Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
ASAMBLĖJOS PROTOKOLAS
2010 m. spalio 16 - 17 d.
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Apie Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 28 – ąją Asamblėją LiJOT Prezidentas
Šarūnas Frolenko Narius ir Stebėtojus informavo ir pakvietė dalyvauti 2010 m. rugsėjo 10 d.
Informacija buvo išsiųsta registruotu paštu, pateikta LiJOT elektroninėje konferencijoje, LiJOT
interneto svetainėje, su Nariais ir Stebėtojais buvo susisiekta telefonu.
Dalyvauja: (žr. priedą Nr. 1).
Spalio 15 d., penktadienis
Dalyvių, gyvenančių didesniu nei 200 km nuo Vilniaus atstumu atvykimas.
Spalio 16 d., šeštadienis
8.30-9.15 Dalyvių atvykimas ir registracija.
9.00-9.30 Įvadinė darbo grupė pirmą kartą dalyvaujantiems LiJOT renginyje.
9.30-10.00 LiJOT Asamblėjos atidarymas. Svečių sveikinimai.
10.00-10.20 Pirmininkų, sekretorių, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Balsuojama visais
Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas.
balsais
10.20-11.00 LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaita – pristatymas,
klausimai, atsakymai.
(LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko)
11.00-11.10 LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
Balsuojama visais
balsais
11.10-11.30 Informacija apie JRT veiklą.
11.30-12.00 Kavos pertrauka
12.00-12.30 LiJOT naujų Narių ir Stebėtojų prisistatymai, priėmimas.
Balsuojama
baziniais balsais
12.30Interesų grupių pristatymas. Interesų grupės. 1 dalis.
14.00(30)
14.00(30)- Pietūs
15.00
15.00-16.00 Interesų grupės. 2 dalis.
16.00-19.00 Darbo grupių pristatymas. Darbas darbo grupėse (rezoliucijų, pozicijų,
kitų klausimų svarstymas). [Kavos pertrauka preliminariai 17.0017.30 ]
19.00-20.00 Vakarienė

Spalio 17 d., sekmadienis
9.30-10.30 Interesų grupės. 3 dalis./ Registracija

10.30-11.00 LiJOT apdovanojimų pristatymas.
11.00-12.30 Rezoliucijų svarstymas ir priėmimas./ I.G. rezultatų pristatymas
12.30-13.30 Balsavimo procedūra dėl LiJOT apdovanojimų.

Balsuojama visais
balsais
Balsuojama visais
balsais

13.30-14.00 Kiti klausimai
14.00-14.15 LiJOT Asamblėjos uždarymas.
14.15-15.15 Pietūs

Spalio 17 d., šeštadienis
1. SVARSTYTA. LiJOT Asamblėjos atidarymas; Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas,
Asamblėjos pirmininkų, sekretorių, Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
Giedamas Lietuvos Respublikos himnas.
Asamblėjos dalyvius pasveikina LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko, LR Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos ministro padėjėja Aistė Gaučytė, laikinai einantis Jaunimo reikalų departamento
direktoriaus pareigas Juozas Meldžiukas ir LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas
Žilvinas Šilgalis.
LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko informuoja, kad 28-ojoje Asamblėjoje balsavimo mandatai
bus išduodami prieš Asamblėją LiJOT Prezidento, Asamblėjos metu – pirmininkų. Balsavimo
biuleteniai išduodami pagal organizaciją, prieš tai kiekvienam dalyviui pasirašant, kad balsą gavo
(priedas Nr. 2).
Taip pat Š. Frolenko primena, kad pagal LiJOT Įstatų 47 punktą „Asamblėja laikoma teisėta,
kai joje dalyvauja daugiau nei ½ Narių.“. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai (LiJOT) šiuo metu
priklauso 40 LiJOT Narių, iš kurių 7 - sustabdyta narystė, todėl kvorumas bus laikomas teisėtu, jei
salėje bus 17 delegatų turinčių bazinius balsavimo mandatus.
Š. Frolenko pradeda balsavimo mandatų išdavimą.
LiJOT Prezidentas Š. Frolenko informuoja, kad iš viso išduota 18 bazinių balsų ir 20
papildomų. Kvorumas yra.
1.1. SVARSTYTA. Asamblėjos pirmininkų tvirtinimas.
LiJOT Valdyba, 28 – osios Asamblėjos pirmininkais siūlo patvirtinti Julių Pagojų, Loretą
Pivoriūnaitę ir Šarūną Frolenko.
SIŪLOMA. 28 – osios Asamblėjos pirmininkais siūlo patvirtinti Julių Pagojų, Loretą
Pivoriūnaitę ir Šarūną Frolenko.
NUTARTA (bendru sutarimu). 28 – osios Asamblėjos pirmininkais siūlo patvirtinti Julių
Pagojų, Loretą Pivoriūnaitę ir Šarūną Frolenko.
Asamblėjai pirmininkauja Šarūnas Frolenko.

