Šiemet „Žinau viską“ interneto puslapis buvo įtrauktas į riboto interneto prieigos sąrašą, kas 
reiškia, kad šiuo metu www.zinauviska.lt gali apsilankyti ir nuteisti, suimti asmenys. 

Iki 2021 m. rugsėjo „Žinau viską“:

- atsakyta į 2 199 jaunų žmonių užklausas žodžiu ir raštu;
- www.zinauviska.lt portale paskelbta: 324 naujienos, 34 straipsniai;
- www.zinauviska.lt portalą aplankė 150 199 vartotojai;
- išsiųsti 37 „Žinau viską“ naujienlaiškiai;
- 2 774 sekėjų zinauviska.lt Instagram profilyje;
- 16 840 stebėtojų „Žinau viską“ Facebook profilyje;
- išleistas „Žinau viską“ žurnalas „Laikas inovacijoms“.

„Žinau viską“



Kasmetinis LiJOT renginys „Galimybių reivas“, skirtas tarptautinei Eurodesk kampanijai „Time 
to Move“, šiemet vyko laive Klaipėda-Juodkrantė-Klaipėda. 

Kelionės metu buvo pristatyti 3 pranešimai apie mobilumo galimybes: stažuotę NASA,            
Erasmus+ tarptautines studijas, keliones. Taip pat renginio dalyviams buvo pristatyta Klaipėda 
– 2021 m. Europos jaunimo sostinė.

Su dar daugiau galimybių reivo dalyviai susipažino Action bound žaidimo metu.

Dalyvių skaičius: 40
Vaizdo įrašas LiJOT Youtube platformoje (LiJOTorg).

Galimybių 
reivas



Veiklos pandemijos 
metu

Nariams taikoma vienerių metų rotacija, 
siekiant pritraukti vis daugiau įvairaus 
jaunimo ir išlaikyti stabilų komandinį 
darbą norint įgyvendinti Jaunimo dialogo 
veiklas. Jaunimo dialogo 8 ciklo tema: 
9-asis jaunimo tikslas – Jaunimo erdvės ir 
pilietinis aktyvumas.

„Padėsiu mokyti(s)“
Siekiant kompensuoti mokymosi praradimus karantino metu, buvo inicijuotas projektas „Padėsiu 
mokyti(s)“, kviečiantis kiekvieną Lietuvos pilietį, sulaukusį 16 m. amžiaus, ištarti „Padėsiu       
mokyti(s)“ ir prisijungti savanorystei kontaktiniu ar nuotoliniu būdu. Savanorystės metu 
mokiniams teikiama individuali arba grupinė pagalba pamokų metu mokyklose, atliekant namų 
darbų   užduotis arba bendraujant, palaikant emociškai ar motyvuojant.

Man ne dzin, nes Žinau viską!
Lietuvoje prasidėjus masinei vakcinacijai per „Žinau viską“ ir „Man ne dzin“ socialinius tinklus 
pradėta vykdyti informacinė kampanija „Man ne dzin, nes žinau viską“. Pagrindinis šios kampani-
jos tikslas – suteikti jauniems žmonėms žinių apie skiepus ir taip paskatinti juos vakcinuotis. 

Per visą kampanijos laikotarpį (gegužės–rugpjūčio mėn.) buvo išleisti 9 informaciniai įrašai 
(pasiekiamumas: >60 000).



LiJOT
2019–2021 m.

LiJOT vystymas

zinauviska.lt yra 
pasiekiamas iš
įkalinimo įstaigų 
Lietuvoje!

• Nauja LiJOT įstatų redakcija;
• 12 biuro savanorių;
• Optimizuotos biuro pareigybės;
• Atnaujinta biuro techninė įranga;
• Naudojama žalia elektra;
• Aukščiausios verslo klasės internetas biuro patalpose;
• Atnaujinti zinauviska.lt ir lijot.lt puslapiai.

