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Nuomoni
Mes atlikome Asociacijos Lietuvos jaunimo organizacijq taryba (toliau - Asociacija) finansiniq
ataskaitq, kurias sudaro 2021 m. gruodZio 31 d. finansinOs bEklds ataskaita ir tq dienq pasibaigusiq
metq veiklos rezultatq ataskaita ir ai5kinamasis raStas, iskaitant reik5mingq apskaitos metodq
santraukq, auditq,
M0st1 nuomone, priddtos finansinds ataskaitos yisais reikimingais atlvitgiais teisingai
gateikia Asociaciios 2021 m. gruodZio 31 d. finansing padilti ir tq dienq pasibaigusiq mettl
finansinius veiklos rezultatus pagal LR finansq ministro isakymu Nr. 1K-372 1'Del- pelno
nesiekianiiq juridiniq asmenq buhalterinis apskaitos, finansinitl ataskaittl, veiklos ataskaitos,
metinds ataskaitos rengimo
neatligintinai gauto turto
paslaugtl @epiniginiq auktl)
iv e fti n i m o " p atvi fti ntas far'sykles.

ir

ir

Paorindas n uomon ei pareikiti
Auditq atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). M0sq atsakomybe pagal
Siuos standartus iSsamiai apib0dinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ hnansiniq
ataskaitq auditq". Mes esame nepriklausomi nuo Asociacijos pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos
standartq valdybos iSleistq Buhalteriq profesionalq etikos kodeksq (toliau
TBESV kodeksas) ir
Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos
Respublikoje. Mes taip pat laikomds kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos audito
istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mUsq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami
mEsq nuomonei pagrjsti,

-

Kta informaciia

a

a

Kitq informacijq sudaro informacija, pateikta Asociacijos veiklos ataskaitoje, ta6iau ji neapima
finansiniq ataskaitq ir m0sq auditoriaus isvados apie jas. Vadovyb€ yra atsakin ga uZ kitos informacijos
pateikimq.
MUsq nuomond apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame
jokios formos uztikrinimo i5vados apie jq, i5skyrus kaip nurodyta toliau.
Atliekant finansiniq ataskaitq auditq, mEsq atsakomybO yra perskaityti kitq informacijq ir
apsvarstyti, ar yta reikSmingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansin6se ataskaitose, arba m0sq
Zinioms, pagristoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reik5mingai i5kraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu
darbu pastebime reik5mingq kitos informacijos iSkraipymq, mes turime atskleisti Sjfaktq. Mes neturime
su tuo susijusiq pasteb€jimq.
Mes taip pat privalome ivertinti, ar Asociacijos veiklos ataskaitoje pateikta finansinO informacija
atitinka tq pa6iq finansiniq metq finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantls
taikomq teisiniq reikalavimq. MUsq nuomone, pagrjsta finansiniq ataskaitq audito metu atliktu darbu,
visais reik5mingais atZvilgiais:
Asociacijos veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tq pa6iq finansiniq metq finansiniq
ataskaitq duomenis; ir
Asociacijos veiklos ataskaita buvo parengta laikantis LR finansq ministro jsakymu Nr. 1K-372
patvirtintq "Ddl pelno nesiekiandiq juridiniq asmenLl buhalterin6s apskaitos, finansiniq ataskaitq,
veiklos ataskaitos, metinds ataskaitos rengimo ir neatligintinai gauto turto ir paslaugq (nepiniginiq
aukq) ivertinimo" taisykliq reikalavimq.
Asociociios Lietuvos jaunimo organizacijtq taryba 2021
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Vadovvb6s ir uZ valdvma atsakinou asmenu atsakomvbd uZ finansines ataskaitas
Vadovyb€ yra atsakinga uZ Siq finansiniq ataskaitq parengimq ir teisingq pateikimq pagal
verslo apskaitos standartus, priimtus taikyti Europos Sqjungoje ir tokiq vidaui kontrolg, kok]a,
vadovyb€s nuomone, yra bUtina finansin€ms ataskaitoms parengti Oe rdifsmingq iskraipymq del
apgaul€s ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybd privalo ivertinti lmones geb€jimq tqsti veiklq ir
atskleisti (ei bUtina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiktos tqstin-umo'apifaitos principo
taikymu., i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybd ketina likviduoti lmong ar nutiaukti veiklq arba neturi fitq
realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.
UZ valdymq atsakingi asmenys privalo pri2iUr€ti lmon€s finansiniq ataskaitq rengimo procesE.
Auditoriaus atsakomvbd uZ finansiniu ataskaitu audita
M0sq tikslas yra gauti pakankamq uZtikrinimq ddl to, ar finansines ataskaitos kaip visuma n6ra
reik5mingai i5kraipytos d€l apgaul€s ar klaidos, ir i5leisti auditoriaus i5vadq, kurioje pateikiama mgsq
nuomon6. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio u2tikrinimas, o ne garanifia, XaO reiksmingq
i5kraipymq, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditq, kuris atliekamal pagal tRS. lsfraipyrii,
kurie gali atsirasti d6l apgaulds ar klaidos, laikomi reiksmingais, jeigu galima pigristai nrr"tyti f"a
atskirai. ar. kartu jie gali tur6ti didel6s itakos vartotojq ekonominiimi sprenOiirims, priimjmiems
remiantis finansindmis ataskaitomis.
Atlikdami auditq pagal TAS, viso audito metu priOm€me profesinius sprendimus ir laik€mes
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
Nustatdme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo i5kraipymo d6l apgaul6s arba klaidq
rizikq, suplanavome ir atlikome procedUra"_t
?ip atsakq i tokiq rizikq ir'surinkome ilifanfamq tinkamq
audito irodymq mUsq nu.omonei pagristi..Reik5mingo iEfraipymo d'et apgaul6s neaptikimo iizika yra
didesnd nei reik5mingo i5kraipymo d6l klaidq neaftikimo rizika, nes aplaule gali buti sukeiavimis,
klastojimas, tyeinis praleidimas, klaidingas ai5kinimas arba vidaus fontroii[ nep"iryr.s.
Supratome su audi.tu susijusias vidaus kontroles, kad gal€tunie duptdnuoti konkre6iomis
aplinkyb€mis tinkamas audito procedEras, o ne tam, kad galdturn'e pareikSti nuomone apie
tmon6s
vidaus kontrol€s veiksmingumq.
lvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamumq ir vadovyb€s atliktq apskaitiniq vertinimq bei
su jais susijusiq atskleidimq pagrjstumq.
Padardme i5vadq d6l taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir d€l to, ar,
remiantis surinktais . irodymais, egzistuoja su ivykiais
iqrygdmis susijqs reik5mingas
neapibrOZtumas, d€l kurio gali kilti reikSmingq abejoniq d€l
lmones gebejimo tiiti veigq. Je]gu
padarome i5vadq, kad toks reik5mingas neapibr6Ztuhas-egzistuoja, au-ditoriaus isvadoje privatorie
atkreipti d€mesi susijusius atskleidimus finansin€se atiskaitole arba, jeigu tokiq atskleidimq
.
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. MEsq iSvados pagristos au'Oit-o jrodymais, kuriuos
surinkome iki auditoriaus iSvados datos. Ta6iau, bUiimi jvykiai ai'sqlygos gali'lemti, fiO
lmJne
negalOs toliau tqsti savo veiklos.
lvertinome bendrq finansiniq ataskaitq pateikimq, struktErq ir turinj, iskaitant atskleidimus, ir tai,
ar finansin€se ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ii jvyt<idi 'taip, kad atitiktq teisingo
pateikimo koncepcijq.
Mes, be visq..kitq dalykq, privalome informuoti uZ valdymq atsakingus asmenis apie audito
apimti ir atlikimo laikq bei reik5mingus audito pastebejimus,'lsiaitant siarbius vidaus kontrol€s
trUkumus, kuriuos gal€jome nustatyti audito metu.
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PAGAL 2021 M.GRUODZIO 31 D. DUOMENIS
2022m. kovo 8 d. Nr.
(sudarymo data)
eurals

Eil. Nr.
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TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

I

NEMATERIALUSIS TURTAS
MATERIALUSIS TURTAS

il.
uL

3.1

lv.

FINANSINIS TURTAS
KITAS ILGALIKIS TURTAS

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

I

ATSARGOS

II

PERVIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
KITAS TRUMPALIKIS TURTAS
PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

lII
IV.

Nr.

3.2

TURTAS,IS VISO
NUOSAVAS KAPITALAS
DALININKU KAPITALAS

C.
I.

II

REZERVAI
NELIECIAMSIS KAPITALAS
SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS

III
IV.
D.

FINANSAVIMO SUMOS
MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI

E.

3.4

ILGALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI
IRUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI
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ataskaitinis

laikotarpis

21204
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48624

689

426

21493

t7265

37201

30933
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1455
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68265

35453

10867

24079
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Lukas Kornelijus Vaidiakas
(vardas ir pavarde)

Daiva Zifliauskiene
(vardas ir pavarde)
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\TEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

PAGAL 2O}II.{. GRUODZIO 31D. DUOMENIS
2022m. kovo 8 d. Nr.
(sudarymo data)

eurars

Eit.
Nr.
I.

Straipsniai

J.

PAJAMOS
PARDAVIMO PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
KITOS PAJAMOS

II.

SANAUDOS

1

Pastabg

Nr.

Pra6jgs
ataskaitinis

Ataskaitinis
laikotarpis

laikotarnis

273.132

227.898

3.6.
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I
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3.5.

264823

220082

298
3.7.

375

266.745

227.144

PREKry, SUTEIKTV PASLAUGU

SAVIKAINA IRKITOS
2.

PARDAVIMO S,ANAUDOS
VEIKLOS SANAUDOS

J.

KITOS SANAUDOS

1
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LIETUVOS JAUNIMO ORGANIZACIJU TARYBA
DidZioji g. 8-5, Vilnius, kodas l9l363642,ataskaitq sudarymo datai2021.03.08 d.

AISKINAMASIS RASTAS
UZ METUS, PAsIBAIGUSIUS aOIINIGRUODZIO 31 D.

1.

BENDROJI DALIS

Lietuvos jaunimo organizacijq taryba (toliau tekste vadinama ,,{staiga"), tai visuomenine organizacija,

veikianti nuo 1992 m. Tai didiiausia nevyriausybiniq jaunimo organizacijq sqiunga, vienijanti 71 didZiausias
nacionalines jaunimo organizacijas ir regionines jaunimo organizacijq s4iungas.
Asociacija (toliau tekste vadinama ,,[staiga") iregistruota 1996 m. geguZes 2 d., kodas 191363642,
buveines adresas: DidZioji g. 8-5, Vilnius, Lietuvos Respublika. Veiklos laikotarpis neribotas, finansiniai metai
yra kalendoriniai
metai. Asociacijos finansavimo bfldai: dotacijos, tiksliniai inalai ir nario mokesdiai.

llir202l

m.vidutinisdarbuotojqskaidius 10.
Asociacija vadovaudamasi Vilniaus m. savivaldybes tarybos 2015 m. kovo l8 d. sprendimu Nr. l-2299
iSsinuomojo patalpas neterminuotai (iki atskiro susitarimo) adresu DidZioji g. 8 -5 i5 Vilniaus miesto
savivaldybes. I5sinuomoto turto verte 308 722,01Eur.
2020m.vidutinisdarbuotojqskaidius

2. APSKAITOS

POLITIKA

Rengiant 2021 m. finansing atskaitomybg, lstaiga vadovavosi LR finansq ministro 2018 m. gruodZio
men. l8 d. isalcymu Nr. lK-443 ,,Ddl pelno nesiekiandiq ribotos civilines atsakomybes juridiniq asmenq
buhalterines apskaitos ir finansines atskaitomybes sudarymo ir pateikimo taisykliq patvirtinimo*, taike LR
Buhalterines apskaitos istatymo ir kitq norminirl aktq nuostatas.
Siose ataskaitose naudojama bendroji Europos Sqjungos valiuta - euras, (Eur).

2.1.

Ilgalaikis turtas
Ilgalaikio nematerialaus turto minimali verte 0,00 Eur. Ilgalaikis nematerialusis turtas pateikiamas
isigijimo verte, sumaZinta sukauptos amortizacijos suma, taikant tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4.

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuriketinama naudoti ilgiau kaip vienerius metus,
pagrlstai tikimasi ateityje i5 turto gauti ekonominOs naudos, asociacija igijo teisg 5i turt4 valdyti, naudoti ir
juo disponuoti ir jo isigijimo savikaina turi bUti didesne kaip 800,00 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas
apskaitoje registruojamas isigijimo (pasigaminimo) savikaina. lsigijimo savikaina apskaidiuojama prie uZ t4
turt4 moketinos ar sumokdtos pinigq sumos pridedant tiesiogines su isigijimu susijusias i5laidas, taip pat
negrqZinamus mokesdius. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas tiesiniu metodu nuo kito
mdnesio pirmos dienos, pradejus 5i turt4 naudoti, ir nebeskaidiuojamas nuo kito menesio pirmos dienos ji
nuralius, pardavus ar kitaip perleidus ir tadq kai visa naudojamo turto verte (atemus likvidacinE vertg)
perkeliama i paslaugq savikain4 ar i veiklos s4naudas.
Taikomi ilgalaikio materialiojo naudingo tarnavimo laikas metais pagal turto grupes:
- Kompiuterine technika ir ry5iq priemones (kompiuteriai, jq tinklai ir iranga) 3 metai;
- Baldai 6 metai;
- Kitas nei5vardytas materialusis turtas 4 metai.

2.2.

Atsargos

Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas pajamoms uZdirbti per vienerius metus. {sigijimo metu
atsargos apskaitoje registruojamos isigijimo savikaina. Sudarant finansines ataskaitas, atsargos parodomos
lsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynqja galimo realizavimo verte, ta, kuri i5 jq maiesn6. Atsargq
isigijimo savikaina laikoma uZ tas atsargas sumokdta (moketina) suma. Kitos su atsargq isigijimu susijusios
i$laidos, kaip transporto, negrqZintini mokesdiai ir pan., priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuri jos
buvo patirtos, sqnaudoms. Apskaidiuodama parduotq ar sunaudotq atsargq savikain4, asociacija taiko FIFO

biid4. Taikant 5i biid4 daroma prielaida, kad pirmiausiai sunaudojamos atsargos, kurios buvo isigytos
anksdiau.
Inventoriaus, kuris isigijus perduodamas naudoti, verte i5 karto pripaZistama s4naudomis.

2.3.

Per vienerius metus gautinos sumos
Gautinos sumos apskaitoje registruojamos jq atsiradimo dienos verte.

2.4.

Finansavimo apskaita
Asociacijos finansavimo biidai gali btiti: tiksliniai inalai, nario mokesdiai.
Tiksliniams inaiams priskiriama i5 valstybds arba savivaldybes biudZetq, Europos Sqjungos,
Lietuvos ir u2sienio paramos fondq, juridiniq ir fiziniq asmenq teikiama paxama grieL1cai apibreZtiems
tikslams igyvendinti.
Tiksliniai inaiai pripaZistami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka Siuos poZymius: inaSq gavejas
pagal savo istatuose numatyt4 veiklos pobUdi atitinka teikiamos paramos s4lygas; yra dokumentais
patvirtintq sprendimq ir kitq irodymq, kad ina5ai bus gauti. Tiksliniai inalai pripaZistami panaudotais tiek,
kiek patirtq sqnaudq pripaZinta kompensuotomis.
Nario mokesdiai renkami ir naudojami organizacijos nariq susirinkimo arba istatuose nustatyta
tvarka. Kadangi istatai nustato nario mokesdiq mokejimq !i iikine operacija i apskait4 itraukiama sumokejus
nario mokesti, apskaitoje rodomi gauti nario mokesdiai.

2.5.