1.2. SVARSTYTA. Asamblėjos sekretorių tvirtinimas.
LiJOT Valdyba, 28 – Asamblėjos sekretoriais siūlo patvirtinti Evaldą Rupkų, Aidą Lumbytę ir
Juditą Žilėnaitę.
SIŪLOMA. Patvirtinti Evaldą Rupkų, Aidą Lumbytę ir Juditą Žilėnaitę 28 – oios Asamblėjos
sekretoriais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Evaldą Rupkų, Aidą Lumbytę ir Juditą Žilėnaitę 28
– oios Asamblėjos sekretoriais.
1.3. SVARSTYTA. 26 - osios Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas.
Š. Frolenko teiraujasi Asamblėjos delegatų ar yra pasiūlymu darbotvarkei.
LiJOT Kontrolės komisijos pirmininkas A. Jonikaitis siūlo įtraukti LiJOT Kontrolės komisijos
ataskaitą po Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaitos.
Asamblėjos pirmininkas klausia ar yra antrinančių pasiūlymui.
Antrinančių yra.
SIŪLOMA. Patvirtinti 28 – osios Asamblėjos darbotvarkę su siūlomais pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti 28 – osios Asamblėjos darbotvarkę su siūlomais
pakeitimais.

10.18 val.
1.4. SVARSTYTA. Asamblėjos Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Kviečiami siūlyti kandidatai į Balsų skaičiavimo komisiją.
M. Darškus (Ateitininkų federacija) siūlo Liną Kančytę (Ateitininkų federacija).
U. Stonkutė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) siūlo Silviją
Matavičiūtę (Jaunųjų konservatorių lyga).
M. Simanavičius (LiJOT Kontrolės komisija) siūlo Eveliną Revuckaitę (Kauno jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga) siūlo Arminą Varanauską (Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“)
M. Gusčius (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) siūlo Audronę Vinikaitę
(Lietuvos jaunųjų socialliberalų sąjunga).
A. Armonaitė (LiJOT Valdyba) siūlo Martyną Barkauską (Marijampolės jaunimo organizacijų
taryba „Apskritas stalas“).
Asamblėjos pirmininkas kreipiasi į asmenis pasiūlytus į Balsų skaičiavimo komisiją,
klausdamas ar jie sutinka būti Balsų skaičiavimo komisijoje.
S. Matavičiūtė (Jaunųjų konservatorių lyga) ir A. Varanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritas stalas“) nesutinka.

S. Matavičiūtė (Jaunųjų konservatorių lyga) vietoj savęs siūlo R. Kazlauską (Jaunųjų
konservatorių lyga).
L. Kančytė, M. Barkauskas, A. Vinikaitė, E. Revuckaitė, R. Kazlauskas sutinka.
SIŪLOMA. Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją iš penkių asmenų: L. Kančytės, M.
Barkausko, A. Vinikaitės, E. Revuckaitės ir R. Kazlausko.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją iš penkių asmenų: L.
Kančytės, M. Barkausko, A. Vinikaitės, E. Revuckaitės ir R. Kazlausko.
Balsų skaičiavimo komisija kviečiama išsirinkti pirmininką.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininke išrenkama L. Kančytė.
Asamblėjos pirmininkas informuoja, kad išduodamas papildomas balsas D. Rakauskui
(Lietuvos liberalus jaunimas) ir Ž. Vitaitei (AIESEC Lietuva) – bazinis.
Asamblėjai pirmininkauja Julius Pagojus.
2. SVARSTYTA. LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaita – pristatymas, klausimai,
atsakymai.
LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko kviečiamas pristatyti LiJOT Prezidento ir Valdybos
veiklos ataskaitą.
Š. Frolenko pristato metinę LiJOT veiklos ataskaitą (priedas Nr. 3).
Kviečiama užduoti 5 klausimus.
Klausimus užduoda: A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), V. Kornijevskis (Jonavos
rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
Š. Frolenko atsako.
Klausimų daugiau nėra.

11.12 val.
3. SVARSTYTA. LiJOT Kontrolės komisijos veiklos ataskaita.
LiJOT Kontrolės komisijos pirmininkas Antanas Jonikaitis kviečiamas pristatyti LiJOT
Kontrolės komisijos veiklos ataskaitą.
A. Jonikaitis pristato LiJOT Kontrolės komisijos veiklos ataskaitą (priedas Nr. 4.)
Pasisako Š. Frolenko (Asamblėjos pirmininkas).
Kviečiama užduoti 5 klausimus.
Klausimus užduoda: A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), V. Kornijevskis (Jonavos
rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), A. Mark (Lietuvos studentų
atstovybių sąjunga).
A. Jonikaitis atsako.

