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

m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Šį mėnesį didžiausias dėmesys buvo skiriamas 
jaunimo atstovavimui tarptautiniu lygmeniu ir 

Lietuvos bei Europos jaunimo metams.

Vasario 1 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Lietuvos studentų sąjungos 
vadovu Vytautu Kučinsku dėl studentų šaukimo į privalomąją karinę tarnybą.

Vasario 2 d. Prezidentas dalyvavo Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 
posėdyje.

Vasario 2 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo Europos 
jaunimo forumo organizuojamame „Quarterly Coordination Meeting“.

Vasario 3 d. Prezidentas dalyvavo susitkime su Registrų centro, Finansinių 
nusikaltimų ir tyrimų tarnybos bei Teisingumo ministerijos atstovais dėl NVO 
naudos gavėjų ir tokių duomenų teikimo.

Vasario 4 d. LiJOT biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo SVOO komisijos posėdyje.

Vasario 4 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susitikime 
su JEF programos atstovu, dėl jų padalinio įsteigimo Lietuvoje

Vasario 7 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi su LiJOT Valdybos nare Kotryna 
Briedyte moderavo antrąjį Alkoholio kontrolės politikos dokumento darbo grupės 
susitikimą.

Vasario 8 d. Prezidentas dalyvavo Erasmus+ jaunimo srities akreditacijos sieki-
ančių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje.

Vasario 8 d. vyko LiJOT Valdybos posėdis.

Vasario 8 d. Prezidentas dalyvavo diskusijoje dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos iniciatyvų, skirtų NVO.

Vasario 8 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas, Valdybos narys U. Masi ir tarptautinių 
reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susitikime su Europos parlamento 
nariu Petru Auštrevičiumi dėl jaunimo organizacijų Baltarusijoje.

Vasario 8–11 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo Euro-
pos komisijos renginyje „EU Industry days 2022“

Vasario 10 d. Prezidentas pirmininkavo Jaunimo reikalų tarybos posėdžiui.

Vasario 14 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susiti-
kime dėl Stockholm +50 projekto.

Vasario 15 d. Prezidentas dalyvavo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos vyk-
domojo komiteto posėdyje.

Vasario 15 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susiti-
kime su Narių koordinatore S. Statauskaite dėl JEF padalinio įsteigimo Lietuvoje.

Vasario 15 d. Prezidentas dalyvavo susitikime dėl Nacionalinio saugumo ir krašto 
gynybos pasirenkamojo dalyko programos peržiūros.

Vasario 15 d. Prezidentas pirmininkavo neformaliam LiJOT Valdybos narių           
pasitarimui.

Vasario 15 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susiti-
kime su Ukrainos jaunimo organizacijų taryba dėl Ukrainos padėties ir tolimesnio 
Youth Liublin Triangle projekto vystymo.

Vasario 15 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi kartu su LiJOT Tarptautinių 
reikalų koordinatoriumi Juliumi Janulevičiumi dalyvavo susitikime su Europos 
parlamento nariu Petru Auštrevičiumi dėl Baltarusijos jaunimo.

Vasario 17 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkės padėjėja Klaudija Grabauskaite.

Vasario 17 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Užsienio reikalų ministerijos vice-
ministru Egidijumi Meilūnu dėl diasporos jaunimo.

Vasario 17 d. LiJOT valdybos narė J. Kavaliauskaitė su LiJOT valdybos nariu B. Mar-
caliu dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamentu dėl NVO vadovų nuo 
16 metų klausimo.

Vasario 18 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Lietuvos Raudonojo kryžiaus 
atstovais dėl alternatyvios krašto apsaugos tarnybos.

Vasario 22 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi su LiJOT Valdybos nare Juste 
Kavaliauskaite dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
viceministre Justina Jakštiene dėl pažeidžiamo jaunimo.

Vasario 22 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo susitikime su LiJOT 
Tarptautinių reikalų koordinatoriumi Juliumi Janulevičiumi, skirtame aptarti 
Tarptautinių reikalų darbo grupės veiklos aktualijas.

Vasario 23 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susiti-
kime dėl Bonos proceso vystymo.

Vasario 23 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo Baltijos 
jūros regiono jaunimo projekto susitikime.

Vasario 24 d. LiJOT valdybos narė J. Kavaliauskaitė su LiJOT valdybos nariu B. 
Marcaliu dalyvavo darbo grupės dėl savanoriškos veiklos įstatymo posėdyje. 