Pajamos
Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripaZistamos ir registruojamos tadq kai jos
uZdirbamos, neatsiZvelgiant i pinigq gavim4. Sqnaudos, patirtos uldirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas,
registruojamos apskaitoje ir rodomos finansineje atskaitomybeje pagal kaupimo ir pajamq bei s4naudq
palyginimo principus.

2.6.

lsipareigojimai

[sipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinese ataskaitose pateikiami jq verte atsiradimo
dien4.

3. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS

3.2.

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas

.5.

Finansavimo sumos

3.1.
5

3.4.

lsipareigojimai

3.5.

Finasavimo pajamos
Pardavimo pajamos

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

S4naudos

2021 m. pagrindiniai vykdyti projektai
Finansiniai ry5iai su vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
Poataskaitiniai ivykiai

Lukas Korneliljus Vaidiakas

asmuo

a(ruru

.h-r--

DaivaZiLliauskiene

3.1.

Ilgalaikis materialusis turtas
Keitesi ilgalaikio turto minimali verte. NustatSrta 800 eur.
Per ataskaitini laikotarpi ioks turtas nebuvo
notas.
Kitas

Kompiuterine

Rodikliai

technika ir rySiq
priemon0s, Eur

neiSvardytas

Eur

15

materialusis

viso, Eur

turtrs, Eur

5 976

Likutin0 vertt 2020 m. sruodrio 3l d.

a)

Baldai,

0

0

5976

lsigijimo savikaina

3l

I

t3

571

l5

388

83s

1

d.

30 132

835

1 744

2020 m. gruodZio 31 d.

7 596

1 172

2020 m. gruodlio

d.

t73

14744

Pasikeitimai per 2021 m.:

.

Turto isigUimas

744

t7

967

o Perleistas irnura5ytas turtas C)
2021 m. gruodZio

b)

3l

32711

Nusid6vCjimas
8 768

Pasikeitimai per 2021 m.:

.
.

2739

2739

Finansiniq metq nusidOvdjimas
irasai ()

Atstatantys

2021 m. gruodlio

3l

Ilgalaikio turto likutine verte

11 507

11 507

d.

Likutino vert. 2021 m. gruodlio 31 d.

2l

t8 62s

835

|

744

204 Eur. Tai kompiuterine iranga, baldai, fotoparatai.

Pavadinimas
Proiektorirrs BENO
Dell serveris Power Edges SC 440
Serveris Dell Tl I0 X3430/4GB/2*lTB
Plienin0s lauko durys
Mink5tasuolis trivietis su vienu Sonu
Dell Latitude E6410
Dell Latitrrde F.5410
Proiektorius FHD

N.Komp;4GB RAM
N.Komp:4GB RAM
Lenovo ThinkPad
Dell Lenovo 5591 Black
Proiektorius Optoma UHDS I
MacBook Air 3.3 Intel i5
MacBook Air 3.3 Intel i5
MacBook Air 3.3 Intel i5
MacBook Air 3.3 Intet i5
MacBook Air 13.3, Retina, Ml8C CPU, 8GB,

256GB
MacBook Air 13.3, Retina, Ml8C CPU, 8GB,

2021.12.31
0,29
0.29
0,29
0.29
0,29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
42

2020.12.31
0.29
0,29
0.29
0.29
0.29
0,29
0.29
0.29
0.29
0.29

289

89

616

293

794

702
702

069
069
069
069

702
702
1049

1049

256GR

MacBook Pro 13.3,
256GB Pace Gra
MacBook Pro 13.3,

Ml

8C CPU,8GB,

1349

Ml

8C CPU,8GB,

1349

?5t5GR Pace Gm

MacBook Pro 13.3, Ml 8C CPU,8GB,
256GB Pace Gra
MacBook Pro 13.3 Retina su Touch Bar Ml
lMac24'4,5K Retina, Ml 8C CPU,8GB,
256GB SSD
Posedziu stalas CUBO
Fotoparatrs Nikon 250 Body -16-50mm F3.56.3 VR
Fotoparatas Nikon 250 Body -16-50mm F3.56.3 VR
Konferencine iranga LOGOTECH Raily Plus

1349
1709
1499
835

872
872

2936

Ultr
Interakwvus Ekranas Samsuns Flip 3WM75R

ISVISO:

3099
21204

5976

21204

Asoci acij os veikloj e naudoj amas nusidevej gs turtas

Pavadinimas

:

IMT isigijimo

IMT sigijimo

metai

vert6
200s
2006

1 214

Dell serveris Power Edges SC
440
Serveris Dell

2010

908

20tt

970
970
424

Proiektorius BENO

Tl l0

t

412

x3430l4GBt2*ITB
Plienines lauko durys
Plienines lauko durys

Mink5tasuolis trivietis su vienu

2011
2010

Sonu

Dell Latitude E6410
Dell Latitude 86410

20 0
20 0
20 4
20 4
20 4

Proiektorius FHD

N.Komp:4GB RAM
N.Komp:4GB RAM
IS VISO:

3.2.

424
325
827
837
837
9 148

Trumpalaikis turtas

Trumpalaiki turtq sudaro: i5ankstiniai apmokejimai uZ turto draudimq intemetiniq puslapiq
palaikymas 689 Eur, kitos gautinos sumos uZ Strulttirinio projekt4 i5 Europos komisijos (EK) 20 633 Eur,
Sodros permoka 102 Eur, GPM permoka 368 Eur, pinigai banko sq,skaitose 37 201 Eur.

2021.12.3t

Straipsnis
I5ankstiniai apmokdi imai
Pirkeiu isiskolinimai

689

Gautinas finansavimas
Kitos gautinos sumos
Pinieu likutis saskaitoie

3.3.

20 633

t6 665

860

600
30 933

37 201
s9 393

IS VISO:

2020.12.31
426

48264

Finansavimo sumos

Finansavimo likutis 68 265

Straipsnis
Tiksliniai inalai
Nario mokestis
Kitas finansavimas
I5 viso:

Ev
2020.12.31
5 068
2 090
28 295
3s 4s3

2021.12.31
30 965
2 577
34 723
68 265

Tiksliniq inaiq likutis 30 965 Eur:

o
o
o
o

gyventojai, skyrg gyventojq pajamq mokesdio dali
Turing School, V5[
Labdaros paramos fondas Ateidiai
European Commision BE

Nario mokesdio likutis 2 577 Eur
Finansavimas (gautas, bet nepanaudotas) 34 723Eurtai:
13 546 Eur, 2018-2021m. ESFA projektui vykdyti;
2 810 Eur2020 m. gauta subsidija iS SADM del pagalbos nevyriausybinems organizacdoms,
nukentejusioms nuo COVID-I9 sukeltq pasekmiq isigyti kompiuteriai kaip ilgalaikis turtas
2021m. Valstybes biudZeto 1e5os, skirtos COVID-I9 pandemijos padariniams Salinti skirtos
ilgalaikiui turtui isigyti 17 967 Eur, Politikos tyrimq institutas 400 eur.

o
o
o

3.4.

[sipareigojimai

o
.
o

o

skolos tiekejams - 990 Eur.
su darbo santykiais susijg isipareigojimai 6 921 Eur: tai 6 801 Eur sukaupti atostoginiai
darbo ufrnokesEiui, atostogq kaupimai 120 Eur iVSD
Kiti trumpalaikiai isipareigojimai2T34 Eur, kas sudaro: gautas finansavimas LiJOT
koordinacinei veiklai ir nepanaudotas I 13 Eur, gautas finansavimas projektui ,,Jaunimo

informavimo ir konsultavimo paslaugq teikimui ir vystymui Lietuvoje" ir nepanaudotas
I 272Eur, gautas finansavimas jaunimo informacijos tinklo ,,Eurodesk" koordinavmui ir
administravimui ir nepanaudotas 1 348 Eur;
moketinas pvm 134 Eur, pirkeiq permoka 88 Eur.

Straipsnis
Skolos tiekeiams
Su darbo santykiais
Kiti trumoalaikiai isioareieoi imai

IS WSO:

3.5.
Vykdfi

2021.12.31
990
6 921

2956
r0 867

2020.12.31
I 799
5 622
l6 658
24 079

Finansavimo pajamos

projektq kompensuotos s4naudos (264 823 Eur) buvo dengiamos kompensavimo Saltiniais. 2021m.
organizacij os vykdyti proj ektai:

Rotlikliai

LiJOT

Likutis

Gauta paranta,

2021).t2.31.

G

finansavimas

ncpa naudotas

90 564

finasavimas
6 002

6 002 (grqzintina

koordinacin0

rqZintas

Gautirras

Pa

fi na nsavi mas

paranla,
finansavimas

naudota

90 1.i

I

ll3
(grqZintina

vei kl a

Eurodesk progranta
EK
[:urodesk progranla
koflnansavimas
Eurodesk programa

30 200

4

i

r6 655

s

28 tr52
,1 l-.i+
9

r6655

l5
20 633

(gautina)

LiJOT dalyvavimo

I 348
(grazintina

134

l6 000

SADM
Strukturin
dialosas

Likutis
202t.12.3t

991

20 (r33

20 633
(sautina)

24 02t

42 329

376 (grqzintina

25 000

52 tl0.l

vie5o.jo valdymo

13 546

sprend inrq

pri0minre
stiprinimas ESFA
.launinro

infbrmavimo

376

23 728

I 272
(grqZintina

ir konsultavimo
pas-

laugq teikinrui ir
vystynrui Lietuvo.je
Subsidiia iS SADM
Del pagalbos NVO
Valsrybds biudZeto
leSos, skirtos

4 724

I 4(r{
l0 000

2 8t0

l0 000

COVID.I9
pandemijos
padarinianrs

5al

inti

Institucin ianrs
gebejimams

30 000

35

11997

7 000

5 612

I

t7 968

stiprinti skirtq
NVO pro.iektq
tinansuo.jamq NV
tbndo le5os
NVO tinklas

3trS

,,Padesiu mokytis"

Beprojektin0s

3 3Ut

veiklos iSlaidos

lS viso:

(grqZintina
6 378
(gautina)

271 882

l6 655

3.6

t2 034

20 633

264 823

(grqiintina
2 733
(gautina)
20 633

Likutis

Likutis

28 745

34 324

Pardavimo pajamos

pardavimo pajarnas sudaro 8 0ll Eur parduotq paslaugq pajamos: puslapio skilties kfirimas ir
reklama, mokymq, seminary vedimai, lektoriaus paslauga.
2021

t't't.

3.7,

Sqnaudos

Rodiklis

2021.0t.01-2021.12.3

Pardavimo

t

0

Prekiu savikaina
Darbuotoiu iSlaikvmo
Ry5iq ir komunalinirl

2

020.0 1.0 t-2020.12.3

t

2020.01.01-

Q020 m. FA pateikti
duomenys)*

2020.12.31Q020 m.

217 845

300

300
100 272

300

patikslinti
duomenvs)**

6 699

oaslaugu sanaudos
Transporto

4 231

Komandiruotes s4naudos
Nuomos sanaudos
Ilgalaikio materialiojo
turto nusideveiimo
Draudimo sanaudos

811

327
| 397
153

Kitu paslaugu sanaudos

103 655

Kitos veiklos sanaudos

Veiklos sanaudos

266 630

7 062

Darbuotoiu i5laikymo
Komandiruodiu sanaudos
Ilgalaikio materialiojo
turto nusideveiimo
Nuomos sanaudos
Patalnu i5laikvmo
Draudimo s4naudos

130 950
307

I

Transporto sanaudos
RySiu
Ry5iq ir komunaliniq
oaslausu sanaudos
Kitu paslaugu sanaudos

Kitos veiklos s4naudos

Kitos sanaudos
IS VISO:

225 864
t0l 524
1 35s

252

544

2 739

1 397

327

327
60

471

6 259

153

4 329

98
138

6 897

5 981

tt9

046

4 970

109 882

550
115

2 237

980

266 74s

227 144

227 144

* 2020 m. Finansines atskaitomybes duomenys.
** Patikslinti2020 m. duomenys (Kadangi ankstesniq metq finansinese ataskaitose veiklos

s4naudos buvo

parodytos kaip pardavimo s4naudos, tadiau realiai taiyraveiklos s4naudos, todel aukldiau esandioje
lenteleje pateikti patikslinantys 2020 m. s4naudq paskirstym4 duomenys.).

3.8.

2021m. pasrindinia

Rodikliai
LiJOT koordinacine veikla

ti
Finansuotoias

Suma

l

Eurodesk programa
Eurodesk Drograma
Struktiirinis dialosas

SPPD
EuroDos komisiia

9004s

JRD
Europos komisiia

l5

LiJOT dalyvavimo vieSojo

ESFA

52 804

SPPD

23 728

valdymo sprendimq priemime
stiprinimas
Jaunimo informavimo
ir konsultavimo paslaueu teikimui ir

ws-

28 8s2
991

3.9.

Finansiniai rySiai su vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Asociacijos vadovui per 2021m. buvo priskaidiuota l8 983 Eur darbo uftnokesdio ir iSmoketa I I 485 Eur.

3.10.

Poataskaitiniai ivykiai

Reiklmingq poataskaitinit+ ivykit+ nebuvo.

Peho

nesiekiandiq

juitiniq

rbuhalterilgs apskaitos

n

asnrnq

ftransil

sudarynn ir patekinn tabykliq

:**

Jei rpra galfunybes ivertinti pinigine tsrailka, gali bUi nurodyos savarnriq dirbtos labndos, apb tai nurodant pastaboje.

juriliniq

rresiekiandiq

ir

asmenq

frransiniq ataskaiq sudarynn

taisykliq

Ii
ikeitlmq,

1

ll

:

$[rit

GATITOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ISKAITANT JOS

,

jo.

PANAU)OJIM{

PER

ATASKAITINI LAIKOTARPI

'

El6s
Paramos &lykas
Nr.

I

2

I

nt

Panaudota
laikotarfi
Likuris ateskeitinio

Gauta per ataskaitini

Iaikotarfo pradlioje

laikotarfi

3

4

Pinisai

506t

Pergruprimas*

(ewais)

per

B jq sariems Likutis ataskaitinio
Iaikotarfo phoigoje
tikslams

B riso
6

5

ataskaitin

8

7

3136:

542t

31721

furtas, iSskyrus pinigus

2.

Pararla, panaudota
neliediamajam kapitalui

3.

x

x

x

x

x

Fomroti
4.

5068
I5 viso
* Pinigais gauta pamma panaudota ilgalakiam turtui jsigyti

31365

5424

31721

ar neliedianajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip

ifekn

1-..i
- - 1-----:1-

'

param gautas turtas, ilskyrus piniegl

nesiekianCiq

ju.itmq

asnEnli

buhalt..ines apskaitos n frnrsniq ataskaiq

isudarynp n pateftinn tabyklnl

TIKSLINIO FINAIISAVIMO SLIMU PASIKEITIMAS PER ATASKATTINI LAIKO'r

---'T**Panaudota per

Likutis
Eil6s

Iikslinio

Nr.

!altinis

fi

1

.,
3.
4.

rtaskaitini

ataskaitini

3^

laikotarpi

laikoterpi

3

4

laikotarpio
--JE^

I

Gauta per

nansavimo sumq ataskaitinio

2

Valstyb6s biudietas

42'74

Likutis rtaskaitinio
laikotarpio pabaigoje
7

6

5
t'71521

Gautinq sumq
pasikeitimas

20784

15500t

SaWaHybiu biudZetai

Kiti Saltiniai
I3 viso

24021

28295

l8

8165(

-2063

1354(

242704

236664

(20633

34335

71

LiJOT Prezidento, Valdybos ir biuro ataskaita 2021 m.

Vizija
Svarbiausias visuomenes, valdZios, mokslo ir verslo parbreris, igalinantis jaun4 hnogg kurti
dami4 Lietuvos ir Europos ateiti.

Misija
Mes, btdami platforma dialogams, Lietuvos jaunimo organizacijr4 interesq atstovavimui bei

iniciatyvoms, siekiame jaunimui aktualiq pokydiq.

