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Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos 
ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2022 m.
sausio mėnesio veikla pagal LiJOT 2019–2023 m. 

strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Šį mėnesį didžiausias dėmesys buvo skiriamas   
jaunimo atstovavimui tarptautiniu lygmeniu ir 

LiJOT organizacijų stiprinimui.
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Sausio 9 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susitikime 
su Jaunimo biuro nariais.

Sausio 18 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi su LiJOT Tarptautinių reikalų 
koordinatoriumi Juliumi Janulevičiumi aptarė LiJOT tarptautinių reikalų aktualijas, 
Tarptautinių reikalų darbo grupės susitikimo planą.

Sausio 18 d. Tarpautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius kartu su Eurodesk 
programos vadove Viktorija Zujūte ir Eurodesk regioninių reikalų koordinatore 
Martyna Puodžiūte dalyvavo susitikime dėl Eurodesk savanorių ir Jaunimo biuro 
narių bendrų veiklų organizavimo.

Sausio 20–21 d. Prezidentas vykdė darbo pokalbius.

Sausio 23 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susitikime 
su Jaunimo biuro nariais.

Sausio 28 d. Valdybos narė K. Poškutė dalyvavo Erasmus+ ir Solidarumo korpuso 
projektų atrankos posėdyje.



Jaunimo galios didinimas

Sausio 5 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas ir Biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo 
Karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūroje.

Sausio 5 d. Prezidentas dalyvavo spaudos konferencijoje skirtoje Karo             
prievolininkų (šauktinių) sąrašų sudaryme.

Sausio 5 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. 
Jarošaitė dalyvavo susitikime su LiJOT Valdybos nare J. Kavaliauskaite dėl jaunimo 
teisių vadovo.

Sausio 7 d. Prezidentas dalyvavo Lietuvos jaunimo sostinės konkurso komisijos 
posėdyje.

Sausio 7 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. 
Jarošaitė dalyvavo susitikime su Klaipėdos miesto savivaldybės atstovais dėl JIK 
centro Klaipėdoje įkūrimo.

Sausio 11 d. Prezidentas dalyvavo „Po mokyklos langais“ tinklalaidės įrašyme 
Kaune.

Sausio 12 d. Prezidentas dalyvavo jaunimo pilietinio dalyvavimo tyrimo rezultatų 
pristatyme.

Sausio 12 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė ir 
Eurodesk Lietuva programos vadovė V. Zujūtė dalyvavo EBL organizuotame 
virtualiame susitikime dėl Eurodesk apdovanojimų.

Sausio 14 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Europiečių judėjimo Lietuvoje 
atstovais dėl 2022 m. jaunojo europiečio apdovanojimo.

Sausio 14 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Kultūros 
ministerijos atstovais dėl iniciatyvos „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Sausio 14 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su pareigūnų bendruomenės 
atstovais dėl steigiamos VšĮ „Pilietiškumo akademija“.

Sausio 14 d. Biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Lietuvos Respub-
likos Kultūros ministerija dėl akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Sausio 14 d. Biuro vadovė susitiko su agentūra „Nuostabu“ dėl akcijos „Ištark, 
išgirsk, išsaugok“.

Sausio 20 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo parengiamajame Euro-
pos jaunimo konferencijos vebinare.

Sausio 21 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Europiečių judėjimo Lietuvoje 
atstovais dėl 2022 m. jaunojo europiečio apdovanojimo.

Sausio 21 d. Biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų 
departamentu dėl Lietuvos jaunimo metų.

Sausio 20 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo Jaunimo 
biuro debatuose „Jauniems žmonėms politikoje (ne) vieta?“.

Sausio 24 d. Biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Alytaus m.  
savivaldybe dėl akcijos „ Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Sausio 25 d. Biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų 
departamentu dėl Lietuvos jaunimo metų.

Sausio 26 d. Biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų 
departamentu dėl Lietuvos jaunimo metų.

Sausio 27 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo Neformaliame Ministrų 
Susitikime bei diskusijoje aptarti Europos jaunimo konferenciją.

Sausio 31 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi su LiJOT Narių koordinatore 
Simona Statauskaite ir LiJOT Tarptautinių reikalų koordinatoriumi Juliumi   
Janulevičiumi dalyvavo susitikime dėl organizuojamos diskusijos apie Europos 
Sąjungą.
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