Vasario 24 d. Prezidentas dalyvavo NVO pasitarime dėl pagalbos Ukrainos gyven-
tojams.

Vasario 24 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su NVO koalicijos direktore Gaja 
Šavele dėl pagalbos Ukrainos gyventojams.

Vasario 25 d. Prezidentas dalyvavo NVO Tarybos posėdyje.

Vasario 25 d. Prezidentas dalyvavo NVO pasitarime dėl pagalbos Ukrainos gyven-
tojams.

Vasario 26 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Lietuvos studentų sąjungos 
vadovu Vytautu Kučinsku dėl padėties Ukrainoje.

Vasario 26 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Ukrainos nevyriausybinėmis 
organizacijomis.

Vasario 27 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo skambutyje su Euro-
pos jaunimo forumo Valdybos nariu. 
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jaunimo organizacijų atstovavimas bei
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Vasario 15 d. Prezidentas dalyvavo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos vyk-
domojo komiteto posėdyje.
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kime su Narių koordinatore S. Statauskaite dėl JEF padalinio įsteigimo Lietuvoje.

Vasario 15 d. Prezidentas dalyvavo susitikime dėl Nacionalinio saugumo ir krašto 
gynybos pasirenkamojo dalyko programos peržiūros.

Vasario 15 d. Prezidentas pirmininkavo neformaliam LiJOT Valdybos narių           
pasitarimui.

Vasario 15 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susiti-
kime su Ukrainos jaunimo organizacijų taryba dėl Ukrainos padėties ir tolimesnio 
Youth Liublin Triangle projekto vystymo.

Vasario 15 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi kartu su LiJOT Tarptautinių 
reikalų koordinatoriumi Juliumi Janulevičiumi dalyvavo susitikime su Europos 
parlamento nariu Petru Auštrevičiumi dėl Baltarusijos jaunimo.

Vasario 17 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkės padėjėja Klaudija Grabauskaite.

Vasario 17 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Užsienio reikalų ministerijos vice-
ministru Egidijumi Meilūnu dėl diasporos jaunimo.
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Vasario 1 d. LiJOT valdybos narė K. Poškutė kartu su Narių koordinatore S. 
Statauskaite moderavo susitikimą su LiJOT organizacijomis dėl balsų skaičiavimo 
Asamblėjose tvarkos.

Vasario 1 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Šiaulių apskrituoju stalu, kurio metu kalbėjo apie 
2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 2 d. LiJOT biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Zarasų raj. 
savivaldybe dėl akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Vasario 2 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė kartu su Narių koordinatore S. 
Statauskaite susitiko su LiJOT Akumni Tadu Valdvilavičiumi konsultacijai dėl 
mokymų programos kūrimo.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, 
kurio metu kalbėjo apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Akmenės jaunimo centru, kurio metu kalbėjo apie 
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centru, kurio metu kalbėjo apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 8 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. 
Jarošaitė dalyvavo susitikime su Ignalinos atviros jaunimo erdvės jaunimo dar-
buotoja dėl JIK paslaugų Ignalinoje.

Vasario 11 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė susitiko su LMS atstovu aptarti būsi-
mus psichikos sveikatos mokymus.

Vasario 14 d. LiJOT biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Kazickų 
šeimos fondu dėl akcijos „ Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Vasario 24 d. LiJOT valdybos narė J. Kavaliauskaitė su LiJOT valdybos nariu B. 
Marcaliu dalyvavo darbo grupės dėl savanoriškos veiklos įstatymo posėdyje. 
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organizacijomis.

Vasario 27 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo skambutyje su Euro-
pos jaunimo forumo Valdybos nariu. 

Vasario 15 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė susitiko su Narių koordinatore S. 
Statauskaite aptarti einamuosius darbo su LiJOT Narėmis klausimus.

Vasario 22 d. vyko LiJOT biuro ir valdybos pasitarimas prieš LiJOT Žiemos forumą.

Vasario 24 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. 
Jarošaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo laisvalaikio centru dėl JIK paslaugų Uk-
mergėje.

Vasario 26–27 d. vyko LiJOT Žiemos forumas.
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Vasario 8 d. Prezidentas dalyvavo Erasmus+ jaunimo srities akreditacijos sieki-
ančių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje.

Vasario 8 d. vyko LiJOT Valdybos posėdis.

Vasario 8 d. Prezidentas dalyvavo diskusijoje dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos iniciatyvų, skirtų NVO.