Vertyb0s
Lietuvos jaunimo organizacijq tarybos veiklos pagrindas yra interesq paiinimas bei legitimus
atstovavimas, paremtas brandilios demokratijos principais. Konsoliduota narig nuomone ir
interesai nubreZia organizacijos veiklos h1/ptis bei prioritetus. LiJOT Prezidentas, Valdyba,
Biuras ir Kontroles komisija vykdydami veiklq vadovaujasi bendrai sutartais nariq interesais.

Vertindami bendradarbiavimq, mes siekiame b[ti patikimu, ilgalaikiu ir lygiaverdiu
partneriu.
Tikedami ivairovei palankia aplinka, esame atviri visiems jauniems Zmonerns, jaunimo
grupems ir organizacijomis.

Savanorilkq veiklq laikydami jauno Zmogaus neformalig kompetencijtl ugdymo
pagrindrl siekiame profesionalaus savanori5kos veiklos organizavimo ir ivertinimo.
UZtikrindami skaidriq organizacijos veikl4, aiSkiai, lengvai prieinamai
teikiame visq aktuali4 informacij4 apie sprendimus, veiklas ir finansus.
Tikedami jaunrl Zmoniq
aplink4 veikimui kartu.

ir jaunimo

ir

laiku

organizacijq solidarumu, puoselejame atvir4

Atlikdami kiekvien4 darb4, sau keliame aukldiausius kokybes

ir

profesionalumo

kriterijus.
Nuolatos tobulOdami
jaunimui ir valstybei.

ir

besimokydami vieni i5 kitq, kuriame aktualius pokydius

LiJOT Strategija
2021 m. Lietuvos jaunimo organizacijg tarybos (LiJOT) veikla vykdoma pagal 201 8 m. priimt4

2019-2023 m. strategij 4.

4

2A22 m. LiJOT veiklos tikslai, uZdaviniai

ir planuojami atlikti darbai atititiks 2A19-2023 m.

LIJOT strategij4.
Veikla vykdoma 3 lygmenimis: regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu.

LiJOT, remdamasi strategijoje ivardintomis 4 veiklos hyptimis, vykde nuolatines ir naujas
veiklas, stiprino LiJOT organizacijas ir jose veikiandius jaunus Zmones, bendravo ir
bendradarbiavo su kitU Saliq sektoriq atstovais, parhreriais, Ziniasklaida siekiant drauge
igyvendinti naujas bei tradicines iniciatyvas, didinti atstovavimo kokybg ir jaung Zmonirl balso
svarb4.

I. Ziniomis ir faktais gristas jaunimo ir jaunimo organizacijq
atstovavimas bei j aunimo politikos formavimas.
Siekiame u.Ztikrinti Ziniomis ir faktais gist4 jaunimo organizacijq ir jaunimo atstovavim4,
vykdyti jaunimo politikos situacijos stebesen4 ir ultikrinti aktyvrl interesq atstovavim6 skatinti
jaunimo politikos vystym4 nacionaliniu
regioniniu lygirl stip.i"ti bendradarbiavim4
uitikrinti aktyvq atstovavim4 tarptautinese stnrkturose bei
tarptautiniame lygmenyje

ir

ir

kokybiSk4 jaunimo savanori5kq veiklq.

II. Narystds ir vidinio bendradarbiavimo stiprinimas.
Siekiame gerinti LiJOT nariq veiklos kokybg ir kurti tai uZtikrinandius irankius, siekti poreikius

atitinkandio LiJOT narig veiklg ir administracinitl illaidq {inansavimo, \rystyti LiJOT nariq
tinklq bei telkti narius jaunimui ir valstybei aktualiems pokydiams igyvendinti.

III. LiJOT vystymas.
Siekiame uZtikrinti LiJOT finansini stabilum4 ir nepriklausomumq, gerinti viding
komunikacij4 su nariais ir tarp skirtingq vidinirl strukt[n1, stiprinti LiJOT tarpsektorini
bendradarbiavim4, siekiant igyvendinti savo strateginius tikslus, nuolat efektyvinti LiJOT
veikl6 gerinant darbo s4lygas ir keliant strukt[rq kompetencijas, bei vystyti LiJOT i$oring
komunikacij4.

IV. Jaunimo galios didinimas
Siekiame uZtikrinti kokybi5ka jaunq frnonir4 teisiq igyvendinim4 Lietuvoje, skatinti sqmoning4
jaunimo dalyvavim4 visuomenes gyvenime ir jaunq hnoniq tarptautinio mobilumo patirtis. Be

to, skatinti tarpkulturini mokym4si bei vystyti ir plesti bendrinio Jaunimo informavimo ir
konsultavimo paslaugas.

a,

C

LiJOT ASA}IBLEJOS
LiJOT Asambleja

-

nariU susirinkimas, turintis visas visuotinio nariq susirinkimo teises.
Tradici5kai per metus ivyksta dvi Asamblejos: pavasario ir rudens. Jq metu organizacijos nares
priima, keidia arba pildo LiJOT veikl4 apibreZiandius dokumentus, renka Prezident4, Valdybos
ir Kontroles komisijos narius, deleguoja LiJOT atstovus i Jaunimo reikalq tarybos narius,
priima naujus LiJOT narius ir kt.
52-oji Asambl6ja
Sioje a.sa:nblejoje patvirtintos LiJOT Prezidento, Valdybos ir Jaunimo reikalq tarybos metines
ataskaitos. DuejU metq kadencijai i LiJOT valdyb4 i5rinkti: Benas Marcalis, Kotryna Briedyte,
Umberto Masi ir Karolina Po5kute. MeQ kadencijai i LiJOT valdyb4 i5rinktas Domantas

Katele. Asamblejos metu iSrinkta nauja LiJOT Kontroles komisija. Jos nariais tapo Liudvika
Streikute, Vytautas Pasvenskas, Daniel IlkeviE, Dagne KemeZyte, Konstantinas Redkovas.
Taip pat i Jaunimo reikah4 taryb4 LiJOT delegavo Siuos 5 asmenis: Mada Polevidiq, Raimond4
Bogufuitg, Urtg Petrulytg, Klaudijg Meli, Klej4 Merdaiffi.
Asamblejoje priimti dokumentai apie jaunimo psichikos sveikatos puoselejimq ir savanoriSkos
veiklos standart4. Taip pat Asamblejos metu buvo priimtas protokolinis nutarimas dCl SJOT
modelio stiprinimo.

N[ssilin6 53-oji Asambl6ja
Sioje e.samblejoje vel galejome susitikti gyvai!

Pagrindinis 53-iosios neeilines Asamblejos tikslas
diskusijq ir daug darbo, tai buvo seloningai padaryta.

-

atnaujinti LiJOT istatus. Po dideliq

Asamblejos metu buvo patvirtinti trys dokumentai: Rezoliucija del narkotikrl politikos
reformos Lietuvoje, Rezoliucija del jaunimo igalinimo ir dalyvavimo savivaldybrise, Pozicija
del jaunimo nevyriausybinig organizacijq vadovq nuo 16 metg.
Asarnblejoje taip pat vyko interesq darbo grupes apie LiJOT bendruomenei aktualius
klausimus: LiJOT Etikos kodeks4, emocing aplink4 nevyriausybineje organizacijoje, LiJOT
viding komunikacij4.

3

54-oji Asambl6ja

2324 d.2021m.

Europos jaunimo sostineje

ivyko LiJOT Asambleja,
kuriosmetubuvo patvirtintos LiJOTPrezidento, Valdybos irBiurobei Jaunimo reikalqtarybos
Spalio

- Klaipedoje -

ataskaitos.

Asamblejos kulminacija tapo naujo LiJOT prezidento rinkimai. Del vadovo vietos konkuravo
du kandidatai: iki tol pareigas ejgs LiJOT prezidentas Lukas Kornelijus Vaidiakas ir JRT nare
Urte Petrulyte. Organizacijos prezidentu dar vienai kadencijai i5rinko L. K. Vaidiak4 - uZ ji
balsavo 27 delegatai. U. Petrulytei organizacijg atstovai skyre l1 balsq, 3 susilaike.
Taip pat Asamblejoje buvo patvirtinti du dokumentai: Rezoliucija del jaunimo iniciatyvq bei
programq finansavimo savivaldybes lygmeniu proceso ir LiJOT Etikos kodeksas, kurio
konceptas buvo kuriamas dar nuo 2019 m.
Sioje Asambldjoje vyko ne tik LiJOT prezidento rinkimai - buvo i5rinkti ir kasmetinirl LiJOT
nominacijr4 nugaletojai. Metq jaunimo iniciatyva i5rinkta Elect21, jaunimo organizacijq lyderiu
organizacijos laiko PaneveZio jaunimo organizacijq s4iungos ,,Apskritasis stalas" biuro vadov4

Kaspar4 Vaideli, o ambasadoriumi JRT nari Klaudijq Meli. Net dvi nominacijas laimejo
Seimo pirmininke Viktorija Cmi$te-Nielsen - ji i5rinkta jaunimo organizacijg partnere bei
Zmogumi, labiausiai nusipelniusiu jaunimui. I5skirtinai Siems metams isteigt4 nominacij4
Jaunimo politikos 25-medio apdovanoj im4 - laimej o LPF,,Jauniems".

-

-

Kandidatq i LiJOT prezidentus debatai
Prie5 54-qi4 LiJOT Asamblej6 kurioje buvo renkamas naujas organizacijos vadovas, spalio 12
d. Vilniuje suorganizuoti kandidatU i LiJOT prezidentus debatai. Debatq metu dalyviai galejo
susipaiinti su kandidatais (Lukas Komelijus Vaidiakas ir Urte Petrdfe), i5girsti jq planus bei

tikslus dvejq metq kadencijai vadovaujant LiJOT.

LiJOT VADOVU KLUBAT
2021 metais vyko 4 LiJOT Vadovq klubai:

-

sausio 21 d. vykusiame Vadovq klube buvo pristat5rtos aktualiausios 202I metq datos

-

bei einamoji informacija;
balandZio 15 d. vyko Vadovq klubas, kurio metu buvo pristat5rti kandidatai i LiJOT
Valdyb4, JRT bei teikiami dokumentai ir kita aktualiausia 52-osios Asamblejos

-

informacija;
liepos 15 d. vyko Vadovq klubas, kuriame buvo pristatytas [statrtr projektas priel 53-qi4
Asamblej4 bei aktualiausia informacija;
spalio 14 d. vyko Vadovq klubas, kuriame vyko kandidatq i LiJOT Prezidentus
prisistatymai bei buvo pristatyta aktualiausia informacija.
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METU IVYKIAT TARPTAUrrXn"rr ARENOJE:

Nuotoline Europos Sqiungos jaunimo konferencija Portugalijoje (U. Petrulyte, V.
Mildiiite, U. Masi);
Nuotoline Europos Sqfungos jaunimo konferencija Slovenijoje (V. Mildiiite, U. Masi,
P. Virbaiius);
Europos darbo su jaunimu konvencijos Lietuvos darbo grupe (V. Mildilt6, D. Stonys,
K. Po5kute);
Europos jaunimo forumo nariq taryba (V. Mildifte ir U. Petrulyte);
Liublino trikampio forumas (V. Mildifte, U. Petrulyte);
Svedijos ambasados ir Lietuvos moksleiviq sqiungos renginys Democracy talks (V.

Mil6i[tC, U. Petrulyte);
Siaures-Baltijos jaunimo tarybq bloko susitikimai (U. Petrulye, V. Milditte);
ECOSOC jaunimo forumas (V. Mildiiite);
Baltijos jaunimo fondo posedis (V. Mildi[te);
Baltijos jtros jaunimo platformos partneriq susitikimai (U. Petrul$e, V. Mildiiite, U,
Masi);
Eurodesk AISBL asambleja ir tarptautiniai Eurodesk tinklo susitikimai (N. Sendriiitd,
V. Zujiit6 ir M. PuodZiiite);
Nuotolines 32-osios ERYICA generalines asamblejos pirma dalis (E. Jaro5aite);
,,Connecting EU" seminaras Portugalijoje @. Poci[te).

KONFERENCIJA

DTL

EI'ROPOS

ATBITIES

2A2l m. UZsienio reikalq viceminishas Amoldas Pranckevidius pakviete LiJOT bendruomeng
sudalyvauti susitikime del LiJOT rezoliucijos ir Konferencijos del Europos ateities. UZsienio
reikalq viceministras Amoldas Pranckevidius susitikime dekojo uZ LiJOT iniciatyv4 rengiant
rezoliucij4 del Europos ateities ir u.Z pasiiilymus, kurie buvo nurodyti joje - susitikime kalbeta
apie Europos Sqiungos ateiti, skaitrnenizacijos politik4, bendr4 sveikatos apsaugos sistemos
standartr4 ivedim4, kov4 su COVID-l9 pandemijos padariniais, politinijaunimo igalinim4 ir
iz,liq;,ikurs4.

Lietuvos jaunimo organizacijr4 taryba teike Vidmanto Mitkaus kandidatfira kaip Lietuvos
jaunimo atstovo Lietuvos delegacijoje konferencijoje del Europos ateities ir jo kandidatiira
buvo patvirtinta.

JUNGTIIUU TAUTU JAI'NIMO DELEGATAS
Jungtiniq Tautr4jaunimo delegato programai Klaudijus Melys buvo deleguotas202l m. spal{o
menesi. Per t4 laik4 atstovas dalyvavo nuotoliniu biidu Generalineje Asarnblejoje, jauninro
forume.

3.

Forumo metu buvo rengtas bendras pasiiilymas del jaunimo situacijos ir pasiiilymq

i5

jaunirno

puses.

Taip pat, K. Melys dalyvavo LJNESCO jaunimo forume nuotoliniu btdu. Siame fonune
atstovas buvo iSrinktas kaip Europos ir S. Amerikos regiono atstovas bendros pasaulio jaunirno
atstovq pozicijos parengimui. Klaudijus daugiausiai dirbo del dezinformacijos gaires 0e pats
asmeniSkai para56 ir apgyne diskusijose, 5i tema yra itin svarbus Lietuvos prioritetas ulsierrio
politikoje).
Parengtas dokumentas: https://unesdoc.unesco.ors/ark:/48223/pf0000379931

ETIROPOS JAUIYIMO RENGII\ryS (EI.IROPEAII YOUTH EVEIYT)

Spalio 8-9 d. Europos parlamente Strasbiire vyko Europos jaunimo renginys, kuriarne
dalyvavo ir LiJOT delegacija. Delegacij4 sudare LiJOT Valdybos, biuro, kontroles komisijos
nariai, Eurodesk Lietuva savanoriai, ,,Lmatvisk4" jaunieji Zurnalistai, Jaunimo biuro nariai,
LiJOT organizacijq ir Lietuvos jaunimo atstovai.

Renginio veiklos varijavo nuo Siandienai aktualiq diskusijq su etroparlamentararis
aplinkosaugos, jaunq Zmoniq mobilumo ar kt. temomis iki ivairiU sporto Sakq ursiernimU ar
vakaro muzikos koncertg. Lietuvos delegacija buvo susitikime su Lietuvos euoparlamentarads

Liudu Malyliu ir Juoztr Oleku.

LrJOT POZTCTJV rR REZOLTUCTJU ATSTOVAYTMAS:
REZOLUCUA DEL SAVANORISTOS JAUNIMO VEIKLOS ORGAMZAVIMO
KOKYBES APIBREZN4O LIETUVOJE
Rezoliucija del savanori5kos jaunimo veiklos organizavimo kokybes apibrefimo Lietuvoie
suteike galimybg LiJOT bendruomenes narians pirm4 kart4 susisteminti ilgametg patirti
skatinant kokybi5k savanorystg. AtsiZvelgiant i tai, jog dokumentu apraffi aukSdiausi keliarni
standartai savanorilkos veiklos organizatoriams, LiJOTkomandos nariai intensyviai diskutavo
su Jaunimo reikalq departamento bei Socialines apsaugos ir darbo ministdos atstovais d6l
galimybes savanorystes standart4 patvirtinti ministes isalcymu. Tokiu biidu LiJOT siekia, jog
kiek imanoma daugiau savanori5kos veiklos organizatorig vadovautgsi LiJOT nariq strkurrru
dokumentg taip uZtikrinant kokybiSkesng tiek tnrmpalaikg, tiek ilgalaikg savanorystg
Lietuvoje.

