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

strategijoje numatytas veiklos kryptis.

LiJOT savo veikloje remiasi 4 kryptimis, kurios 
numatytos 2019–2023 m. veiklos strategijoje.
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Svarbiausios veiklos

● LiJOT prezidentas Domantas Katelė dalyvavo susitikimuose bei 
diskusijose su Premjere I. Šimonyte, Seimo Pirmininke Viktorija        
Čmilyte-Nielsen, Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje Petro Beshta,      
Lietuvos ambasadoriumi Ukrainoje Valdemaru Sarapinu, Darbo        
partijos frakcijos seniūnu Viktoru Fiodorovu, Seimo nare Dalia           
Asanavičiūte ir parlamentarais, kurių metu buvo kalbama apie jauni-
mui aktualius klausimus.

● LiJOT narių koordinatorė S. Statauskaitė, Viceprezidentas                    
L. Stravinskas ir Valdybos narė G. Kučytė susitiko su savivaldybių jau-
nimo reikalų tarybų nariais ir su jaunimo reikalų koordinatoriais.

● Atlikti 3 organizacijų veiklos kokybės vertinimai.

● Vykdyta apklausa savivaldybių jaunimo organizacijų taryboms 
(SJOT), kurios duomenimis remiantis pradėtos ruošti rekomendacijos 
SJOT, padėsiančios tikslingai vykdyti jaunimo politiką savivaldybėse.

● Darbas su savivaldybių jaunimo reikalų tarybomis (SJRT) dėl       
metodinio leidinio jaunimo atstovams SJRT – suburta darbo grupė, 
kurią sudaro LiJOT, JRA, SJRT ir nacionalinės jaunimo reikalų koordina-
torių asociacijos. 

● Vykdomos ir planuojamos LiJOT organizacijų, Eurodesk ir JIK            
partnerių vizitacijos. 

● Išsiųsti 4 naujienlaiškiai LiJOT organizacijoms.

● Reguliarus darbas ir bendradarbiavimas su LiJOT organizacijomis.

● LiJOT viceprezidentas L. Stravinskas susitiko su valstybės vadovais, 
atstovaujant LiJOT (susitikimas su V.Čmilyte-Nielsen ir I.Šimonyte) bei 
dirbo prie LiJOT politinio reagavimo socialiniuose tinkluose ir 

siunčiant laiškus Seimo nariams (1,2% GPM skyrimas tik NVO, krašto 
gynybos įtraukimo į vidurinio ugdymo programas klausimai, apmoka-
mos studentų praktikos). 

● Eurodesk Lietuva programos redaktorė E. Pociūtė parengė infor-
maciją kasmetiniam „Žinau viską“ žurnalui. Šiemet leidinys bus apie     
rūpinimąsi savimi: tiek fizine sveikata, tiek emocine. Žurnalą planuo-
jama išleisti birželio mėn. 

● Eurodesk Lietuva programos redaktorė E. Pociūtė dalyvavo             
Eurodesk Brussels Link organizuotame virtualiame seminare apie vyk-
dytos      apklausos rezultatus, Europos jaunimo portalo patariamosios 
tarybos susirinkime, Eurodesk Brussels Link organizuotame                
virtualiame      seminare apie „Communication Hub“ – mokymosi plat-
formą, kurioje yra kaupiama informacija apie komunikacijos kampani-
jas, jų įgyvendinimą ir pan. 

● LiJOT tarptautinių reikalų koordinatorius J. Janulevičius parengė 
NATO edukacines korteles. Startavo NATO projekto konkursas.

● LiJOT Jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė     
E. Jarošaitė dirbo su jaunimo informavimo ir konsultavimo temų 
sąrašo atnaujinimu, naujų JIK taškų steigimu Lietuvoje.

● Buvo dirbama ties artėjančia atminties akcija „Ištark, išgirsk,                
išsaugok“.

● LiJOT Valdybos narė K. Poškutė dirbo su SAM inicijuotos Psichikos 
sveikatos tarybos klausimais.

● LiJOT valdybos narė G. Kučytė parengė apklausą savivaldybių jauni-
mo organizacijų taryboms.

● LiJOT valdybos narė G. Kučytė vedė regioninės jaunimo politikos     
paskaitą Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos         
organizuotoje jaunimo politikos konferencijoje.
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