Vasario 8 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas, Valdybos narys U. Masi ir tarptautinių 
reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susitikime su Europos parlamento 
nariu Petru Auštrevičiumi dėl jaunimo organizacijų Baltarusijoje.

Vasario 8–11 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo Euro-
pos komisijos renginyje „EU Industry days 2022“

Vasario 10 d. Prezidentas pirmininkavo Jaunimo reikalų tarybos posėdžiui.

Vasario 14 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susiti-
kime dėl Stockholm +50 projekto.

Vasario 15 d. Prezidentas dalyvavo Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos vyk-
domojo komiteto posėdyje.

Vasario 15 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susiti-
kime su Narių koordinatore S. Statauskaite dėl JEF padalinio įsteigimo Lietuvoje.

Vasario 15 d. Prezidentas dalyvavo susitikime dėl Nacionalinio saugumo ir krašto 
gynybos pasirenkamojo dalyko programos peržiūros.

Vasario 15 d. Prezidentas pirmininkavo neformaliam LiJOT Valdybos narių           
pasitarimui.

Vasario 15 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susiti-
kime su Ukrainos jaunimo organizacijų taryba dėl Ukrainos padėties ir tolimesnio 
Youth Liublin Triangle projekto vystymo.

Vasario 15 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi kartu su LiJOT Tarptautinių 
reikalų koordinatoriumi Juliumi Janulevičiumi dalyvavo susitikime su Europos 
parlamento nariu Petru Auštrevičiumi dėl Baltarusijos jaunimo.

Vasario 17 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkės padėjėja Klaudija Grabauskaite.

Vasario 17 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Užsienio reikalų ministerijos vice-
ministru Egidijumi Meilūnu dėl diasporos jaunimo.

Vasario 17 d. LiJOT valdybos narė J. Kavaliauskaitė su LiJOT valdybos nariu B. Mar-
caliu dalyvavo susitikime su Jaunimo reikalų departamentu dėl NVO vadovų nuo 
16 metų klausimo.

Vasario 18 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Lietuvos Raudonojo kryžiaus 
atstovais dėl alternatyvios krašto apsaugos tarnybos.

Vasario 22 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi su LiJOT Valdybos nare Juste 
Kavaliauskaite dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
viceministre Justina Jakštiene dėl pažeidžiamo jaunimo.

Vasario 22 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo susitikime su LiJOT 
Tarptautinių reikalų koordinatoriumi Juliumi Janulevičiumi, skirtame aptarti 
Tarptautinių reikalų darbo grupės veiklos aktualijas.

Vasario 23 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susiti-
kime dėl Bonos proceso vystymo.

Vasario 23 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo Baltijos 
jūros regiono jaunimo projekto susitikime.

Vasario 1 d. LiJOT valdybos narė K. Poškutė kartu su Narių koordinatore S. 
Statauskaite moderavo susitikimą su LiJOT organizacijomis dėl balsų skaičiavimo 
Asamblėjose tvarkos.

Vasario 1 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Šiaulių apskrituoju stalu, kurio metu kalbėjo apie 
2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 2 d. LiJOT biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Zarasų raj. 
savivaldybe dėl akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Vasario 2 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė kartu su Narių koordinatore S. 
Statauskaite susitiko su LiJOT Akumni Tadu Valdvilavičiumi konsultacijai dėl 
mokymų programos kūrimo.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, 
kurio metu kalbėjo apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Akmenės jaunimo centru, kurio metu kalbėjo apie 
2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Lietuvos moksleivių sąjunga, kurio metu kalbėjo 
apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 7 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Lazdijų rajono viešosios bibliotekos Jaunimo 
centru, kurio metu kalbėjo apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 8 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. 
Jarošaitė dalyvavo susitikime su Ignalinos atviros jaunimo erdvės jaunimo dar-
buotoja dėl JIK paslaugų Ignalinoje.

Vasario 11 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė susitiko su LMS atstovu aptarti būsi-
mus psichikos sveikatos mokymus.

Vasario 14 d. LiJOT biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Kazickų 
šeimos fondu dėl akcijos „ Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Vasario 24 d. LiJOT valdybos narė J. Kavaliauskaitė su LiJOT valdybos nariu B. 
Marcaliu dalyvavo darbo grupės dėl savanoriškos veiklos įstatymo posėdyje. 