REZOLruCUA DEL JAI.JNIMO PSICHIKOS SVEIKATOS PUOSELETUO
Galima i5skirti tokius rezoliucijos del jaunimo psichikos sveikatos puoselejimo igyvendinimro
punktus:

L.

BirZelio 18 d. Vilniuje ivyko LiJOT organizuota konferencija ,Jauno

Zmogaus

psichikos sveikata: jo paties ar ir valstybes r[pestis?". Konferencijoje buvo perskaityta
12 prane5imq. Savo Ziniomis dalijosi psichologai, psichiatrai, mokslininkai, valstybes

tamautdai ir jaunimo organizacijq atstovai, besir[pinantys savo ir savo bendraamZiq
emocine sveikata.

Daug demesio skirta visuomenes psichikos sveikatai po pandemijos (sudarytas
Ilgalaikir4 neigiamr4 COVID-I9 pandemijos pasekmig psichikos sveikatai maZinimo
veiksmr4 planas) nuosekliai stiprintos jaunimq vienijandig ir su jaunimu dirbandiq
organizacijq kompetencijos psichikos sveikatos srityje vedant ivairias edukacines
veiklas, konsultuojant psichikos sveikatos specialistq pasirinkimo savo veikloms
klausimais.

Ivyko 2 susitikimai su Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) psichikos sveikatos
skyriaus vedeju Ignu Rubiku jaunimo psichikos sveikatos aktualijoms ir galimam
bendradarbiavimui aptarti.
ULmegztas glaudesnis ry5ys su Vilniaus visuomenes sveikatos biuru jaunimo
psichikos sveikatos aktualijos pristat5rtos konferencijoje Pasaulinei psichikos sveikatos

-

dienai pamineti, LiJOT nares gavo daugiau pasitlymq gauti mokymus aktualiomis
psichikos sveikatos temomis, dalyvauti grupinese terapijose.
Gruodiio 3 d. SAM organizuoto psichikos sveikatos forumo metu LiJOT, kartu su
ministrais bei kitais nevyriausybinig organizacijq ir verslo atstovais, pasira5e
Susitarim4 del visuomenes psichikos sveikatos stiprinimo ir ra5tingumo psichikos
sveikatos srityje didinimo.
Orientuotasi ir i psichikos sveikatos ra5tingum4- Sveikatos apsaugos ministerijos kartu
su socialiniais partneriais kuriama psichikos sveikatos ambasadorirtr koncepcija, kur
daug demesio bus skiriama asmenq, susiduriandiq su psichologiniais sunkumais
patirtims;
Sukurta Visuomenes stigmos psichikos sveikatos srityje vertinimo metodika.

KLAUSIMAI, SUSIIq SU NACIONALINIU SAUGUMU
Stiprindami valstybes saugum4 visada ar3iai gyneme ir rememe pilietines visuomenes Rytuose.
Skatinome ir skatiname keisti Saukimo i nuolating privalom4i4 prading karo tamybq proces4,

pasirengti platesne apimtimi tailqrti alternatyvios karines tarnybos mechanizmA aktyviai
dalyvaujame diskusijose del visuotinio Saukimo i nuolating privalom4 prading karo tamyb4.
Nepaliaujamai deriname pozicijas dCl alternatyvios karines tamybos infrastnrktiiros
tobulinimo, jos igalinimo platesne apimtimi. Rememe ir remsime uZ nepriklausomybg
kovojandius savo partnerius, smerkiame imperialistinius Rusijos siekius ir kiq reZimg, kurie
nepaiso tarptautines teises ir liberalios demokratijos vertybiq.

REZOLruCUA DEL JAUNIMO INICIATYVU BEI PROGRAMU FINANSAVIMO
SAVTVALDYBES LYGMENru PROCESO

ir

jaunimu dirbandi4 organizacijg savivaldybese skaidiui maibjatt, LiJOT mato
poreiki atkreipti savivaldybiq demesi ijaunq Zrnoniq btrrimqpi ir i neformalias strukt[ras. Siuo
Jaunimo

su

4.

dokumentu LiJOT bendruomene suformulavo reikalavim4 savivaldybems uZtikrinti, kad visq
tipq jaunimo susivienijimai - organizacijos ar neformalios grupes - tuetq vienodas galimybes
gauti finansavim4 uZ vykdomas veiklas. Negana to, LiJOT nariai, dalindamiesi gerosiomis
patirtimis itrauke ivairius siiilymus skaidresniam, kokybi3kesniam ir efektyvesniam tokirtr
parai5kq teikimo, vertinimo ir gauto finansavimo igyvendinimo modeliui. Del Sios prieiasties,

LiJOT siekia uZtikrinti, kad Lietuvoje nelikq organizacijos ar neformalios jaunimo grupds,
neturindios tokiq padiq galimybig dalyvauti savivaldybes lygmens finansavimo konkursuose.
POZICIJA DEL JAUNIMO NE\TTRIAUSYBINIU ORGAMZACIW VADOVU NUO
16

MEry

Pozicijabuvo pristat5rta LR Teisingumo bei Socialines apsaugos ir darbo ministerijomis. Taip
pat pozicija buvo aptarta su LR Prezidento patarejU komanda, LR Seimo pirmininke bei LR
Ministe pirmininke. Siekiame uZtikrinti, jog faktiniai nepilnamediai jaunimo NVO vadovai
turetq teising galimybg vadovauti organizacijoms. Kadangi juridinio asmens vadovo
reguliavimas yra kompleksinis, Siuo metu kartu su Jaunimo reikalg departamentu kuriame
galimus ivairiq istatymqpakeitimq scenarijus bei ie5kome alternatyvrl i5kilusioms problemoms
sprgsti.

REZOLruCUA DEL JAUNIMO IGALINIMO IR DALYVAVIMO SAVTVALDYBESE
Darbas su Siuo dokumentu yra ilgalaikis. Siuo metu esame atlikg pirmuosius Zingsnius del
dokumento sklaidos adresatams. Rezoliucija buvo pristat5rta ivairiq valdiios institucijq
atstovams ir susitarta del tolesnio bendradarbiavimo su suinteresuotomis pusemis. Aktyviai
bendraujame su savivaldybiq administracrjomis, tarybomis ir merais. Turime glaudq santyki

su Lietuvos savivaldybir4 asociacijos atstovais, toliau deriname pozicijas

ir

ie5kome

tinkamiausio imanomo b[do rezoliucijoje nurodytoms problemoms sprgsti.

DEL SOVTETTNTq SANTVARKA PROPAGUOJANCT GATVry
PAVADIMMU KEITIMO
POZTCTJA

Dokumentas buvo idsiqstas LR Kultiiros ministerijai, LR Susisiekimo ministerijai, Kultiiros
paveldo departamentui prie Kultiiros ministerijos, Lietuvos savivaldybiq asociacijai, Laisves
kovg ir valstybes istorines atminties komisijai, LR Seimo frakcijoms (pagal s4ra54).

LiJOT 2021 metais emesi iniciatyvos vel atlaeipti demesi

i

sovieting

sanwarkQ

propaguojandius gatvig pavadinimus. Didejant itampai i5 Rusijos pus6s, Pozicija buvo kaip
niekad aktuali ir norint atsiriboti nuo praeityje patirtos sovietines priespaudos, LiJOT pateike

institucijoms raginimus uZdrausti propaguoti sovieting arba kit4 totalitaring santvark4 gatviq
pavadinimuose.

REZOLruCIJA DEL NARKOTIKU POLITIKOS REFORMOS LIETUVOJE

8

Si rezoliucija - apie esming narkotikq kontroles politikos reform4 Lietuvoje, siekiant i$
baudiiamojo pobiidiio sistemos palaipsniui pereiti prie sistemos, gristos Zalos maZinimu ir
empati5ku poZitriu i frnones, kurie vartoja ir turi priklausomybQ nuo narkotiniq med.Ziagq.
Dokumente galima rasti plataus pobiidiio pasiiilymus, skirtus sumaZinti narkotikq vartojimo ir
priklausomybg nuo narkotiniq mediiagq keliam4 Zalq. Dokumentas buvo iSsirlstas LR
Prezidentui, LR Seimo Pirmininkei, LR Ministrei Pimrininkei, LR Sveikatos apsaugos
ministrui, LR Seimo Teises ir teisetvarkos komitetui, Sveikatos reikahl komitetui,
Priklausomybig prevencijos komisijai, LR Seimo frakcijoms. Rezoliucija buvo pristat5rta LR
Seimo Pirmininkei, Narkotikg tabako ir alkoholio kontroles departamentui, remiantis
rezoliucijoje i5dest5rtais pasiiilymais ir argumentais bendradarbiauta su skirtingomis LR Seimo
frakcijomis, LR Seimo nariams siqsti lai5kai, kuriuose ragintapataikyti ,MaZo kiekio narkotikq
be tikslo platinti dekriminali zavimo" istatyno priemim4.

POZTCTJ

ADEL PARTNERYSTES LIETUVOJE ITEISINIMO

Si pozicija igalino LiJOT dr4siai kalbeti apie LGBTQ+ asmenq lygiateisiSkumQ ir galimybg
iteisinti lydiai neutrali4 parbrerystg. Dokumentas buvo i5siqstas LR Prezidentui, LR Seimo
Pirmininkei, LR Ministrei Pirmininkei, LR Teisingumo ministrei, LR Seimo Zmogaus teisirtr

komitetui, LR Seimo frakcijoms. Pozicija buvo pristat5rta LR Ministrei Pirmininkei,
klausimu aktyviai komunikuota vieSojoje erdveje.

Siuo

ILGALAIKES DARBO GRUPES

DARBO GRUPE DEL ALTERNATWIOS KARINES TARNYBOS

Kartu su suinteresuotg organizacijq nariais buvo rengiamas atskiras dokumentas del
altematyvios karines tarnybos Lietuvoje. [sitraukg atstovai i5analizavo uisienio Saliq praktik4,
tarptautinius ir nacionalinius teises aktus, ieSkojo tinkamiausiq metodq alternatyvios karines
tarnybos pritaikymui Lietuvoje. Dokumentas buvo paMrtintas LiJOT Valdybos, iki pat dabar
aktyviai naudojamas bendruose formatuose su Kra5to apsaugos ministerijos, kariuomenes
atstovais.

LIJOT TSTAry DARBO GRUPE
Siekiant priimti istorini sprendim4 LiJOT, nares ir stebetojos, LiJOT struktiirq nariai, LiJOT
alumni ir kiti suinteresuoti asmenys isitrauke i bent 20 vykusir4 darbo grupiq. Jq metu buvo
keliami klausimai, susijg su LiJOT istatais, rengiama labiausiai Siandienini LiJOT atliepianti
istatq redakcija. LiJOT istatai - LiJOT bendruomenes darbo rezultatas. [statai buvo priimti 53

LiJOT Asanrblejos metu.

I

LIJOT ETIKOS DARBO GRUPE

LiJOT etikos kodekso darbo grupe buvo sudaryta i5 LiJOT valdybos, biuro ir kontroles
komisijos nariU. Si darbo grupe dirbo dviem etapais:

1. Pirmajame etape darbo grupe apsibreZe esmines taisykles ir elementus, kurie turetq
b[ti ihaukti i pirmqii LiJOT etikos kodekso projekt4. Pirmojo etapo rezultatas buvo

2.

pristatlrtas 53-oje LiJOT asamblejoje, kur interesq grupes metu buvo konsultuojamasi
su narirl atstovais del konkretaus LiJOT etikos kodekso turinio ir nubreZtos konkredios
LiJOT etikos kodekso reguliavimo ribos.
Antrajame etape buvo rengiamas galutinis LiJOT etikos kodekso projektas, kuris buvo
pristat5rtas 54-osios LiJOT asamblejos darbo grupei, pateiktas Asamblejai bei

paMrtintas.

DEL TETSES JA VADOVU r.rUO

16

MEry

Siekiant i5sprgsti problemq kai jaunimo NVO fakti5kai vadovauja nepilnamediai asmenys, o
teisiniai vadovai jau kuri laik4 NVO neveikia" LiJOT bendruomene isitrauke i diskusijas del
Sios problemos sprendimo. Vykusiq darbo grupiq metu buvo diskutuojama ir deliojami

altematyvEs Sios problemos sprendimo biidai, galimi istatymU pakeitimai. Darbo grupes
rezultatas - patvirtinta pozicija del jaunimo nevyriausybiniq organizacijq vadovq nuo 16 metq.
DARBO GRUPE DEL JAI.INIMO SU NEGALIA

LiJOT organizacijos, matydamos tai, jog XXI a. jaunas hnogus, turintis negali6 vis dar
susiduria su ivairaus pob[dZio diskriminacija, nepritaikyta infrastrukmra bei kitomis
integracijos problemomis, emesi sprgsti Sias problemas. Per dvejus darbo grupes gyvavimo
metus, pradetas bendradarbiavimas su Lietuvos negalios organizacijg forumr1 apklaustos

LiJOT nares ir stebetojos. Apklausos parode, jog LiJOT organizacijos susiduria su panalia
problema - informacijos apie jaunimo su negalia itraukim4 tttrkumu. Del Sios prieZasties Siuo
metu darbo grupe rengia rekomendacijas jaunimo ir su jaunimu dirbanEioms organizacijoms,
jaunimo darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenimis.

TARPTAUTINry REIKALU DARBO GRTIPE
Sias metais savo veikl4 pradejo Tarptautiniq reikalq darbo grupe: ivyko du susitikimai,
Tarptautines darbo grupes nariai turejo galimybg prisideti prie LiJOT tarptautiniq reikalq
darbotvarkes sayo i.Zvalgomis, idejomis ir pasiiilymais. Darbo grupes atstovai sudalyvavo
Ukrainoje vykusiame Jaunimo Liublino trikampio forume, kuriame buvo pasiralytas Jaunimo
Liublino trikampio steigimo memorandumiui tarp Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos jaunimo
organizacijq tarybq.

40.

VALDYBOS NARrU AKTYVIIMAS
Lukas Komelijus Vaidiakas 52152
Vidmantas Mitkus 48148
Lauryna Jodko 47152
Juste Kavaliauskaite 5 1/52
Domantas Katele 19/19

Karolina Po5kute 19/19
Kotryna Briedyte 19/19
Umberto Masi 19/19
Benas Marcalis 14119

Urte Petrulyte 10/10
Darius Stonys 10/10

Diiugas Grebli[nas 10/10

JATINIMO REIKALU TARYBA
JRT jaunims dalies atstovai ir toliau aktyviai

ir

isitaukia i klausimg sprendimq, jq aktualizavim4

si[lymr1

rengrm4.

jo rengim4 itraukti Savivaldybiq jaunimo
vadovai, LiJOT Asamblejoje dalyvavg asmenys ir kitq

Praejusiais metais parengtas JRT veiklos planas. I

reikalg tarybq atstovai, LiJOT narir4
nevyriausybinirl jaunimo organizacijq atstovai.

