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Labiausiai jaunimui nusipelnęs žmogus ar organizacija

● Jaunimo organizacija „Jurbarkas gyvas“ (teikia Eglė Mazur, Jurbarko r. sav.

administracijos Vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) – Jaunimo organizacija „Jurbarkas

gyvas“ deda didelį indėlį į Jurbarko krašto jaunimo aktyvinimą. Organizacijos pirmininkė

Aušrinė Meškauskienė skiria daug dėmesio ir laiko, kad jaunimui savanorystė būtų kuo labiau

prieinama. Jos dėka jie aktyviai savanoriauja renginiuose, prisideda prie įvairių akcijų, iniciatyvų

įgyvendinimo sporto, kultūros, socialinių reikalų ir kitose srityse. Atradę bendrą tikslą susiburti,

Jurbarko miestui jie kasmet dovanoja daug gražių ir prasmingų darbų, o patys turi erdvės

saviraiškai ir daugiau galimybių atrasti save.

● Ingrida Jotkaitė (teikia Utenos Jaunimo reikalų taryba) – dar būdama moksleivė

Utenoje, savo, kaip aktyvaus jauno žmogaus kelią pradėjusi nuo savanorystės, Ingrida šiandien

yra Eurodesk Prezidentė. Savanorystę pakeitusi į darbą dėl jaunų žmonių bei dirbdama LiJOT, ji

daug pastangų įdėjo į „Eurodesk“ tinklo plėtrą Lietuvoje.

● Vladas Polevičius (teikia Aistė Rutkauskienė) – 10 metų dirba su įvairiomis neformaliojo

ugdymo(si) programomis ir projektais. Vlado koordinuoti inovatyvūs jaunimo projektai yra

pripažinti kaip vieni iš geriausių Lietuvoje ir Europoje. Vladas buvo Marijampolės jaunimo

organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ pirmininkas 2018–2022 m. (dvi kadencijas). Būdamas

LiJOT valdybos nariu, Vladas buvo įsitraukęs į struktūrinio (jaunimo) dialogo procesus ir

dalyvavo keturiose Europos jaunimo konferencijose, kuriose kartu su kolegomis iš visos Europos

kūrė jaunimo tikslus, kurie šiuo metu yra įrašyti į Europos Sąjungos jaunimo strategiją.

● Arnoldas Pranckevičius (teikia LiJOT Valdyba) – jau daugelį metų nuolat įsitraukia į

jaunimo politiką ir atstovauja jauniems žmonėms. Nuo pat asociacijos „Jaunimo debatai“

įsteıgımo yra jos globėjas, dalyvauja renginiuose, prisideda prie jos plėtros, kviečia jaunus

žmones diskutuoti svarbiais klausimais, susijusiais su Europos Sąjunga.



● Linas Kojala (teikia LiJOT Valdyba) – Lietuvos politologas, VU TSPMI doktorantas,

dėsto politikos mokslus. Diskutuodamas politikos temomis neretai paliečia jaunimą ir jaunų

žmonių vaidmenį politikoje.

● Dalia Grybauskaitė (teikia LiJOT Valdyba) – Lietuvos Respublikos prezidentė

(2009–2019 m.), buvusi Lietuvos Respublikos finansų viceministrė ir ministrė, Europos Sąjungos

komisarė. „Knygų Kalėdos“, „Už saugią Lietuvą“ bei kitų reikšmingų iniciatyvų ir kampanijų

jaunimui iniciatorė.

● Edmundas Pupinis (teikia LiJOT Valdyba) – Seimo narys itin aktyviai atstovauja jaunų

žmonių interesams. Jo klausimų spektre gausu jauniems žmonėms labai aktualių temų.

Jaunasis Lietuvos lyderis

● Robertas Šustavičius (teikia Eglė Grendienė, Jaunimo reikalų koordinatorė, Kaišiadorių

rajono savivaldybės administracija) – atgaivino tuo metu de facto neveikusią organizaciją –

Kaišiadorių rajono jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas“. Ši organizacija delegavo

savo atstovus ir nuo 2016 m. turime aktyvią JRT. Robertas 6 metus vadovavo JRT, dabar aktyviai

dirba su savo jaunimo organizacija „Žalieji velniai“. Savivaldybei davus pastatą panaudai,

rašydami projektus jie įrengė mokymų erdvę, kartu su jaunimu įrenginėja pabėgimo kambarį

partizanine tematika.

● Aušrinė Armonaitė (teikia LiJOT Valdyba) – daugelį metų aktyvi jaunimo

nevyriausybinių organizacijų narė. Aušrinės veikla Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungoje

„Apskritas stalas“, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdyboje, Lietuvos liberaliame

jaunime, nuolatinis jaunimo klausimų palaikymas būnant LR Seimo nare yra tai, kaip atrodo

ilgas ir nuoseklus darbas Lietuvos jaunimo politikos labui.

● Viktoras Fiodorovas (teikia LiJOT Valdyba) – jauniausias Seimo narys (2012 m.

vykusiuose Seimo rinkimuose buvo išrinktas būdamas 25 metų ir 9 mėnesių), buvęs Jaunimo

organizacijos „Darbas“ pirmininkas (2007–2009 m.) bei dabartinis garbės pirmininkas.

2011–2012 m. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys, jaunimo reikalų tarybos pirmininkas.



● Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (teikia LiJOT Valdyba) – nuo 2002 metų Jaunųjų

konservatorių lygos narė, 2003–2006 metais buvo šios organizacijos Valdybos nare, o 2006 –

tapo Jaunųjų konservatorių lygos pirmininke. Iki šiol ji – jauniausias asmuo, kuris Lietuvoje

buvo išrinktas į Europos parlamentą, dirbo Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos

komitete, reikšmingai prisidėjo prie to, kad Europos parlamento rūmuose atsirado Baltijos kelio

alėjos pavadinimas. Aktyviai prisidėjo prie klausimų, susijusių su energetine nepriklausomybe,

sprendimo. Seimo narė 2016–2020, 2020–2024 metų kadencijose, Europos reikalų komiteto

pirmininkė ir Švietimo ir mokslo komiteto narė.

● Renaldas Vaisbrodas (teikia LiJOT Valdyba) – buvęs Europos Parlamento Europos

Liberalų demokratų už Europą (ALDE) frakcijos pirmininkų Sir Graham Watson ir Guy

Verhofstadt patarėjas užsienio politikos klausimais. Buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentės

Dalios Grybauskaitės patarėjas užsienio politikos klausimais, buvęs Lietuvos žydų (litvakų)

bendruomenės vykdantysis direktorius. Renaldas Vaisbrodas — pirmasis Lietuvos moksleivių

sąjungos (LMS) Prezidentas, buvęs LiJOT tarptautinis sekretorius. 2005–2006 metais buvo

Europos jaunimo forumo Prezidentu – vienintelis lietuvis, kuris yra ėjęs šias pareigas Europos

jaunimo forume.

Pokytis jaunimo politikoje

● Jaunimo politikos pagrindų įstatymas (teikia LiJOT Valdyba) – 2003 m. Lietuvos

Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, be kitų

aktualių klausimų buvo aiškiau apibrėžta ir jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių

institucijų kompentencija. Įstatyme apibrėžta jaunimo politika, jauno žmogaus, jaunimo

organizacijų bei kitos aktualios sąvokos, išskirtos jaunimo politikos įgyvendinimo sritys bei

įgyvendinimo principai.

● „Choose Klaipėda“ (teikia LiJOT Valdyba) – 2021 m. visos Europos jaunimo dėmesys –

Klaipėdai. Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021 m. uostamiestis tapo pirmuoju Europos

jaunimo sostinės vardą pelniusiu miestu Šiaurės ir Baltijos jūros regione. 2021 m. Klaipėda tapo

platforma naujoms jaunimo iniciatyvoms, socialiniams, pilietiniams ir kultūriniams projektams.



● Jaunimo reikalų agentūra (teikia LiJOT Valdyba) – jaunimo politiką įgyvendinanti

valstybės įstaiga. Agentūra sustiprino ir toliau stiprina jaunimo politiką. Agentūra dirba su

jaunimo politika savivaldybėse, jaunimo organizacijų potencialo stiprinimu, jaunumo verslo

skatinimu, plėtoja darbą su jaunimu, savanorišką veiklą ir tarptautinį bendradarbiavimą.

● Kandidatavimas į savivaldybių tarybas nuo 18 metų (teikia LiJOT Valdyba) – 2018 m.

Lietuvos Respublikos Seime buvo priimtas itin svarbus sprendimas skatinant jaunimą įsitraukti į

valstybės valdymą savivaldų lygmenyje bei aktyviau naudotis pasyviąja bei aktyviąja rinkimų

teisėmis – Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pakeitimai leido į

savivaldybių tarybų narius bei merus kandidatuoti asmenims nuo 18 metų. Tai buvo didelis

žingsnis į priekį jaunimo politikoje, leidęs pradėti diskusijas dėl didesnio jaunimo įtraukimo ir

nacionaliniu lygmeniu.

Jaunasis kultūros ambasadorius

● Mirga Gražinytė-Tyla (teikia LiJOT Valdyba) – vos 29-erių tapusi Birmingamo

simfoninio orkestro muzikos direktore, o 2019 m. Classic FM pripažinta geriausia dirigente

pasaulyje – lietuvė dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla. Mirga dar iki vadovavimo Birmingamo

orkestrui viso pasaulio koncertų sales žavėjo savo batuta perteikiamomis emocijomis ir neregėtu

virtuoziškumu. Mirgos dėka Lietuvos vardas klasikinės muzikos pasaulyje nuskambėjo dar

negirdėta nata, o Lietuvos jaunieji talentai įkvėpiami kopti į kūrybos Everestą.

● Aistė Zabotkaitė (teikia LiJOT Valdyba) – vos prieš kelis metus debiutavusi teatro

scenoje, šiandien Aistė, be abejonės, yra viena ryškiausių jaunosios kartos Lietuvos teatro

aktorių. Per ganėtinai trumpą savo karjerą Aistė sukūrė ne vieną vaidmenį didelės sėkmės

susilaukusiuose teatro spektakliuose, tokiuose kaip „Hamletas“, „Žalgirės“, „Alisa“ ir kt. Aistė

yra Vytauto Kernagio vardo stipendijos laureatė, nominuota Sidabrinei gervei už antraplanį

vaidmenį kino filme „Širdys“ bei 2021 m. įvertinta Auksiniu scenos kryžiumi už geriausią moters

vaidmenį spektaklyje „Alisa“.

● Unė Kaunaitė (teikia LiJOT Valdyba) – rašytoja, visuomenės veikėja. Dirbo VšĮ

„Investuok Lietuvoje“ projektų vadove programoje „Kurk Lietuvai“, vykdė projektus Švietimo ir

mokslo ministerijoje, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir Vidaus reikalų



ministerijoje. Dirbo Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio patarėja švietimo, mokslo, kultūros

ir sporto klausimams. Savo kūryboje nagrinėja pilietiškumo, vyresniosios kartos jaunimui

primetamos atsakomybės už laisvos šalies kūrimą, jaunimo problemų temas.