Vasario 24 d. Prezidentas dalyvavo NVO pasitarime dėl pagalbos Ukrainos gyven-
tojams.

Vasario 24 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su NVO koalicijos direktore Gaja 
Šavele dėl pagalbos Ukrainos gyventojams.

Vasario 25 d. Prezidentas dalyvavo NVO Tarybos posėdyje.

Vasario 25 d. Prezidentas dalyvavo NVO pasitarime dėl pagalbos Ukrainos gyven-
tojams.

Vasario 26 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Lietuvos studentų sąjungos 
vadovu Vytautu Kučinsku dėl padėties Ukrainoje.

Vasario 26 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Ukrainos nevyriausybinėmis 
organizacijomis.

Vasario 27 d. LiJOT Valdybos narys Umberto Masi dalyvavo skambutyje su Euro-
pos jaunimo forumo Valdybos nariu. 

Vasario 15 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė susitiko su Narių koordinatore S. 
Statauskaite aptarti einamuosius darbo su LiJOT Narėmis klausimus.

Vasario 22 d. vyko LiJOT biuro ir valdybos pasitarimas prieš LiJOT Žiemos forumą.

Vasario 24 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. 
Jarošaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo laisvalaikio centru dėl JIK paslaugų Uk-
mergėje.

Vasario 26–27 d. vyko LiJOT Žiemos forumas.



Narystės ir vidinio
bendradarbiavimo stiprinimas

Vasario 1 d. LiJOT valdybos narė K. Poškutė kartu su Narių koordinatore S. 
Statauskaite moderavo susitikimą su LiJOT organizacijomis dėl balsų skaičiavimo 
Asamblėjose tvarkos.

Vasario 1 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Šiaulių apskrituoju stalu, kurio metu kalbėjo apie 
2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 2 d. LiJOT biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Zarasų raj. 
savivaldybe dėl akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Vasario 2 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė kartu su Narių koordinatore S. 
Statauskaite susitiko su LiJOT Akumni Tadu Valdvilavičiumi konsultacijai dėl 
mokymų programos kūrimo.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, 
kurio metu kalbėjo apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Akmenės jaunimo centru, kurio metu kalbėjo apie 
2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Lietuvos moksleivių sąjunga, kurio metu kalbėjo 
apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 7 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Lazdijų rajono viešosios bibliotekos Jaunimo 
centru, kurio metu kalbėjo apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 8 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. 
Jarošaitė dalyvavo susitikime su Ignalinos atviros jaunimo erdvės jaunimo dar-
buotoja dėl JIK paslaugų Ignalinoje.

Vasario 11 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė susitiko su LMS atstovu aptarti būsi-
mus psichikos sveikatos mokymus.

Vasario 14 d. LiJOT biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Kazickų 
šeimos fondu dėl akcijos „ Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Vasario 15 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė susitiko su Narių koordinatore S. 
Statauskaite aptarti einamuosius darbo su LiJOT Narėmis klausimus.

Vasario 22 d. vyko LiJOT biuro ir valdybos pasitarimas prieš LiJOT Žiemos forumą.

Vasario 24 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. 
Jarošaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo laisvalaikio centru dėl JIK paslaugų Uk-
mergėje.

Vasario 26–27 d. vyko LiJOT Žiemos forumas.



Vasario 1 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas, Biuro vadovė V. Ražinskytė ir komunikaci-
jos koordinatorė K. Pašukytė dalyvavo tarpinstituciniame pasitarime dėl jaunimo 
metų.

Vasario 4 d. Prezidentas dalyvavo diskusijoje „Krašto apsaugos ministerijos ir 
Lietuvos kariuomenės atstovai atsako į Jums rūpimus klausimus apie privalomą 
karo tarnybą“ skirtoje pasaulio lietuviams.

Vasario 4 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė ir 
Eurodesk Lietuva vadovas Edgaras Dambrauskas dalyvavo skambutyje su Euro-
pos Komisijos komunikacijos grupės asistente Aneta Stankevičiene ir omunikaci-
jos grupės vadove Egle Striungyte dėl bendradarbiavimo su Eurodesk Lietuvos ir 
Europos jaunimo metų tematikoje.

Vasario 7 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas, Biuro vadovė V. Ražinskytė ir komunikaci-
jos koordinatorė K. Pašukytė dalyvavo tarpinstituciniame pasitarime dėl jaunimo 
metų.

Vasario 9 d. Prezidentas dalyvavo instituciniame pasitarime dėl jaunimo įgalinimo 
iniciatyvų.