JRT veiklos plane aktualizuotos prioritetines jaunimo srities temos. Siuo metu rengiami
pasiiilymai i&aukiant skirtingas JI.IVO psichikos sveikatos ir fizinio ra5tingumo klausimais.
Sutarta, kad nagrinejant klausimus bus itraukiami ivairiis specialistai, organizacijos,
suinteresuotos grupes. Stengiamasi pasiekti racionalig rezultatq ir pokydiq.
Kiekvieno JRT nario kontaktai nuo Siol prieinami vie5ai www.lijgtJ! puslapyje, todel del
kylandiq situacijq ir galimr; pakeitimq, i juos gali kreiptis kiekvienas jaunas hnogus.
JRT veiklai pimininkavo LiJOT prezidentas Lukas Komelijus Vaidiakas dvi kadencijas i5
eiles.
Su JRT planu galite susipaiinti dia:

https://jrd.lUuser/pages/jrV02.dokumentai-2/JRT-veiklosJlanas-2021-2024-final.pdf

JRT NARIU AKTYVUMAS
Lukas Komelijus Vaidiakas 6/6
Raminta Matulyte l/l

44.

Lukas Stavinskas 1/1
Klaudijus Melys 6/6
Vladas PoleviEius 5/6
Raimonda Bogiaitb 616

Kleja MerdaitttC 5/5
Urte Petrulyte 5/5

ErrRopos sAJUNGos JAriNrMo DrALocAs
Nuo 2020 m. liepos I d. LiJOT, pasitelkdama,*Iaunimo biuro" savanorius, vykde 9-qii Europos
S4iungos jaunimo dialogo ciklq. Sio Jaunimo dialogo ciklo tema ,Jaunimo erdves ir pilietinis
aktyvumas".
Per 2021metus Lietuvoje 5ia tema:

o
r
o

[vyko 4 nuotoliniai t 4 fiziruai renginiai, kuriuose buvo diskutuojama apie ES jaunimo
dialogo prioriteting tem4 (renginiuose dalyvavo apie 240 jauntl hnonig);
[vyko 2 nuotolines ir 5 fizines konsultacijos su jaunimq kuriose buvo pristatomas ES
jaunimo dialogo procesas ir renkama jaunq frnoniu nuomone (konsultacijose dalyvavo
43 jauni Zmones);
Buvo deleguoti 6 jaunimo atstovai i ES jaunimo konferencijas Portugalijoje bei
Slovenij oj e (nuotoliniu bEdu).

KOI(YBES STAITDARTAI
Siekdami uitilainti tinkama irveiklos kokybes standart4, paruo5t4pagal Nacionalines jaunimo
politikos veiklos kokybes gerinimo metodik4, atitinkanti LiJOT organizacijrl veikim4,
kiekvienais metais atliekame LiJOT skediui priklausandiq organizacijg vertinimus.
2021 metais buvo atlikti 5 savivaldybiq jaunimo organizacijq tarybq bei 5 nacionalinig jaunimo
organizacijtl vertinimai. Aflikus vertinimo proces4 bei i5analizavus turim4 informacij4 apie

organizacijas, joms buvo pateiktos veiklos gerinimo rekomendacijos, kurias organizacijos
implementuoja i savo veiklas bei procesus.
Savivaldybes jaunimo organizacijq

arybq ir nacionalinitl jaunimo organizacijg vertinimui yra
taikomi skirtingi kokybes standartai. Be to, prie5 vertinant kiekvien4 organrzacijq vyksta
LiJOT atstovq ir organizacijos vadovo susitikimas, kas padeda geriau suprasti organizacijos
veikimo principus bei darbo pobtdi.

Az.

METODII\US LEIDIITYS I NAUDU PAKETAS

-

irankis, kuriuo LiJOT organizacijos gauna vis4 reikiamq ir norim4
jU
pagalb6 uZtilcinant
tiksling4 bei rezultatyvr4 veikim4. 2021 metais paketas buvo praplestas

LiJOT naudq paketas
ir dabar apima:

o
r

mokymus - LiJOT organizacijoms sifi.lome mokymus 33 temomis, kuriuos veda savo
srityse patyrg LiJOT atstovai;
konsultactjas
turime paruoBg 12 konsultacijq temg ir, esant poreikiui, kiekvienq

r

organtzacijq konsultuojame jai aktualiausia tema;
paslaugas
teikiama konsultacine ir koordinacine pagalba organizacijoms narems

o
o
.

-

-

-

ivairtis metodiniai irankiai, kurie padeda analizuoti organizacijq veiklos principus,
kokybg, ilgalaiki5kum6 tikslingq i$teHiq panaudojim4;
naujienas, kurias sudaro menesinis LiJOT naujienlaiUkis ir kassavaitines LiJOT
naujienos, taip nuolat informuojant organrzacljas apie svarbiausius pokydius;
metoding medZiag4 organizacijoms, kuria pristatoma tai, k4 reikia Zinoti, norint
efektyvinti organizacijos veikim4, gerinti atliekamg veiklq kokybg, tobulinti vidinius
procesus bei komunikacij 4;

ir

irankius darbui, kurie padeda sistemizuoti organizacijos darbq
organizuojant tiek nuotoliu, tiek kontaktiniu b[du.

prograrnas

ji

DARBAS SU SAVIVALDYBIU JAUI\IMO REIKALU TARYBOIVIIS
Nuo 2021 m. birZelio menesio Lietuvos jaunimo organizacijg taryba (LiJOT) ir Jaunimo
reikalg departamentas (JRD) nuolat bendradarbiauja ir tobulina galimas palaikymo ir pagalbos
priemones savivaldybig jaunimo reikalq tarybU (SJRT) nariams. Nuo rugsejo m6nesio
pabaigos, LiJOT ir JRD iniciatyva sukurta bendra,nFacebook" grupe visiems Lietuvos SJRT
nariams, kur SJRT nariai gauna nuolating ir aktualiausi4, su veikla susijusi4 informacijq,
dalyvauja diskusijose bei apklausose ir patys turi visas nuotolines galimybes biiti aktyviais
bendruomenes nariais. Be to, gruodZio menesi buvo organizuota konferencija SJRT atstovams,
i kuriA buvo kviediamos ir SJRT, kaip sprendimqpriemejai savivaldybese. Noredami uZtikrinti

tinkamq SJRT jaunimo atstovrtr palydejim4 ir reikiamos pagalbos suteikimq, kartu su JRD
planuojarne i5leisti metodini leidini biitent jiems.

BENDRADARBIAYIMAS SU INSTITUCIJOMIS
LR Seimas
Su LR Seimo pirmininke buvo aptarta kiekviena ateinanti LR Seimo sesija, ateinanti LR Seimo
darbotvarke, i5skirtini ddmesi skiriant Jaunimo politikos klausimams. Palaikytas nuolatinis kontaktas
del Jaunimo metq paskelbimo ir LR Konstitucijos pakeitimo d€l galimybes kandidatuoti i Seim4 nuo

2l

metq.

Jaunimui aktualiais klausimais buvo dalyvauta visg LR Seimo komiteq, komisijr4 ar darbo gnrpiq
posedZiuose. Pradedant, bet neapsiribojant asociacijq istatymq paramos ir labdaros istatymra dirbta su

4 -r.

strategija del Nacionalines darbotvarkes LR piliediq rengimo pilietiniam pasiprielinimui. Palaikomas
glaudus rySys su LR Seimo jaunimo ir sporto reikalq komisija, kuriai buvo pristagrtos LiJOT veiklos,
regionind jaunimo politikos pl€ta, kiti jaunimui aktualiis klausimai.

LR Vyriausyb€
2021 m. dalyvauta susitikime su Ministre pirmininke aptarti svarbiausius jaunimo politikos klausimus

ir aktualiausias Vyriausybes lygmens LiJOT rezoliucijas ir pozicijas.
Dalyvauta LR Vyriausybes posedZiuose

ir

pasitarimuose, kuriuose nagrinejami jaunimo politikos

patarejais jaunimo
jaunimo
politikos
klausimai.
organizacijq klausimais, aptarti einamieji

klausimai.

Vyko susitikimai su Ministres pirmininkes

ir

nevyriausybiniq

LR Prezidentllra
Glaudus bendradarbiavimas visais jaunimo politikos klausimais, pagalporeiki susitinkant su skirtingais

Prezidento patarejais ar Prezidentiiros kanclere, gautas palaikymas LiJOT aktualiems klausimams.
Dalyvauta susitikime su Prezidento vyriausiasiais paarejais Povilu Madiuliu ir kena Segalovidiene, kur
buvo aptarti jaunimui aktualiis klausimai. Bendradarbiauta vykdant socialiai atsakingas iniciatyvas.
Palaikomas rySys jaunimo nedarbo, kaq'eros informavimo, ugdymo ir kitais klausimais.

LR Sociatin0s apsaugos ir darbo ministerija
Bendradarbiauta keliant jaunimui aktualius klausimus, didinant jaunimo srities biudietq, kuriant
Vyriausybds priemones planus ir priemones bei Europos Sqjungos lygmens teises aktus.
Bendradarbiaujama ruo5iant Jungtiniq Tautq jaunimo delegato program4 Lietuvoje.

Jaunimo reikahl departamentas ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentlra
Bendraujama visais su jaunimo organizacijq finansavirls konkursg, jaunimo politika
igyvendinimu susijusiais klausimais. Kartu aldyviai ruo5iamasi Jaunimo meq veikloms.

ir

jos

LR Kra3to apsaugos ministeriia
2021 m. LiJOT itin aktyviai isiftauke i kra5to apsaugos reikalus. Dalyvauta sudarant 2021 m. Saukimo
i nuolatinq privalom4iq prading karo tanryb4 GauktiniU) sqra5q. Daug demesio skirta altematyvios karo
tanrybos ir visuotinio Saukimo klausimams, periodi5kai vykg susitikimai su viceministru bei
kariuomenes atstovais.

LR Svietimo, mokslo ir sporto ministerija
Palaikomas rySys formalaus ir neformalaus ugdyrro klausimais, vykdant socialiai atsakingas
iniciatyvas.

LR Ulsienio reikalq ministerija
Bendradarbiaujama ruoliant Jungtiniq tautqjaunimo delegato programq Lietuvoje, ruo5iant Rezoliucijq
del Europos ateities, kitais tarptautines politikos klausimais.

LR Sveikatos apsaugos ministerija
Glaudtiai bendradarbiauta jaunimo sveikatos klausimais, ypating4 demesi skiriant jaunimo pasichikos
sveikatos klausimams. Ministerijos iniciatyva, LiJOT karhr su kitomis ministerijomis ir socialiniais
partneriais pasira5ytas susitarimas d61 visuomenes psichikos sveikatos stiprinimo ir ra5tingumo
psichikos sveikatos srityje didinimo.

4 Lt.

Kaldjimq departamentas prie LR Teisingumo ministerijos
Dirbta del jauno amZiaus nuteisttljq resocializacijos i visuomenE ir darbo rinkq. Pasiekta, kad LiJOT
administruojamas puslapis www.Zinauvisk4.lt btitq itauktas ikalinimo istaigg ribotos intemeto
prieigos planq, kas dabar sudaro galimybg aukidiau mindt4 puslapipasiekti ir i5 ikalinimo istaigq.

i

Savivaldybiq lygmuo
Bendradarbiauta su Jaunimo reikalq koordinatoriais jaunimo ulimtumo, ugdymo, igalinimo,
informavimo ir konsultavimo klausimais. Dalyvauta susitikimuose su miestg ir rajonq savivaldybiq
tarybomis, merais, administracijq atstovais. Bendradarbiauta ir dalyvauta savivaldybigjaunimo reikalq
tarybq posedZiuose.
Bendradarbiauta

ir

su kitomis istaigomis bei institucijomis sprendZiant aktualius jaunimo politikos

klausimus.

ORGAI\TIZACIJV NARIU STIPRIMMAS VIBSAJAME VALDYME @ST'A)
LiJOT nariq atstovai dirbdami Regioniniq ir Nacionalinig jaunimo reikalg komitetuose paruo5e
keturis vie5ojo valdymo pasiElymus: rezoliucij4 del jaunimo psichikos sveikatos puoselejimo,
rezoliucijq del savanoriSkos jaunimo veiklos kokybes apibreZimo Lietuvoje, rezoliucijq del

jaunimo igalinimo ir dalyvavimo savivaldybese bei protokolini sprendimq del apskridiq
jaunimo organizacijq tarybq.
Visiems dokumentams, parengtiems pagal 2020 m. atliktus tyrimus, buvo u.Zsakomos teisines
konsultacijos del dokumentq suderinamumo su galiojandiais teises aktais.
[gyvendinant projekt4 buvo suorganizuotos 4 konferencijos:

l.
2.
3.
4.

,,Jauno Zmogaus psichikos sveikata: jo paties ar ir valstybes riipestis?",
,,Savivaldybe: nuo jaunimo iki sprendimo",

,,Savanoryst6

-

i5naudojimas ar b[das augti?" (konferencija vyko 2022 m.),

,,Man ne dzin, nes..." (konferencija vyko 2022 m.).

Taip pat Siomis temomis buvo sukurti vaizdo ira5ai, kurie yra publikuojami LiJOT Youtube
paskyroje.

EURODESK
Eurodesk yra Buropos jaunimo informacijos tinklas, veikiantis 36 Europos Salyse

ir teikiantis
jaunimui
jaunimu
ir dirbantiems su
apie mobilumo galimybes. Sio
i5skirting informacd4, skirt4
tinklo Lietuvoje veikl4 nuo 20M m. koordinuoja LiJOT.

45.

Eurodesk Lietuva tinkl4 sudaro 33 Eurodesk tinklo savanoriai, 31 jaunasis Zurnalistas, 42
regioniniai partneriai, i5 kurirl 11 prie tinklo prisijunge 2021 m.
Eurodesk Lietuva tinklo darbas yra ivertintas 100 proc. Su tokiu ivertinimu esame TOP-I
Europoje.

4 mokymai, 2 nacionaliniai susitikimai savanoriams, jauniesiems
regioniniams parhreriams. Vykdyti 2 virtualiis mobilumo galimybirl

Per metus suorganizuoti

Zumalistams

ir

pristatymai. Ivykdyta 61 regioniniq partneriq vizitacija.
[gyvendintos dvi nacionalines mobilumo skatinimo kampanijos,,Dalinkis vasara" ir,,Time to
movett.

Per metus Eurodesk Lietuva tinklas i5 viso suorganizavo 229 renginius, kuriq metu pasieke
daugiau nei 8 t[kst. jaunq ftnoniq.

JAUNIMO TNFORMAVIMAS rR KONSULTA\IMAS (JrK)
2021 m.jaunimo informavimo ir konsultavimo srityje:

Finansuotas projektas ,"Iaunimo informavimo
vystymas Lietuvoje" 202l1WZ metams.

ir konsultavimo

paslaugr; teikimas

ir

konsultavimo ta5kq ir 2 jaunimo
informavimo ir konsultavimo centrai 19-oje Lietuvos savivaldybig. Naujais jaunimo
informavimo ir konsultavimo talkais tapo 3 organizacijos (isikflre 4 nauji JIK ta5kai).
Suteiktos 1929 konsultacijos, i5 kuriU 837 kontaktiniu biidu, 1092 - nuotoliu.
Dafrriausiai konsultuojama savanorystes, idarbinimo, mobilumo galimybirS psichikos

Lietuvoje veike 19 jaunimo informavimo

ir

sveikatos klausimais.

JIK talkai ir centrai suorganizavo 91 informacrni rengrni, kuriame buvo teikiamos
jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos, juose sudalyvavo 2861 jaunas
Zmogus.

Ivyko nacionalinis JIK darbuotojq susitikimas, organizuoti mokymq kursai, atnaujinta
metodine mediiaga.
Vykdyos vizitacijos bei individualiis pokalbiai su JIK darbuotojais.

Zrr*ros

FoRLIMAS

Vasario 27-28 dienomis vyko jau tradicija tapgs LiJOT Ziemos forumas, kuris Siais metais
ne5e ,,Naujos realybes" tem4. Renginio metu dalyviams paskait4 skaite ir savo patarimais
dalinosi V5[ ,,Europos namai" atstove Milisenta Misevidiiite. Veliau renginys tgsesi darbo

Av-

grupese, kuriuose buvo diskutuojama apie naujus LiJOT istatus, maio kiekio narkotikrl
(de)kriminalizavimq Lietuvoje, naujo SJOT modelio mechanizrno pritaikym4 ir Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agent[iros ateinandias galimybes ir prioritetus.