Sustiprinta partnerystė su: Šiaurės ministrų biuras Lietuvoje, Britų taryba, 
Jungtinės Karalystės ambasada, Švedijos ambasada. 

Tęsiame veiklas Regeneration (vyko Regeneration summit hub 2030).
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LiJOT komanda

Prezidentas
Lukas Kornelijus Vaičiakas (nuo 2019-10-22)

Valdyba:
Domantas Katelė nuo 2019-04-29 iki dabar,
Vidmantas Mitkus nuo 2020-07-20 iki dabar,
Justė Kavaliauskaitė nuo 2020-07-20 iki dabar,
Lauryna Jodko nuo 2020-07-20 iki dabar,
Kotryna Briedytė nuo 2021-04-25 iki dabar,
Umberto Masi nuo 2021-04-25 iki dabar,
Karolina Poškutė nuo 2021-04-25 iki dabar,
Benas Marcalis nuo 2021-04-25 iki dabar,
Lukas Kornelijus Vaičiakas nuo 2019-10-22 iki dabar.

LiJOT Kontrolės komisija: 
Vytautas Pasvenskas (pirmininkas), 
Liudvika Streikutė,
Daniel Ilkevič,
Konstantinas Rečkovas,
Dagnė Kemežytė.



LiJOT komanda
LiJOT biuro savanoriai:
Augustinas Kubiliūnas,
Dominykas Gaidys,
Augustė Gočelkytė,
Jūris Dumčius,
Titas Kuodys,
Gabija Češkevičiūtė.LiJOT biuras

Vanesa Ražinskytė | Biuro vadovė
Daiva Žižliauskienė | finansininkė
Teodoras Mindaugas Ramanauskas | politinio proceso koordinatorius
Alanas Šablinskas | narių koordinatorius (iki 2021-09-20)
Simona Statauskaitė | narių koordinatorė (nuo 2021-09-20)
Roberta Morkytė | komunikacijos koordinatorė (iki 2021-06-06)
Kamilė Pašukytė | komunikacijos koordinatorė (nuo 2021-06-06)
Vilija Milčiūtė | tarptautinių reikalų koordinatorė
Martyna Varkalytė | jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė (iki 2021-05-20)
Emilija Jarošaitė | jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė (nuo 2021-05-20)
Neringa Sendriūtė | Eurodesk Lietuva programos vadovė (iki 2021-06-01)
Viktorija Zujūtė | Eurodesk Lietuva programos vadovė (nuo 2021-06-01)
Viktorija Zujūtė | Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė, (iki 2021-06-01)
Martyna Puodžiūtė | Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė, (nuo 2021-06-10)
Emilija Pociūtė | Eurodesk Lietuva programos redaktorė
Ingrida Jotkaitė | Eurodesk AISBL Prezidentė



LiJOT
partneriai

Valstybės lygmeniu:
LR Prezidentūra, LR Vyriausybė, LR Seimas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Užsienio reikalų 
ministerija, LR Vyriausybės kanceliarija, Jaunimo reikalų departamentas prie             
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikalų ministerija, Mykolo Romerio 
universitetas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
institutas, Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija, LR Specialiųjų tyrimų 
tarnyba, VšĮ „NVO teisės institutas“, Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos ir jaunimo 
reikalų koordinatoriai, Europos socialinio fondo agentūra, Centrinė projektų valdymo 
agentūra, Lietuvos savivaldybių asociacija.

Savivaldybės lygmeniu:
Miesto ir rajono savivaldybės, Klaipėda – Europos jaunimo sostinė. 