Vasario 11 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas. Biuro vadovė V. Ražinskytė, Valdybos 
narys D. Katelė, komunikacijos koordinaotrė K. Pašukytė ir Kontrolės komisijos 
narė L. Streikutė dalyvavo pasitarime dėl Jaunimo metų apdovanojimų.

Vasario 11 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė ir 
Eurodesk Lietuva vadovas Edgaras Dambrauskas dalyvavo skambutyje su Euro-
pos Komisijos komunikacijos grupės asistente Aneta Stankevičiene ir komunikaci-
jos grupės vadove Egle Striungyte dėl bendradarbiavimo su Eurodesk Lietuvos ir 
Europos jaunimo metų tematikoje.

Vasario 14 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė E. Pociūtė dalyvavo 
Eurodesk Brussels Link organizuotame susitikime dėl Eurodesk tinklalaidžių, 
skirtų Europos jaunimo metams paminėti.

Vasario 14 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Europos Komisijos atstovybės 
Lietuvoje atstovais dėl 2022 m. jaunimo metų minėjimo.

Vasario 15 d. Prezidentas dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos jaunimo dalies pasi-
tarime.

Vasario 17 d. Prezidentas dalyvavo Metų Europiečio apdovanojimų komisijos 
posėdyje.

Vasario 17 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė E. Pociūtė dalyvavo susiti-
kime su Eurodesk Brussels Link komunikacijos koordinatore Vlora Muca dėl pir-
mosios Eurodesk tinklalaidės, kurioje buvo kalbinamas lietuvis, LiJOT alumni Pau-
lius Serapinas.  

Vasario 18 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas, Biuro vadovė V. Ražinskytė, Valdybos 
narys D. Katelė, Kontrolės komisijos narė L. Streikutė dalyvavo susitikime su 
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) atstovais dėl bendradarbiavimo 
jaunimo metų kontekste.

Vasario 21 d. Prezidentas dalyvavo Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių 
studentų projektų konkurso vykdomų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų 
projektų komisijos posėdyje.

Vasario 21 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas, Biuro vadovė V. Ražinskytė ir komu-
nikacijos koordinatorė K. Pašukytė dalyvavo tarpinstituciniame pasitarime dėl 
jaunimo metų.

Vasario 22 d. Prezidentas dalyvavo Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovano-
jimų komisijos posėdyje.

Vasario 23 d. Prezidentas vedė mokymus Lietuvos savivaldybių seniūnams.

Vasario 24 d. Prezidentas dalyvavo NVO pasitarime dėl pagalbos Ukrainos gyven-
tojams.

Vasario 24 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas, Biuro vadovė V. Ražinskytė, Biuro nariai 
E. Jarošaitė, K. Pašukytė, E. Dambrauskas, J. Janulevičius ir Valdybos nariai U. 
Masi, J. Kavaliauskaitė dalyvavo vienybės ir solidarumo su Ukraina akcijoje „Laisvė 
šviečia“.

Vasario 28 d. Prezidentas dalyvavo tarpinstituciniuose pasitarimuose dėl jaunimo 
ir keliaujančių jaunimo metų.



LiJOT vystymas

Vasario 3 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susitikime 
su Jaunimo biuro programų komitetu.

Vasario 4–5 d. vyko „Žinau viską“ jaunųjų žurnalistų nacionalinis susitikimas – 
mokymai, kuriuos organizavo Eurodesk Lietuva programos redaktorė E. Pociūtė. 

Vasario 6 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susitikime 
su Jaunimo biuru.

Vasario 15 d. Prezidentas L . K. Vaičiakas ir Biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo 
susitikime su „The body shop Lietuva“.

Vasario 16 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo EBL organizuojamame webinare „Quality catalogue“.

Vasario 18–20 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius organizavo ir 
dalyvavo Jaunimo biuro mokymus.

Vasario 18 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė ir 
Eurodesk Lietuva vadovas Edgaras Dambrauskas Eurodesk Lietuva savanorių 
įvadiniuose mokymuose.

Vasario 19 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė vedė mokymus Eurodesk programos 
savanoriams apie darbą komandoje ir motyvacijos išlaikymą.

Vasario 19 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė ir 
Eurodesk Lietuva vadovas Edgaras Dambrauskas Eurodesk Lietuva savanorių 
nacionaliniame susitikime.