Antroji renginio diena buvo skirta dalyviq kompetencijoms ir Zinioms gilinti. Diena prasidejo
nuo panelines diskusijos - ,fias nevyriausybiniq organizacij4 laukia po pandemijos?".
Diskusijoje dalyvavo LiJOT Prezidentas Lukas Komelijus Vaidiakas, NVO koalicijos
direktore Gaja Savele, Maltiedi4 organizacijos ple&os vadovas Edvinas Regelskis ir Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinig organizacijq pletros skyriaus vedeja Aurelija
Olendraite.
Renginys buvo uibaigtas darbo grup6mis, LiJOT vadovams skirtu laiku ir LiJOT pasillymq
LR Vyriausybes prograrnai ir patvirtintos LR Vyriausybes programos analize.

LiJOT PADEKOS VAKARAS
Kasdienybg uiklupus pandemijai, kaip ir praejusiais, taip ir 2021 metais, tradicinis LiJOT
padekos vakaras persikele i virtuali4 erdvg. LiJOT pristate 7 filmukus, kuriuose padekojo ir
iteike apdovanojimus LiJOT organizacijq i3rinktiems geriausiems:

r
o
r
r
r
r

Metq jaunimo ambasadorius - Klaudijus Melys.
Metq jaunimo organizacijq lyderis - Kasparas Vaidelis.

Metqjaunimo iniciatyva * #Elecl2l.
Metq Zmoguso labiausiai nusipelngs jaunimui - Viktorija Cmilyte-Nielsen.
Metq jaunimo organizacijrl partneris - Viktorija Cmilyte-Nielsen.
LiJOT alumni apdovanojimas-,,Mamos ui LGBTQ* vaikuso'.

Minint Lietuvos jaunimo politikos 25-meti, buvo isteigta ir tam skirta progine nominacija Lietuvos jaunimo politikos 25-medio apdovanojimas, kuris buvo iteiktas Labdaros ir
paramos fondui rrJauniems(.
Vienas i5 Padekos vakaro akcentq kasmet tampa nugaletojams skirtos statuleles. 202I mefi4
ideja
statuleles pritaikytos prie Sirtr laikq
spausdintos su 3D spausdintuvais. 3D
technologijos leido ne tik igyvendinti unikali4 statuleles idej4, bet ir j4 i5pildyti inovatyviu,
aplinkai draugi5ku bEdu.

-

ir

LiJOT VEIKLOS VIESINIMAS
2021 m. LiJOT komunikacijos naudoti informacijos vie5inimo kanalai: LiJOT intemeto
puslapis (.www.1ijot.lt), socialiniai tinklai (Facebook, Instagram, Linkedln\, Ziniasklaidos

4+.

priemones, LiJOT tinklas (tinklas.lijot.lt)

- veliau, 54-osios LiJOT Asamblejos sprendimu,

LiJOT tinklo atsisakyta.
Organizacija buvo vie5inama ir renginiuose, vykdant LiJOT pristatymus, ivairiems Zmonems
pasakojant apie LiJOT veikl4, jaunimq bei jaunimo politikos aktualijas.

ir kokybilkam turiniui LiJOT
socialiniuose tinkluose: keliamos kokybi5kos nuotraukos ir vizualai, naudojama mokama
reklama, sekamas paskrTnl pasiekiamumas ir kiti rodikliai, vykdomos tiesiogines transliacijos.
Didelis demesys buvo skiriamas reguliariai skelbiamam

Siuo metu LiJOT Facebook paskyr4 seka 11 310 sekejq (daugiausiai 18-34 m.)
skelbiama infonnacija aktuali ir platesnei visuomenes daliai.
2020 m. LiJOT Facebookpaskyra turejo kiek daugiau nei l0 000 sekejq.
Siuo metn LiJOT Instagrampaskyra
2020

turi

-

LiJOT

1630 sekejq (daugiausiai 18-24 m.)

m.LiJOT Instagran paskyra turejo 1400 sekejq.

LiJOT INTERNETIMS PUSLAPIS
LiJOT administruojama interneto svetaine - vieta, kurioje randamos aktualiausios LiJOT bei
jaunimo politikos ir tarptautines naujienos, prane5imai apie vykstandius procesus ar valdiios
institucijose svarstomus jaunimui aktualius klausimus, informacija apie LiJOT vykdom4
veikl6 proj ektus, organizacij as.
Vidutini3kai per menesi LiJOT puslapyje apsilankoma 3000 kartqpD2D m. - 1700 kart'+).
Svarbu pamineti, kad d6l puslapyje naudojamq slapuktl @n$. cookies) pateikiama statistika
nuo realios situacijos gali skirtis.
2021 metais, siekiant gerinti naudojimosi patirtis LiJOT internetinio puslapio lankytojams,
informacijospasiekiamum4bei funkcionalum4, uitikrinti duomenq saugume, ivykdytas LiJOT
intemetinio puslapio atnaujinimas ir ikelimas, vizualinio identiteto atraujinimas. Taip pat
sukurta angli5ka puslapio versija.

KOMUIIIKACINE KAMPAIIIJA DALINKIS VASARA
Kasmetine informacine kampanija apie galimybes jauniems Zmonems,,Dalinkis vasxa" 202l
m. buvo igyvendinta vaizdo ira5q formatu.

LiJOT isteigtu tinklu,Jaunimo biuraso', iBleido
13 vaizdo ira5q apie savanorystg, darbq, jaunimo erdves, organizacijas, keliones ir pan.

,finau

visk4oo komanda, bendradarbiaudama su

49

,finau visk4" socialiniuose tinkluose Facebook ir

Youtube i5 viso buvo pasiekta 13989

Zmoniq.

PREKTV

znXrc.q

IREGTSTRAVTMAS

Lietuvos jaunimo organizacijq taryba LR Valstybiniame patentq biure (toliau - VPB),
pasinaudodama Europos Sqiungos parama prekitl Zenklg registracijai uZregistavo 3 prekiq
Zenklus: ,,LiJOT"', ,,Zinattt Visk4", ,,Nlan ne dzin". Su partneriq ,SAA Law" ir patentines
patiketines AuSros Pakenienes pagalba LiJOT komanda susidiire su VPB ekspertizes vertinimo
i5keltais sunkumais - atsisalqymu registruoti ,,Man ne dzin" prekes Zenkl4, kuri ekspertai laike
nenorminiu ir neatitinkandiu vie5osios lietuviq kalbos reikalavimtS tadiau pateikus pakartotinei
ekspertizei duomenis ir papildZius irodymus - prekes Zenklas taip pat buvo iregistruotas
seloningai.

JAUMMO BIURAS
LiJOT ikurtas savanoriq tinklas ,,Jaunimo biuras" savo veikl4 vykdo jau antnrs metus. Siuo
metu dia savanoriauja 19 jaung Zmoniq i5 12 Lietuvos savivaldybiq. JU tikslas - surinkti
jaunimo nuomong viena ar kita Jaunimo dialogo ciklui aktualia tema, sukurti tiesiogini
kontakt4 sujaunimq ji isgirsti.
Per 2021metus tiesiogiai ivairiq renginir4 ar konsultacijq metu buvo pasiekta apie 300 jaunU
Zrnonig. Deka vykdytq konsultacijrS buvo sudarytos ir pristaQrtos 8-ojo Jaunimo dialogo ciklo
i5vados, kurio tema buvo 9-asis jaunimo tikslas - Jaunimo erdves ir pilietinis aktyvumas.

KAS NAUJO LiJOT?
2021m. ir toliau buvo siundiamas kasmenesinis LiJOT naujienlai5kis ,J<as naujo LiJOT?".
su organizacijq nariais, vadovais, partneriais ir jaunais Zmonemis
dalintis infonnacija apie svarbiausius ivykius, LiJOT ir jaunimo politikos aktualijas.
Kiekviename naujienlai5kyje prenumeratoriai gali rasti ir LiJOT Valdybos ir Biuro kiekvieno
menesio veiklos ataskaitas.

Naujienlai5kio tikslas

-

Naujienlai5kis turi 900 prenumeratoriq. Sis skaidius nuo 2020 m. sumaZejo dvigubai. Siekiant

islaikyti ,,kokybiSk4" auditorij4, i5 prenumeratorig s4ra5o buvo paialinti nebenaudojami,
netikri kontaktai.
Naujienlai5ki galima uisiprenumeruoti apsilankius www.lijot.lt

MAN II-E DZIN

41.

,Man ne dzin" - tai informacine jaunimo pilieti5kumo skatinimo kampanija, kuri ragina jaunus
Zmones visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti pilietiniame gyvenime, i5sakyti savo nuomong ir
tapti aktyviais Lietuvos Respublikos piliediais bei stiprinti jaunq Zmoniq suvokim4 apie jq gali4
visuomeneje.

Nors 2021 m. rinkimai nevyko, Lietuvoje prasidejus masinei vakcinacijaiper ,,2inaavisk4" ir
,,lvlan ne dzin" socialinius tinklus pradeta vykdyti informacine kampanija,Man ne dzin, nes
ilnau visk4". Pagrindinis Sios kampanijos tikslas suteikti jauniems hnonems Ziniq apie
skiepus ir taip paskatinti juos vakcinuotis.
Per vis4 kampanijos laikotarpi (geguZes-rugpj[dio men.) buvo illeisti 9 informaciniai ira5ai
(pasiekiamumas: >60 000).

-

Taip pat, 2021m. buvo oficialiai iregistruotas ,Man ne dzin" prekes Zenklas.

Zrxau vrsK4
,frinaavisk4"

- vardas,

apimantis jaunimo konsultavimo

ir informavimo (JIK) paslaugas bei

Eurode s k Lietuva tinklo veiklas.

Tiek JIK, trek Eurodesfr pagrindinis tikslas yra pasiekti jaun4 Zrnogq ir suteikti vis4 jam aktuali4
informacijq pradedant emocine sveikata, baigiant mobilumo galimybemis Europoje ir visame
pasaulyje.

interneto puslapis buvo itrauktas i riboto intemeto prieigos sqraS4, kas
reiSkia, kad Siuo metu www.Zinauvisk4.lt gali apsilanlqrti ir nuteisti, suimti asmenys.
Siemet

,fiimtvisk4"

Per 2021 m. ,,Lrnauviskq":
Atsalqrta i 4 71 3 jaunq Zrnoniq uZklausq Zodiiu ir raltu (2020 m. atsakyta i kiek daugiau

r

nei 3 t[kst. uiklausq);

r
r
o
c
r
o
r

www.zinauviska.lt portale paskelbta: 448 naujienos, 46 straipsniai, I tinklalaide
(2020 m. 516 naujienrS 47 straipsniai,2l tinklalaide);
www.zinauviska.lt portalas periiuretas 204 474 kartus (2020 m. 311 536 kartus);
I5siqsta 50 ,inauvisk4" naujienlai5kiq;
2 811 sekejq @zinauviska.lt Instagram profilyje (2020 m.2 724 sekejai);
16 893 stebetoju,finaaviskq'o Facebookprofilyje (2020 m. 16 751 stebetojai);
I5leistas,firalvisk4" Zumalas,,Laikas inovacijoms";
I5leistas leidinys ,$q veiksi rytoj? Galimybes jaunimui nuo A ikiZ*.

APLINKOSAUGA

ir

ekologi5kumr1 pirm4 kart4
organizacijos istorijoje ivykde savo anglies dioksido pedsako analizg.

2A2l metais LiJOT riipindamasi aplinkos apsaugq tvarumu

,?_o.

[vykdya 2019-2020 metq analize, kuri parode, kad LiJOT sistemingai juda tvaresnio ir
aplinkai draugi5kesnio gyvenimo link, nes 2019 metais CO2 pedsakas sieke 32 tonas, o 2020
metais 10 tonq maZiau. CO2 pedsakas pilnai padengtas kompensuojant padaryt4 Lal1 garrftat
- paremtas Tartoko pelkes hidrologinio reZimo atkiirimo ir gamtiniq buveinitl geros biikles

uZtikrinimo projektas. Galime pasidiiaugti, kad 2021metais LiJOT veikla buvo visi5kai
neutrali gamai!
Taip pat LiJOT biure yra palaipsniui atsisakoma popieriaus gaminiq, naudojama tik Zalia
elektr4 100 proc. kurios yra pagaminama iB atsinaujinandiq elektros Saltinir4 (AEI), naudojami
atskiri rti3iavimo konteineriai.

Gaminant 202I mett4 LiJOT Padekos vakaro statuleles buvo atsiZvelgta
inovafiius sprendimus - statuleles buvo pagamintos su 3D printeriu.

2O2I

M. EI,IROPOS JAUNIMO SOSTINE

Kai

2019 metais

i

aplinkosaug4

ir

- KLAIPTDA #CHOOSEKLAIPEDA

LiJOT pasira5e parftrerystes dokumentus su ,,Choose Klaipeda" teikiant
paraiSkq Klaipedai tapti Europos jaunimo sostine - niekas neZinojo, kad 2021 metais bus
pandemija ir visk4 kas buvo suplanuota - reikes pakeisti. Tadiau ,,Choose Klaipeda" komanda
ir visi parfireriai puikiai susitvarke su pasauli sukausdiusios pandemijos padariniais.
2021 metais visas Lietuvos jaunimas gyvai ir nuotoliu keliavo link uostamieslio, kuria:ne buvo

Ne i5imtis ir LiJOT - savo 54-qq Asamblej4 organizavo b[tent
Klaipedoje, kuriai dat 2019 metais buvo pa.Zadeta, jog savo svarbiausi4 visuotini nariU
Svendiamas JATINIMAS.

susirinkim4 darys Europos jaunimo sostineje.
didZiuojamds tuo, kq nuveike #ChooseKlaipeda komanda -jq organizuotos
veiklos, renginiai, informacines kampanijos sukiire neikainojam4 naud4 jaunimui. Dekojame,
kad ir mes, LiJOT, galejome prisideti prie isptdingq Klaipedos - Europos jaunimo sostines
DZiaugiames

ir

metU.

GALIMYBIU REIVAS
Kasmetinis LiJOT rengtnys ,,Galimybiq reivas", skirtas tarptautinei Eurodesk kampanijai
,,Time to Moveo', Siemet vyko laive Klaipeda-Juodkrante-Klaipeda.
Keliones metu buvo prisat5rti 3 prane5imai apie mobilumo galimybes: staZuotg NASA,
Erasmus* tarptautines studijas, keliones. Taip pat renginio dalyviams buvo pristat5rta Klaipeda
-2A21m. Europos jaunimo sostine.

74.