LiJOT
partneriai

Tarptautiniu lygmeniu:
Europos jaunimo forumas, Europos komisija, Šiaurės ministrų biuras Lietuvoje, NBC 
(Šiaurės – Baltijos šalių skėtinių jaunimo organizacijų susitikimai), Europos jaunimo 
informavimo ir konsultavimo agentūra (ERYICA), Švietimo ir kultūros generalinis di-
rektoratas (DGAEC), Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Amerikos tarptautinio 
švietimo taryba, programa „Erasmus+ jauniesiems verslininkams“, Lietuvos              
nacionalinė UNESCO komisija, Švedijos ambasada Lietuvoje, Baltijos jūros valstybių 
taryba, Baltijos jūros jaunimo platforma, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, Baltijos ir 
Amerikos laisvės fondas, mainų programa „FLEX Lietuva“, apdovanojimų programa 
„DofE Lietuva“, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, Liublino trikampio 
iniciatyva.

Žiniasklaida:
Naujienų portalas DELFI, Lietuvos radijas ir televizija, „Start.fm“.



Kaip ir 2020 m., taip ir 2021 m. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 
(toliau – LiJOT) vienas iš pagrindinių strateginių prioritetų yra sujungti 
LiJOT organizacijas nares su verslo sektoriumi ir skatinti tarpusavio 
bendradarbiavimą. Taip pat siekiame verslo partnerius pritraukti į 
LiJOT renginius, kad verslai suteiktų reklaminę paramą (angl. vert. 
promotional giveaways). 

LiJOT
partneriai

Verslo sektorius:
UADV „Seesam Lietuva“, 
UAB „ZigZag Travel“, 
UAB „Courtyard Vilnius City Center“, 
UAB „Bitė Lietuva“, 
UAB „Membas“ (Digiklasė), 
UAB „Videobankas“, 
UAB „Ride Share“, 
VŠĮ „Idėja miestui“ (Naktinis Vilniaus avilys), 
UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, 
VŠĮ „Jaunimo kelionės“, 
VŠĮ Inovatorių slėnis, 
UAB „Compensa Vienna Insurance Group“,
UAB „Bull Baltija“ (Red bull Lithuania),
AB „Vilniaus pergalė“,
UAB „Sofoklis“,
UAB „Ignitis“.



LiJOT biuras
Vanesa Ražinskytė | Biuro vadovė
Daiva Žižliauskienė | finansininkė
Teodoras Mindaugas Ramanauskas | politinio proceso koordinatorius
Alanas Šablinskas | narių koordinatorius (iki 2021-09-20)
Simona Statauskaitė | narių koordinatorė (nuo 2021-09-20)
Roberta Morkytė | komunikacijos koordinatorė (iki 2021-06-06)
Kamilė Pašukytė | komunikacijos koordinatorė (nuo 2021-06-06)
Vilija Milčiūtė | tarptautinių reikalų koordinatorė
Martyna Varkalytė | jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė (iki 2021-05-20)
Emilija Jarošaitė | jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė (nuo 2021-05-20)
Neringa Sendriūtė | Eurodesk Lietuva programos vadovė (iki 2021-06-01)
Viktorija Zujūtė | Eurodesk Lietuva programos vadovė (nuo 2021-06-01)
Viktorija Zujūtė | Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė, (iki 2021-06-01)
Martyna Puodžiūtė | Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė, (nuo 2021-06-10)
Emilija Pociūtė | Eurodesk Lietuva programos redaktorė
Ingrida Jotkaitė | Eurodesk AISBL Prezidentė

Verslo sektorius:
UADV „Seesam Lietuva“, 
UAB „ZigZag Travel“, 
UAB „Courtyard Vilnius City Center“, 
UAB „Bitė Lietuva“, 
UAB „Membas“ (Digiklasė), 
UAB „Videobankas“, 
UAB „Ride Share“, 
VŠĮ „Idėja miestui“ (Naktinis Vilniaus avilys), 
UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“, 
VŠĮ „Jaunimo kelionės“, 
VŠĮ Inovatorių slėnis, 
UAB „Compensa Vienna Insurance Group“,
UAB „Bull Baltija“ (Red bull Lithuania),
AB „Vilniaus pergalė“,
UAB „Sofoklis“,
UAB „Ignitis“.