Vasario 22 d. Tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius dalyvavo susiti-
kime su Valdybos nariu U. Masi dėl tarptautinių reikalų vystymo ir plėtojimo.

Vasario 1 d. LiJOT valdybos narė K. Poškutė kartu su Narių koordinatore S. 
Statauskaite moderavo susitikimą su LiJOT organizacijomis dėl balsų skaičiavimo 
Asamblėjose tvarkos.

Vasario 1 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Šiaulių apskrituoju stalu, kurio metu kalbėjo apie 
2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 2 d. LiJOT biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Zarasų raj. 
savivaldybe dėl akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Vasario 2 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė kartu su Narių koordinatore S. 
Statauskaite susitiko su LiJOT Akumni Tadu Valdvilavičiumi konsultacijai dėl 
mokymų programos kūrimo.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, 
kurio metu kalbėjo apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Akmenės jaunimo centru, kurio metu kalbėjo apie 
2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Lietuvos moksleivių sąjunga, kurio metu kalbėjo 
apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 7 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Lazdijų rajono viešosios bibliotekos Jaunimo 
centru, kurio metu kalbėjo apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 8 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. 
Jarošaitė dalyvavo susitikime su Ignalinos atviros jaunimo erdvės jaunimo dar-
buotoja dėl JIK paslaugų Ignalinoje.

Vasario 11 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė susitiko su LMS atstovu aptarti būsi-
mus psichikos sveikatos mokymus.

Vasario 14 d. LiJOT biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Kazickų 
šeimos fondu dėl akcijos „ Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Vasario 15 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė susitiko su Narių koordinatore S. 
Statauskaite aptarti einamuosius darbo su LiJOT Narėmis klausimus.

Vasario 22 d. vyko LiJOT biuro ir valdybos pasitarimas prieš LiJOT Žiemos forumą.

Vasario 24 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. 
Jarošaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo laisvalaikio centru dėl JIK paslaugų Uk-
mergėje.

Vasario 26–27 d. vyko LiJOT Žiemos forumas.



Vasario 1 d. LiJOT valdybos narė K. Poškutė kartu su Narių koordinatore S. 
Statauskaite moderavo susitikimą su LiJOT organizacijomis dėl balsų skaičiavimo 
Asamblėjose tvarkos.

Vasario 1 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Šiaulių apskrituoju stalu, kurio metu kalbėjo apie 
2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 2 d. LiJOT biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Zarasų raj. 
savivaldybe dėl akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Vasario 2 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė kartu su Narių koordinatore S. 
Statauskaite susitiko su LiJOT Akumni Tadu Valdvilavičiumi konsultacijai dėl 
mokymų programos kūrimo.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, 
kurio metu kalbėjo apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Akmenės jaunimo centru, kurio metu kalbėjo apie 
2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 3 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Lietuvos moksleivių sąjunga, kurio metu kalbėjo 
apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 7 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė daly-
vavo vizitacijos skambutyje su Lazdijų rajono viešosios bibliotekos Jaunimo 
centru, kurio metu kalbėjo apie 2021 metais nuveiktas veiklas ir ateities planus.

Vasario 8 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. 
Jarošaitė dalyvavo susitikime su Ignalinos atviros jaunimo erdvės jaunimo dar-
buotoja dėl JIK paslaugų Ignalinoje.

Vasario 11 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė susitiko su LMS atstovu aptarti būsi-
mus psichikos sveikatos mokymus.

Vasario 14 d. LiJOT biuro vadovė V. Ražinskytė dalyvavo susitikime su Kazickų 
šeimos fondu dėl akcijos „ Ištark, išgirsk, išsaugok“.

Vasario 15 d. LiJOT Valdybos narė K. Poškutė susitiko su Narių koordinatore S. 
Statauskaite aptarti einamuosius darbo su LiJOT Narėmis klausimus.

Vasario 22 d. vyko LiJOT biuro ir valdybos pasitarimas prieš LiJOT Žiemos forumą.

Vasario 24 d. Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė E. 
Jarošaitė dalyvavo susitikime su Jaunimo laisvalaikio centru dėl JIK paslaugų Uk-
mergėje.

Vasario 26–27 d. vyko LiJOT Žiemos forumas.



Jaunimo galios didinimas

Vasario 1 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas, Biuro vadovė V. Ražinskytė ir komunikaci-
jos koordinatorė K. Pašukytė dalyvavo tarpinstituciniame pasitarime dėl jaunimo 
metų.