Pasisako Š. Frolenko (Asamblėjos pirmininkas).

4. SVARSTYTA. LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 36 delegatai, iš kurių 18 turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Patvirtinti LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaitą.
BALSAVO:
Už:
36,
Prieš:
0,
Susilaikė: 0.
NUTARTA. Patvirtinti LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaitą.
Asamblėjos pirmininkas informuoja, kad išduodamas bazinis balsas A. Rudomanskiui
(Tolerantiško jaunimo asociacija) ir papildomas balsas – K. Celiešiui (Lietuvos liberalus jaunimas).

11.33 val.
5. SVARSTYTA. Informacija apie Jaunimo reikalų tarybos (JRT) veiklą.
Jaunimo reikalų tarybos narys Audrius Makauskas kviečiamas pristatyti JRT veiklą.
A. Makauskas pristato JRT veiklą.
Kviečiama užduoti 5 klausimus.
Klausimų nėra.
11. 40 val.
Skelbiama kavos pertrauka.

12.06 val.
6. SVARSTYTA. LiJOT naujų Narių ir Stebėtojų prisistatymai, priėmimas.
Asamblėjai pirmininkauja Loreta Pivoriūnaitė.
L. Pivoriūnaitė kviečia LiJOT Kontrolės komisijos pirmininką A. Jonikaitį pristatyti LiJOT
Kontrolės komisijos išvadas dėl Joniškio rajono jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ pateikto prašymo
tapti LiJOT Stebėtojais.

A. Jonikaitis pristato LiJOT Kontrolės komisijos išvadas (priedas Nr. 5). Išvadose teigiama,
kad prašymas (priedas Nr. 6) tapti LiJOT Stebėtojais ir kiti reikiami dokumentai atitinka nustatytus
reikalavimus.
Asamblėjos pirmininkė siūlo laikytis tokios tvarkos: organizacijos prisistatymas (iki 3 min),
užduodami ne daugiau kaip 3 klausimai, ne daugiau kaip po 3 pasisakymus „už“ ir „prieš“.
Asamblėjos pirmininkė primena, kad pagal Asamblėjos reglamento 7.7 punktą „Sprendimas dėl
organizacijos priėmimo į Narius ir Stebėtojus laikomas priimtu, kai už jį gauta ne mažiau kaip 2/3
Asamblėjoje dalyvaujančių Narių bazinių balsų“ .
6.1. SVARSTYTA. Joniškio rajono jaunimo sąjungos „Apskritas stalas“ narystė.
Kviečiama Jolita Vaitkutė pristatyti savo atstovaujamą organizaciją.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: M. Darškus (Ateitininkų federacija), V. Kornijevskis (Jonavos rajono
jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), A. Rudomanskis (Tolerantiško
jaunimo asociacija).
J. Vaitkutė atsako.
Asamblėjos pirmininkai informuoja, kad išduodamas bazinis balsas A. Gaidytei (Jaunieji
krikščionys demokratai).
Kviečiama pasisakyti už ir prieš.
Pasisako už: Š. Frolenko (Asamblėjos pirmininkas), M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo
organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“) ir A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Pasisakymų prieš nėra.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 22 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Priimti Joniškio rajono jaunimo sąjungą „Apskritas stalas“ į LiJOT Stebėtojus.
BALSAVO:
Už:
22,
Prieš:
0,
Susilaikė: 0.
NUTARTA. Priimti Joniškio rajono jaunimo sąjungą „Apskritas stalas“ į LiJOT Stebėtojus.
Replika po balsavimo: M. Simanavičius (LiJOT Kontrolės komisija).
6.2. SVARSTYTA. Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos išstojimas iš LiJOT.
Arūnė Taunytė kviečiama pasisakyti dėl Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos išstojimo iš
LiJOT.