Su dar daugrau galimybiq reivo dalyvrai susipaZino Action bound ilaidimo metu.
Renginyje dalyvavo 28 asmenys. Dar kiek daugiau nei 1,3 tiikst. frnoniq pasieke renginio iralas
, fir'rra vi sk4* F ac e b o o k platfonnoj e, virdoo You tuDe platformoj e.

nmZnr,ro r4-oJr rR AKCTJA;SranR rScmsr, rSslucor"
BirZelio l4-q1q- Gedulo ir vilties dien4 - visa klis minejo 80-4sias tremties pradlios Lietuvoje
metines. Si4 dien4 vyko akcrje,,I5tark, iBgink, i5saugok, kurios metu lietuviai i5 viso pasaulio
gales virtualiai iprasminti tremtinir; ir politinir4 kaliniq atminim4.
Del besitgsiandios pandemijos temtinirl

irpolitiniqkaliniq

vardrtr,

pavardiiqir likimg skaityno

akcrje antus metus i5 eiles nusprgsta perkelti i virtuali4 erdvg - specialiai sukurt4 Gedulo ir
vilties dienos platform4. Praejusiq metq praktika parode, jog skaitnenines priemones bendram

tilslui - istorijos

- gali sujungti dar daugiau lietuviq visame pasaulyje. Virtualiis
jr4
metu prisijunge daugiau nei 200 lietuvir4 i5 Lietuvos, Jungtiniq
skaiSrmai truko par4, o
Amerikos Valstijq, Italijos, Belgijos, Olandijos, Didliosios Britanijos, Kanados, Vokietijos,
Liuksemburgo, Estijos, Kipro, Argentinos, Sakartvelo, Japonijos, Graikijos.
iSsaugojimui

Tokio pobfidZio tiesiogine transliacija, kurios metu skaite skirtingi Zmones, sulauke didelio
susidom6jimo. Skaitymuose dalyvavo ne tik lietuviai i$ viso pasaulio, bet ir visuomeneje gerai
finomi Zmones: Zumalistas Rytis Zemkauskas, humoristas Paulius Ambrazevidirs, vestuviq
planuotda Laura Vagone.
Siemet Se5tq karta iS eiles vykg skaitymai buvo igyvendinami vaizdo skambudiq pagalba,
susisiekiant su visais i5 anksto uZsiregistravusiais i skaitymus. Skaitymai, kaip ir iprasta, truko
pare, o jU metu buvo igarsinta per 40 000 tremtinir4 bei politiniq kalinir+ vardq ir likimq.

Akcijos ,,Istark, i5girs( i5saugok" metu taip pat vyksta ir Visuotine tylos minute, kuri
prasideda balandZio 14 dien4 11:59 min. ir i kuri4 yra kviediami prisijungti visi -nuo
moksleiviq iki senjon4, nuo valstybiniq isaigq iki privataus sektoriaus imoni+. Kiekvienais
metais prisijungimas prie Visuotines tylos minutes dideja.

LiJOT kartu su labdaros ir paramos fondu,,Jauniems" Iiq akcijq igyvendino 2021 metais ir
pradejo pasiruo5imus 2022mefais, kai akcijos Seimininkais taps Lietuvosjaunimo organizacijg
taryba.

I\TEPATOGUS KINAS
Jau 3 metus i5 eiles LiJOT bendradarbiavo su

filmrl festivaliu,Jrlepatogus kinas", kuris

2021m. vyko spalio 14-21 d.

?L.

LiJOT kartu su,,Nepatogtu kinu" rinko jaunimo Ziuri, vertinusi4 festivalio filmus. Taip pat
,finauvisk4" jaunieji Zumalistai festivalio metu para5e 6 filmq recenzijas.
54-ojoje LiJOT Asamblejoje Klaipedoje dalyviai buvo pakviesti paZiiireti vien4 i5 festivalio
filmU - ,,Brangiis ateities vaikai".

JAUNTMO POLITTKOS F BSTTVALTS,JAUNI2S*
2021 metais suejo JAU 25 metai jaunimo politikos igyvendinimui Lietuvoje.

Klaipedos jaunimo organizacijrl asociacija ,,Apskritasis Stalas" kartu su Jaunimo reikalq
departamentu prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos jaunimo organizacijr+
taryba liepos 8-10 dienomis renge Tarptautinio jaunimo reikalg koordinatorirS jaunimo
darbuotojq jaunimo lyderiq ir kitqjaunimo politikos lauke veikianliq asmenU suvaZiavim4bei
festivali.
Klaipedos mieste vyko jaunimo reikalq koordinatorirtr, jaunimo darbuotojtl ir jaunimo lyderiq
suvaZiavimo konferencij4 Klaipedos rajone festivalis jaunimo reikalq koordinatoriams,
jaunimo darbuotojams, mentoriams su diskusijomis, uisiemimais bei prane5imais, taip pat

-

buvo organizuojamas 25 lon Zygis visiems, skirtas Jaunimo politikos 25-iq metq sukakdiai.

LAISVES YIGILIJA
LiJOT drauge su Lietuvos ir baltarusig organizacijomis Neries krantineje pasodino Baltarusijos
demokrados alej4 - Se5iolika Sermuk5niq sodinukq kuriq kiekvienas simbolizuoja po mdnesi,
praejusi po nedemokratiniq prezidento rinkimq Baltarusijoje.
,,Laisve - viena svarbiausiq Zmogaus teisiq ir vertybiq kurios, dej4 Siuo metu Baltarusijos
piliediai neturi. DidZiuojuosi Lietuvos palaikymu ir graLia iniciatyva, siekiant paskatinti
demokratinius procesus kaimynineje valstybeje. DZiaugiuosi ir tuo, kadprie Sio palaikymo gali
prisideti LiJOT." - sako LiJOT vadovas Lukas Kornelijus Vaidiakas.

VEIKLOS PER PAI\DE]VIIJA
Lietuvoje prasidejus masinei vakcinacijai per ,,Linau visk4" ir ,Man ne dzin" socialinius
tinklus pradeta vykdyti informacine kampanija ,,lvlan ne dzin, nes Zinau visk4". Pagrindinis
Sios kampanijos tikslas - suteikti jauniems Zmon0ms Ziniq apie skiepus ir taip paskatinti juos
vakcinuotis.
Per visq kampanijos laikotarpi @eguies-rugpjiidio men.) buvo i5leisti 9 informaciniai ira5ai,
kurie pasieke apie 60 000 fuioniq.
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PADBSTU MOKYTT(S)
,,Padesiu mokytis"

-

savanori5ku principu veikianti iniciatyva, skirta padeti

5-8 klasig

moksleiviams iveikti fizinius, socialinius ir dalykinius mokymosi i5Siikius, pandemijos
laikotarpiu atsiradusius mokymosi praradimus.

LiJOT kartu su Lietuvos skautija, Nacionaliniu Svietimo NVO tinkha Nacionaline NVO
koalicija, Nacionaliniu skurdo mafinimo organizacijq tinklu ir Paramos vaikams centru tgse
2020 m. pradet4 iniciatyvq.
2021 metais mokymus praejo 246 asmerrys, aktyviai savanoriavo 128 asmenys. Taip pat,202l
m. metais iniciatyva vyko ne tik padedant mokyklose - ,,Padesiu mokyti(s)" savanoriai padejo

priZi[rint ir mokant moksleivius vasaros dienos ir laisvalaikio uZimtumo stovyklose.
men. LiJOT prisidejo prie savanoritl paie5kos vykdymo bei
pabaigos administravo,,Pad6siu mokytis" Facebook puslapi.

Iki birZelio

iki

gruodZio men.

LiJOT GALIOS DIDIMMAS
2A2l metaisbuvo dirbama ties LiJOT veiklos strategijos (2019-2023 metams) viena i3 krypdiq
- LiJOT vystymo. Shategijoje, prie LiJOT vystymo i5skirti punktai, kuriais ir buvo
vadovaujamasi:
nepriklausomume;
l.
UZtikrinti LiJOT finansini stabilum4 ir
2. Gerinti viding komunikacijq su nariais ir tarp skirtingq vidiniq stnrkt[rq;
3. Stiprinti LiJOT tarpsektorini bendradarbiavim6 siekiant igyvendinti savo strateginius
tikslus;
4. Nuolat efektyvinti LiJOT veikl4, gerinant darbo s4lygas ir keliant strukt[n+ kompetencijas;
5. Vyst5rti LiJOT i5oring komunikacij4.

2021 metais buvo ielkoma naujq organizacijos remejq ir partnerig, kurie padeq u.Ztikrinti
LiJOT finansini stabilum4, taip pat buvo tgsiamas bendradarbiavimas su senaisiais partneriais,
buvo naudojamasi Lietuvos Respublikos pateiktomis subsidijg galimybemis.

LiJOT finansavimas susidejo iI keletos skirtingq finansavimo Saltiniq del ko buvo galima
i5laikyti organizacijos finansini nepriklausomum4. Siekiant prisideti prie ilgalaikiU LiJOT
tiksltl - stiprinti LiJOT organizacijas ir vystyti Lietuvos jaunimo politik4, 2021 metais LiJOT
finansavimas susidejo ne tik i5 valstybes biudieto le5rtr Europos komisijos, Europos socialinio
fondo le3q, bet ir kitU finansiniq remejq paramr+. Pastebetina,kad 2021, m. LiJOT biudietas
buvo rekordinis.

ir

toliau stipriai atstovavo organizacijq nariq interesus valstybinese istaigose bei
institucijose, jq organizuojamose darbo grupese, renginiuose, susitikimuose bei konferencijose
regioninir:, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.202l m., atstovaujant jauniems Zmon6ms
LiJOT

e\.

ir LiJOT nariais, buvo dirbame ne tik su ministerijomis, Seimu, Prezidentiira ar skirtingomis
istaigomis, bet taip ir tiesiogiai su Prezidentu Gitanu Naus6da, premjere Ingrrda Simonyte ir
Seimo pirmininke Viktorija Cmilyte-Nielsen.
AtsiZvelgiant i ivairias situacijas bei 2021 metais prasidejusiq pandemij4, darbo grupes buvo
inicijuojamos ir LiJOT iniciatyva.
LiJOT 2021 metais ir toliau dirbo nacionalineje NVO koalicijoje bei taryboje. 2021 metais
NVO taryboje pagrindiniai svarstomi klausimai buvo susijg su pagalbos nevyriausybinems
organizacijoms paketo, nevyriausybinig organizacijq pletros istatymo poistatyminiais teises
aktais, NVO fondo bei kitais, visam nevyriausybiniq organizacijq sektoriui aktualiais
klausimais.
NVO pletra ir jr4 stiprinimu.
Taip pat 2021 metais, LiJOT prisidejo prie to, kad 2A22 m. b[tr1 paskelbti Lietuvos jaunimo
metais ir Seimas, atsiZvelgdamas i LiJOT trisde5imtneti,202l m. viduryje paskelbe 2022 m.
- Lietuvos jaunimo metais. Nuo proginiq metq paskelbimo LiJOT komanda intensyviai dirbo,
kad 5ie, 2022m.,biitq atliepiantys visq jaunq hnonig l[kesdius.

202t metzi aktualiis buvo ir del to, jog buvo nuolat naujinamas Zinauviska.lt intemetinis
puslapis, kuris tapo patogesnis ir patrauklesnis jaunam fonogur suiinoti apie galimybes.
Siekiant, kad kuo daugiau jaunU Zmonig galetq naudotis Zinauviska.lt internetiniu puslapiu,
puslapis itrauktas i riboto interneto prieigos plan4, o tai rei5kia, jog nuteistieji ikalinimo
istaigose gali pasiekti LiJOT skelbiamq informacij4. Paminetina, kad nuolat atnaujinamas
LiJOT internetinis puslapis, kuriame dar daugiau aktualios informacijos apie LiJOT vykdomas
veiklas ir pati LiJOT.
Atkreiptinas demesys ir i tai, jog siekiant optimizuoti skirtingus informacijos Saltinius, 2021
m. ir toliau aktyviai LiJOT narig atstovams buvo siundiami naujienlai3kiai su pagrinde
informacija bei atsisalqyta LiJOT Tinklo.
2021metais taip pat atnaujintas LiJOT identitet4 stiprinantis LiJOT interneto puslapis.
Vienas svarbiausirl veiksnirtr stiprinant LiJOT - naujai patvirtinti LiJOT istatai, kurie nebuvo
atnaujinti nuo 2009 m. Naujoje istatr4 redakcijoje atsirado tripakope LiJOT narystes sistema,
iteisinas Vadovrl klubas, sukurti nauji efektyvesnio jaunimo nevyriausybiniq organizacijg ir
visq jaunq Zmonir4 atstovavimo mechanizrnai. LiJOT bendruomenei svarbus ir 2021 metq
pabaigoje priimtas Etikos kodeksas, kuris reglamentuota visos bendruomen6s eti5k4 elgesi.
Stiprinant LiJOT, buvo daug demesio skiriama stiprinti LiJOT komand4 ir glaudq bendravim4
tarp skirtingq strukttinl. Klausimai buvo sprendZiami platesniame rate asmenq, posedZiai buvo
organizuojami visoms strukhiroms kartu, skatinamas laiko leidimas karq tam, kad stiprejanti
komanda stiprinq ir vis4 LiJOT.

Tai tik dalis veiksniq, kurie didino LiJOT gali4. Sie ir kiti pokydiai padeda geriau igyvendinti

LiJOT strategij4.
REGTONU PLETROS TARYB,A,

25.

Regiono pletros taryba - konlaedios apskrities savivaldybiq isteigtas juridinis asmuo,
planuojantis ir koordinuojantis nacionalines regionines politikos igyvendinim4 toje apskrityje,
skatinantis apskrities socialing ir ekonoming pletre bei apskrities savivaldybiq
bendradarbiavim4, atstovaujantis regionui.

Lietuvos jaunimo organizacijq taryba vykde atrankas ir siiile savo kandidatus i skirtingas
Lietuvos regionq pletros tarybas NVO koalicUai. Atrinkus jaunimo atstovus, NVO koalicija
pateike NVO Tarybai wirtinimui.
Jaunimo atstovai regionq tarybose:

Vilniaus regiono taryba- L. K. Vaidiakas;
Kauno regiono taryba - D. Grebliiinas;
Alytaus regiono - L. Stravinskas;
Klaipedos regiono taryba- V. Mitkus;
Marijampoles regiono taryba - R. BoguZaite;
PaneveZio regiono taryba- D. Katele;
Siauliq regiono taryba - na. Sfigtaite;
Tel5ig regiono taryba - J. Mocktinas;
Utenos regiono taryba - S. Grigonis

LIJOT BIURO TBCHNII\US ATSINAUJINIMAS
Lietuvos jaunimo organizacijq tarybos biuras pasinaudodamas Nevyriausybiniq organizacijq
fondo projektq finansavimu ir suteikta subsidija atsinaujino savo technikq: visi darbuotojai
dirba su atnaujinta kompiuterine iranga, i5mani konferencine iranga, i5mani lenta, fotoaparatai,
kad darbas ir renginiai nuotoliu bttq dar kokybi5kesni ir sklandesni.
LiJOT d.Ziaugiasi valstybes kuriamomis remimo ir finansavimo galimybemis, kurios suteikia

reikalingq i5tekliq atsinaujinti savo veiklai bfltiniausius techninius irankius.

LIJOT DELEGUOTI ATSTOVAI
TARYBOS
Lauryna Jodko (pakaitinis asmuo L. K. Vaidiakas);
Jaunimo reikalg taryba - Lukas Komelijus Vaidiakas;
Kultiirines edukacijos taryba - Lauryna Jodko;
Nevyriausybiniq organizacijq taryba - Lukas Komelijus Vaidiakas;
Privalomojo sveikatos draudimo taryba - Lukas Komelijus Vaidiakas (pakaitinis asmuo L.
Jaunimo metodin6 taryba

-

Jodko);

Psichikos sveikatos puoselejimo taryba

-

Lukas Kornelijus Vaidiakas ir Karolina Po5kute;

zL.