Vasario 4 d. Prezidentas dalyvavo diskusijoje „Krašto apsaugos ministerijos ir 
Lietuvos kariuomenės atstovai atsako į Jums rūpimus klausimus apie privalomą 
karo tarnybą“ skirtoje pasaulio lietuviams.

Vasario 4 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė ir 
Eurodesk Lietuva vadovas Edgaras Dambrauskas dalyvavo skambutyje su Euro-
pos Komisijos komunikacijos grupės asistente Aneta Stankevičiene ir omunikaci-
jos grupės vadove Egle Striungyte dėl bendradarbiavimo su Eurodesk Lietuvos ir 
Europos jaunimo metų tematikoje.

Vasario 7 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas, Biuro vadovė V. Ražinskytė ir komunikaci-
jos koordinatorė K. Pašukytė dalyvavo tarpinstituciniame pasitarime dėl jaunimo 
metų.

Vasario 9 d. Prezidentas dalyvavo instituciniame pasitarime dėl jaunimo įgalinimo 
iniciatyvų.

Vasario 11 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas. Biuro vadovė V. Ražinskytė, Valdybos 
narys D. Katelė, komunikacijos koordinaotrė K. Pašukytė ir Kontrolės komisijos 
narė L. Streikutė dalyvavo pasitarime dėl Jaunimo metų apdovanojimų.

Vasario 11 d. Eurodesk Lietuva regioninių reikalų koordinatorė M. Puodžiūtė ir 
Eurodesk Lietuva vadovas Edgaras Dambrauskas dalyvavo skambutyje su Euro-
pos Komisijos komunikacijos grupės asistente Aneta Stankevičiene ir komunikaci-
jos grupės vadove Egle Striungyte dėl bendradarbiavimo su Eurodesk Lietuvos ir 
Europos jaunimo metų tematikoje.

Vasario 14 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė E. Pociūtė dalyvavo 
Eurodesk Brussels Link organizuotame susitikime dėl Eurodesk tinklalaidžių, 
skirtų Europos jaunimo metams paminėti.

Vasario 14 d. Prezidentas dalyvavo susitikime su Europos Komisijos atstovybės 
Lietuvoje atstovais dėl 2022 m. jaunimo metų minėjimo.

Vasario 15 d. Prezidentas dalyvavo Jaunimo reikalų tarybos jaunimo dalies pasi-
tarime.

Vasario 17 d. Prezidentas dalyvavo Metų Europiečio apdovanojimų komisijos 
posėdyje.

Vasario 17 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė E. Pociūtė dalyvavo susiti-
kime su Eurodesk Brussels Link komunikacijos koordinatore Vlora Muca dėl pir-
mosios Eurodesk tinklalaidės, kurioje buvo kalbinamas lietuvis, LiJOT alumni Pau-
lius Serapinas.  

Vasario 18 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas, Biuro vadovė V. Ražinskytė, Valdybos 
narys D. Katelė, Kontrolės komisijos narė L. Streikutė dalyvavo susitikime su 
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) atstovais dėl bendradarbiavimo 
jaunimo metų kontekste.

Vasario 21 d. Prezidentas dalyvavo Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių 
studentų projektų konkurso vykdomų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų 
projektų komisijos posėdyje.

Vasario 21 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas, Biuro vadovė V. Ražinskytė ir komu-
nikacijos koordinatorė K. Pašukytė dalyvavo tarpinstituciniame pasitarime dėl 
jaunimo metų.

Vasario 22 d. Prezidentas dalyvavo Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovano-
jimų komisijos posėdyje.

Vasario 23 d. Prezidentas vedė mokymus Lietuvos savivaldybių seniūnams.

Vasario 24 d. Prezidentas dalyvavo NVO pasitarime dėl pagalbos Ukrainos gyven-
tojams.

Vasario 24 d. Prezidentas L. K. Vaičiakas, Biuro vadovė V. Ražinskytė, Biuro nariai 
E. Jarošaitė, K. Pašukytė, E. Dambrauskas, J. Janulevičius ir Valdybos nariai U. 
Masi, J. Kavaliauskaitė dalyvavo vienybės ir solidarumo su Ukraina akcijoje „Laisvė 
šviečia“.

Vasario 28 d. Prezidentas dalyvavo tarpinstituciniuose pasitarimuose dėl jaunimo 
ir keliaujančių jaunimo metų.