LiJOT
partneriai

Kiti partneriai:
Informacijos apie Europos sąjungą tinklas Lietuvoje „Europe Direct“, 
Europos informacinis centras,
Europos parlamento informacijos biuras Lietuvoje,
Diskusijų festivalis „Būtent“, 
kino festivalis „Nepatogus kinas“, 
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje,
Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021 m. (#ChooseKlaipėda), 
Žmogaus teisių balsas, 
Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, 
Vilniaus miesto savivaldybė, 
Jaunimo kelionės, 
Maltos ordino pagalbos tarnyba (Jaunieji maltiečiai).



LiJOT
2019–2021 m.

Jaunimo galios didinimas

Valstybės biudžete
jaunimo srities biudžetas
padidėjo dvigubai (nuo 2
iki 4 milijonų eurų)!

• Eurodesk Lietuva metinis veiklos įvertinimas bendrame visų tinklo šalių 
reitinge – 100 proc. Esame TOP1!;
• Leistas „Žinau viską“ žurnalas (3 numeriai);
• Įkurtas Jaunimo biuras;
• Prisidėta prie labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ organizuojamos 
akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“ ir „Ryžtas žydėti“;
• 320 Eurodesk renginių;
• „Pokalbiai su (ne)jaunimu“ 31 įrašas;
• Lietuvių - gestų kalbos vertėjai tradiciniuose LiJOT renginiuose;
• Jaunimo informacinė kampanija „MAN NE DZIN“ ir gauta ALTIERO SPINELLI 
premija už sklaidą;
• 3 „Democracy Talks“ renginiai.

Veiklos per pandemiją:
„Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams“, „Lieku namuose“, „Padėsiu mokyti(s)“,
„Man ne dzin, nes žinau viską“.

Ilgalaikės darbo grupės:
Tarptautinių reikalų darbo grupė, dėl alternatyvios karo tarnybos, dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų 
vadovų nuo 16 metų, dėl LiJOT etikos kodekso, dėl jaunimo su negalia, LiJOT įstatų darbo grupė.



LiJOT gauti
pinigai 2021 m. Projekto pavadinimas

2020–2021 m.

2019–2020 m.

Gauta suma Planuojama metų suma

227 898 eur.

2021 m.

Gauta: 187 680 eur.
Planuojama: 254 095,69 eur.

265 810 eur.

LiJOT koordinacinė
veikla 72 422 90 563,93

Eurodesk programa 0

Europos jaunimo dialogas 0 27 982

„Padėsiu mokyti(s)“ 7 000 7 000

„Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos dalyvavimo 
viešojo valdymo sprendimų priėmime stiprinimas“ 30 935 45 428,76

Jaunimo informavimas ir
konsultavimas 19 202 25 000

Altiero Spinelli apdovanojimas 25 000 25 000

Bendruomenių konkursas 400 400

Subsidija kelionei į European
Youth Event 9 000 9 000

Subsidija organizacijai,
nukentėjusiai nuo COVID-19 10 000 10 000

Veikla 13 721 13 721



LiJOT finansinės
sąnaudos 2021 m.

Straipsnis Sąnaudos

2021 m. sąnaudos

181 726 eur.

Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo
susijusios išlaidos 101 418

2 066

4 131

872

947

2 111

2 305

14 914

20 723

32 239

Patalpų nuomos ir išlaikymo sąnaudos

Transporto išlaikymo, kelionių kompensavimo,
autobusų sąnaudos

Įrangos nuomos sąnaudos

Kanceliarinių ir ūkinių prekių sąnaudos

Ryšių, pašto sąnaudos

Komandiruočių sąnaudos

Leidybos sąnaudos

Mokymų, kvalifikacijos, konsultacijos, su darbo
pobūdžiu, praktikų  susijusios išlaidos

Kitos



Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Įmonės kodas – 191363642
Didžioji g. 8-5 (vidiniame kieme)
LT-01128, Vilnius
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