Visuotine aryba prie Laisves kovq ir valstybes atnainties komisijos

-

Teodoras Mindaugas

Ramanauskas

KOMISIJOS

202l1AX

m. Nacionalines paZangos programos rengimo koordinavimo komisija - Lukas
Komelijus Vaidiakas;
ES Baltijos regiono strategijos igyvendinimo Lietuvoje koordinavimo komisija - Umberto
Masi (pakait'nis asmuo - J. Janulevidius);
Jaunimo praktiniq igudZiU ugdymo projektq finansavimo 2021 metais konkurso komisija
- Vidmantas Mitkus;
Jaunimo srities projektU finansavimo konkursq vertinimo komisija - Lukas Komelijus

Vaidiakas;

Komisija del jaunimo savanori5kq veikl4 organizuojandig organizacijr4 akrediavimo
0 Vanesa RaZinslqrte (pakaitinis asmuo - L. K. Vaidiakas);
Komisija d6l studentq pilietiniq moksliniq verslumo, k[rybiniq ir sportinig projektU
parai$kq vertinimo - Lukas Kornelijus Vaidiakas;
Laisves premijq komisija - Juste Kavaliauskaite ir Vidmantas Mitkus;
Nacionaline Europos Sqiungos Baltijos jiiros regiono strategijos igyvendinimo prieZitros
Domantas Katele;
mokslo
ir sporto ministerijos vykdomo PilietinirS moksliniq, k[rybiniq ir sportiniq
Svietimo,
studenq projektq finansavimo konkurso komisija - Lukas Komelijus Vaidiakas;

komisija

-

Visuomenris atstovrl, kurie stebi Kra5to apsaugos ministerijos 2021meQ Saukimo i
privalom4i4 karo tarnyb4 s4raSo sudarymo procediiras, komisija- Lukas Kornelijus

Vaidiakas

KOMITETAI
,,Erasmus+ jaunimo sritieso'20211027

ir,puropos solidarumo korpuso" 2021-2027 projekt'f

atrankos komitetas - Karolina Po5kute;
Ugdymo pletotes centro vykdomq projektq prieiiiiros komitetas

UNESCO vykdomasis komitetas

-

-

Lauryna Jodko

Lukas Komelijus Vaidiakas

VALDYBA
Svedijos ir Lietuvos bendradarbiavimo fondo Valdyba- Paulius Serapinas

LiJOT KOMANDA
Prezidentas

-

Lukas Komelijus Vaidiakas (nuo 2019-10-22)

Valdyba:

o
r
r

Domantas Katele nuo 2019-04-29 tki dabar,

Vidmantas Mitkus nuo 2020-07-20 i1<12021-01-05,
Just6 Kavaliauskaite nuo 2A20-07-20 iki dabar,

z+.

.
r
r
r
r
r

Lauryna Jodko nuo 2020-07-20 ilrr dabar,
Kotryna Briedfe nuo 2021-04-25 ikt dabar,
Umberto Masi nuo 2021-M-25 iki dabar,
Karolina Po5kute nuo 2021-04-25 i1{r dabar,
Benas Marcalis ruo202l-04-25

iki

dabar,

Lukas Kornelijus Vaidiakas nuo 2019-10-22 rki dabar.

LiJOT Konholes komisija:

r
o
r
o
o

Vytautas Pasvenskas;

Liudvika Steikutd;
Daniel Ilkevid;
KonstantinasRodkovas;
Dagne KemeZyte.

LiJOT Biuras:

r
o
r
r
r
o
r
r
r
r
r
r
r
r
e
r
r
o

- Biuro vadov6,
Daiva ZiZliauskiene - finansininke,
Vanesa RaZinskyt6

Teodoras Mindaugas Ramanauskas

- politinio

proceso koordinatorius,

nariq koordinatorius (iki 2O2l-09-2A),
Simona Statauskaite - nariU koordinatord (nuo 2021-09-24),
Roberta Morkyte - komunikacijos koordinatore (iki 2021-06-06),
Kamile PaIulryte - komunikacijos koordinatore (nuo 2021-06-06),
Alanas Sablinskas

-

Vilija Mildiflte - tarptautiniq reikalq koordinatore, (iki 2021-ll-30),
Julius Janulevidius - tarptautinitl reikalg koordinatorius (nuo 2021-ll-30),
Martyna Varkalyte
(iki 2021-0s-20),

- jaunimo informavimo ir konsultavimo

paslaugq koordinatore

Emilija Jarolaite - jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugq koordinatore (nuo
2021-as-20),
Neringa Sendriiite

Viktorijahtjnte -

Eurodesk Lietuva progftImos vadove (iki 2021-06-01),
Eurodesk Lietuva programos vadove (ikr2022-01-28),

-

Edgaras Dambrauskas

-

Eurodesk Lietuva progmmos vadovas (nao 2A22-01-28),

Viktorija Zuj[te - Eurodesk Lietuva regioniniq reikalg koordinatore, (iki 2021-0601),
Martyna Puodii[te - Eurodesk Lietuva regioninig reikalq koordinatore, (nuo 202106-10),
Emilija Pociiite - Eurodesk Lietuva progrzlmos redaktorri,
Ingrida Jotkaite - Eurodesk AISBL Prezidente.

LiJOT Biuro savanoriai:

23

r
r
o
o
r
r

AugustinasKubiliiinas,
Dominykas Gaidys,
Auguste Godelkyte,
Jiiris DumEius,
Titas Kuodys,
Gabrja CeSkevidiEte.

JRT:

o
r
o
r
.

Klaudijus Melys
Raimonda Boguiaite
Kleja Merdaiqrte
Vladas Polevidius
Urte Petrulyte

PARTNERIAI
Tarptautiniai:
Europos jaunimo forumas, Europos komisija, Siaures ministrU biuras Lietuvoje, NBC (Siaures

Baltijos 5alit1 sketiniq jaunimo organizacijg susitikimai), Europos jaunimo informavimo ir
konsultavimo agentfira (ERYICA), Svietimo ir kulttiros generalinis direktoratas (DGAEC),
Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje, Amerikos tarptautinio Svietimo taryba, progralna
,,Erasmus+ jauniesiems verslininkams", Lietuvos nacionaline LINESCO komisija, Svedijos
ambasada Lietuvoje, Baltijos j[ros valstybiq taryb4 Baltijos jiiros jaunimo platforma, Pasaulio
lietuvig jaunimo sqiunga, Baltijos ir Amerikos laisv6s fondas, mainq programa ,,FLEX
Lietuva", apdovanojimq programa,,DofE Lietuva", Europos ekonomikos ir socialiniq reikalq
komitetas, Liublino tikampio iniciatyva.

-

Ziniasklaida:
Naujienq portalas DELFI
Nacionalinis Lietuvos radijas ir televizija

IWO lygmeniu:
NVO koalicija
Lietuvos studenq s4iunga
Vilniaus universiteto Studenq atstovybe
Aplinkosaugos koalicija
Lietuvos negalios organizacijq forumas
Lietuvos moterq lobistine orgaruzacija

Lq

Lietuvos vietos bendruomeniq organizacijr4 s4iunga
Nacionalinis skurdo maiinimo organizacijq tinklas
Nacionaline vystomojo bendradarbiavimo organizacijq platforma
NVO vaikams konfederacija
Zmogaus teisiq organ incijt+koalicija

Lietuvos pacientrl organizacijr4 atstovrl taryba
Lietuvos vartotojq organizacijq aljansas
Lietuvos meno k[rejr1 asociacija

Nacionalinis Svietimo NVO tinklas
Nevyriausybiniq organizacijq informacijos ir paramos centras
Nacionaline kflrybiniq ir kultEriniq industrijr4 asociacija
NVO teises institutas

Valstyb0s lygmeniu:
Seimas, Socialines apsaugos ir darbo ministerija,
Svietimo, mokslo
sporto ministerija, Kra5to apsaugos ministerija, UZsienio reikalg
ministerija, LR Vyriausybes kanceliarija, Jaunimo reikah; departamentas prie Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikalq ministerija, Mykolo Romerio universitetas,

LR Prezident[ra, LR Vyriausybe, LR

ir

Vilniaus universiteto Tarptautiniq santykiq ir politikos mokslq institutas, LR Vyriausioji
rinkimq komisija, LR SpecialtqiU tyrimq tarnyba, Savivaldybiq jaunimo reikaltl tarybos ir
jaunimo reikalq koordinatoriai, Nacionaline jaunimo reikalrtr koordinatoriq asociacij4 Lietuvos

atvirqfq jaunimo centq asociacij4 Europos socialinio fondo agentlira, Centrind projektq
valdymo agentiir4 Lietuvos savivaldybiq asociacija, NVO Taryba

Kiti partneriai:
lnformacijos apie Europos sqiungq tinklas Lietuvoje,,Europe Direct",
Europos informacinis cenhas,
Europos parlamento informacijos biuras Lietuvoje,
Diskusijq festivalis,,Bttent",
kino festivalis,"I.lepatogus kinas",
Siaures ministrq tarybos biuras Lietuvoje,
Klaipeda- Europos jaunimo sostine 2A2I m. (#ChooseKlaipeda),
Zmogaus teisirtr balsas,

Vilniaus miesto savivaldybe,
Jaunimo keliones,
Start.fm
Vilniaus miesto savivaldybe
Miesto ir rajono savivaldybes

Ba.

Verslo sektorius:
Kaip ir 2020m.,taip ir 202Im. Lietuvos jaunimo organizacijqtarybos (toliau-LiJOT) vienas
iB pagrindinir4 strateginiq prioritetq yra sujungti LiJOT organizacijas nares su venilo sektoriumi
ir skatinti tarpusavio bendradarbiavim4. Taip pat siekiame verslo parbrerius pritraukti i LiJOT
renginius, kad verslai suteikq reklaming param4 (angl. vert. promotional giveaways).
Verslo sektoriaus p artneriai:

UAB,Zigzag Travel",
UAB ,,Courtyard Vilnius City Center*,
UAB ,Bite Lietuva",
UAB,,I\t[embas" @igiklase),
UAB ,,Videobankas",
UAB,"R.ide Sha.re",
V31,,Ide;a miestui" (Naktinis Vilniaus avilys),
VSl,,Jaunimo kelion6s",
VS[ Inovatoriq slenis,
UAB ,,Compensa Vienna Insurance Groupo';
AB,,Vilniaus pergal6",
UAB leidykla,,Sofoklis'0,
Labdaros ir paramos fondas ,,Ateidiai"

LiJOT NARES

I

190739885

Asociacija

300M1014

Asociacija

193490229

Asociacija

A"lytaus visuomeniniq
,Apskritasis stalaso'

4

t9r956728

Asociacija

{,teitininkq federacija

5

19077s778

Asociacda

ELSA Lietuva

6

t7t489t67

Asociacija

Iauniej

7

302300234

Asociacija

IaunqiU gydytojU asociacija

8

295735874

Asociacija

Iaunqiq konservatoriU lyga

2

3

A.IESEC Lietuva
A,lorenes rajono jaunimo ir jaunimo organizacijq

;qiunga,,Jaunimo apskritasis stalas"

jaunimo organizacijq sqiunga

i krikldionys demokratai

Z't.

9

lonavos rajono jaunimo visuomenini4 organizacijq
qiunga,,Apskritas stalas"

301 15093r

Asociacija

r9322449

Asociacija

141751375

Asociacija

Klaipedos jaunimo organizacijg asociacija
,Apskritasis stalas"

163710986

Asociacija

Klaipedos rajono visuomeniniq jaunimo organizacijq
qiunga,,Ap skritasis stalas"

13

19t9352t4

Asociacija

Lietuviq jaunimo bendrija,,Lituanica"

t4

r91940738

Asociacija

-ietuvos jaunimo sqiunga,fingsnis"

l5

t9t926546

Asociacija

-ietuvos jaunqiq krik5dioniq sqiunga

l6

191938477

Asociacija

-ietuvos liberalus j aunimas

17

t9t924ts7

Asociacija

-ietuvos medicinos studentrtr asociacija

l8

19t972732

Asociacija

-ietuvos moksleivig

19

300066028

Asociacija

ietuvos psichologijos studentq asociacij a

20

19r910022

Asociacija

ietuvos Sakaliukq sqiunga

2t

19190742r

Asociacija

ietuvos skautija

22

191 695 I 39

Asociacija

300518049

Asociacija

248248630

Asociacija

300077003

Asociacija

145430783

Asociacija

Siautiu jaunimo organizacijq asociacija,,Apskritasis
stalas"

27

193197297

Asociacija

Iautine lietuviq studentrtr korporacija,Neo-Lithuania"

28

30015040s

Asociacija

Ioleranti5ko j aunimo asociacija

184197138

Asociacija

124463627

Asociacija

10

ll
t2

23

24

25

26

29

30

Kauno jaunimo organizacijg

s4f

unga,,Apskritasis

;talas"

sqf

unga

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo s4iunga
Marijampoles jaunimo organizacijq taryba,,Apskritas

ltalas"
Panevefio jaunimo organizacijq s4iunga,,Apskritasis

rtalas"
Roki5kio jaunimo organizacijg sqjunga,,Apvalus

italas"

Utenos visuomeniniq jaunimo organizacijg sqiunga

,Apskritasis stalas"
Vilniaus jaunimo organizacijq sqiunga,,,A.pskritas

ltalas"

?.

3l

jaunimo visuomeninig organizacijr4
qiunga,,,4,pskritasis stalas"
Zarasg rajono

r87927642

Asociacija

19r691799

Asociacija

Lietuvos Sauliq sqjunga

190679146

Asociacija

Lietuvos Raudonojo Krytiaus draugija

32

33

LiJOT STEBETOJOS:

1

300017846

Asociacija

,Jaunimo iniciatyvine grupe"

2

1919683 10

Asociacija

Akademinis politologg klubas

3

303244347

Asociacija

Aktyvus jaunimas

4

30524&57

Asociacija

Asociacija,,Aidinti karta"

5

3015956s7

Asociacda

Asociacija,,LPSK jaunimas"

6

302836292

Asociacija

ESN Lietuva

7

t2t898784

VSI

8

303172945

Asociacija

9

30259440s

V5I

l0

191940s42

Asociacija

ICI Lietuva

1l

302307588

Asociacija

Ioni$kio rajono jaunimo sqiunga ,,Apskritas stalas"

t2

19302841

Asociacija

I[rq skautija,,Divytis"

302707080

Asociacija

Kauno rajono jaunimo organizacijq sqiunga
,Apvalusis stalas"

302489849

Asociacija

Kazlg Riidos savivaldybes j aunimo organizacijq
qiunga,,Apskritas stalas"

15

302019536

V5I

16

190746698

Asociacija

Lietuvos j aunimo Ramuva

t7

19s766815

Asociacija

-ietuvos jaunqig mokslininh+ sqiunga

18

19s728490

Asociacija

-ietuvos jaunqf q ugniagesiq sqiunga

l3

l4

1

Iaunimo informacijos biuras (ISIC Lietuva)
Iaunimo laisvalaikis (Jaunimas YRA)
launimo linija, pararnos fondas

Ctas variantas

33.

19

t9t94t797

Asociacija

20

125745184

Asociacija

2l

r2s303999

VSI

19078s929

Asociacija

22

Lietuvos neprigirdindiojo jaunimo organizacija

liNIo)
t/U TSPMI studenq korporacija,,R.ePublica"
YFU Lietuva
-ietuvos teisininkq draugijos Jaunqiq teisininkq
;kyrius (LTD JTS)

z3

t90996278 BiudZetine istaiga ietuvos vaikrtr ir jaunimo centras

24

190740859

Asociacija

V{altos ordino pagalbos tamyba (Jaunieji maltiediai)

302693855

Asociacija

laneveZio rajono jaunimo organizacijq taryba
,Apskritasis stalas"

300s9s070

Asociacija

lasvalio rajono jaunimo organizacrjq sqiunga
,Apskritas stalas"

27

30284s277

Asociacija

lilieti5ko jaunimo sqiunga

28

300s17730

V5I

PROFAT

29

30r 894563

VSI

Sekmes mokykla

301 533755

Asociacija

192010054

Labdaros ir
paramos fondas

3025127t4

Asociacija

Iaurages jaunimo ir jaunimo organizacijq sqftrnga
,Taurages apskritasis stalas"

300946690

Asociacija

Lllonerges rajono jaunimo organizacijq sqiunga
,Apskritasis stalas"

34

304118967

Asociacija

Lllaainiedig jaunimo asociacija,,Zoia"

35

304921439

Asociacija

Universiteto LGBT + grupe

36

302s90r43

Asociacija

\rDU AJMD,,Modusas"

300st9432

Asociacija

25

26

30

31

32

33

37

3ilates rajono visuomeniniq jaunimo organizacijr4
qiunga,,Ap skritasis stalaso'
Socialines ir psichologines pagalbos fondas

Visagino jaunimo organizacijrtr asociacija,,Apskritas
$talas"

**.*

jq.