A. Taunytė pasisako.
Asamblėjos pirmininkė informuoja, kad dėl Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos
išstojimo balsuojama nebus, nes išstoti iš LiJOT turi teisę kiekvienas LiJOT narys.
Procedūrinį klausimą užduoda A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga). Jis siūlo į
darbotvarkę įtraukti klausimus „Dėl LiJOT Valdybos darbo plano“, „Dėl LiJOT Solidarumo fondo
įkūrimo“ ir „Kreipimasis dėl teigiamo visuomenės požiūrio į Lietuvos Respublikos valstybines
institucijas formavimo“.
Pasisako M. Darškus (Ateitininkų federacija).
Asamblėjos pirmininkas Š. Frolenko primena, kad pagal LiJOT Asamblėjos reglamento 5.13.2
punktą, klausimus į darbotvarkę galima įtraukti ir ją patvirtinus.
Yra antrinančių dėl siūlomų klausimų įtraukimo į darbotvarkę.
Asamblėjos pirmininkė kviečia pasisakyti už arba prieš klausimo dėl dokumento „Kreipimasis
dėl teigiamo visuomenės požiūrio į Lietuvos Respublikos valstybines institucijas formavimo“ įtraukimą
į Asamblėjos darbotvarkę.
Pasisako už: K. Džiovalaitė (LiJOT Kontrolės komisija), A. Rudomanskis (Tolerantiško
jaunimo asociacija), A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Pasisakymų prieš nėra.
Asamblėjos pirmininkė informuoja, kad dabar vyks paprastas balsavimas dėl klausimo
įtraukimo į darbotvarkę. Sprendimas, pagal Asamblėjos reglamento 8.3.1 punktą, bus priimtas tuomet,
kai už sprendimą bus gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“.
SIŪLOMA. Įtraukti klausimą „Kreipimasis dėl teigiamo visuomenės požiūrio į Lietuvos
Respublikos valstybines institucijas formavimo“ dokumento svarstymą į Asamblėjos darbotvarkę.
BALSAVO:
Už:
26,
Prieš:
8,
Susilaikė: 8.
NUTARTA. Įtraukti klausimą „Kreipimasis dėl teigiamo visuomenės požiūrio į Lietuvos
Respublikos valstybines institucijas formavimo“ dokumento svarstymą į Asamblėjos darbotvarkę.
Procedūrinį klausimą užduoda V. Zulonas (LiJOT Valdyba).
Asamblėjos pirmininkė kviečia pasisakyti už arba prieš klausimo „Dėl LiJOT Valdybos darbo
plano“ įtraukimą į Asamblėjos darbotvarkę.
Pasisakymų už nėra.
Pasisako prieš: V. Kornijevskis (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“).

SIŪLOMA. Įtraukti klausimą „Dėl LiJOT Valdybos darbo plano“ į Asamblėjos darbotvarkę.
BALSAVO:
Už:
17,
Prieš:
14,
Susilaikė: 10.
NUTARTA. Įtraukti klausimą „Dėl LiJOT Valdybos darbo plano“ į Asamblėjos darbotvarkę.
Procedūrinį klausimą užduoda A. Varanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“).
Asamblėjos pirmininkė kviečia pasisakyti už arba prieš klausimo „Dėl LiJOT Solidarumo fondo
įkūrimo“ įtraukimą į Asamblėjos darbotvarkę.
Pasisako už: A. Varanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), K.
Džiovalaitė (LiJOT Kontrolės komisija).
Pasisakymų prieš nėra.
Procedūrinį klausimą užduoda V. Kornijevskis (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių
organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
SIŪLOMA. Įtraukti klausimą „Dėl LiJOT Solidarumo fondo įkūrimo“ į Asamblėjos
darbotvarkę.
NUTARTA (bendru sutarimu). Įtraukti klausimą „Dėl LiJOT Solidarumo fondo įkūrimo“ į
Asamblėjos darbotvarkę.
7. SVARSTYTA. Interesų grupių pristatymas. Interesų grupės.
Asamblėjos pirmininkai informuoja, kad interesų darbo grupių 1 dalis prasidės 12.30 val. ir
pristato siūlomas temas šios bei kitų interesų darbo grupių sesijų (priedas Nr. 7).
Darbas interesų darbo grupių 1 dalyje vyksta iki 14.00 val.
14.00 val.
Pietūs.
Darbas interesų darbo grupių 2 dalyje vyksta iki 16.00 val.

16.20 val.
8. SVARSTYTA. Darbo grupių pristatymas. Darbas darbo grupėse.
Asamblėjos pirmininkė L. Pivoriūnaitė pristato darbo grupes (priedas Nr. 8) ir informuoja, kad
„Kreipimasis dėl teigiamo visuomenės požiūrio į Lietuvos Respublikos valstybines institucijas

formavimo“ bus svarstomas antroje grupėje, o kiti įtraukti A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių
sąjunga) pasiūlyti klausimai bus svarstomi prie „Kiti klausimai“.
Darbas darbo grupėse vyksta iki 19.00 val.
Spalio 18 d., sekmadienis
Darbas interesų darbo grupių 3 dalyje vyksta iki 10.30 val.

10. 46 val.
9. SVARSTYTA. LiJOT apdovanojimų pristatymas (priedas Nr. 9).
Asamblėjai pirmininkauja Julius Pagojus.
Asamblėjos pirmininkas informuoja, kad išsiregistravo A. Gaidytė (Jaunieji krikščionys
demokratai), o balsai išduodami P. Liškauskui (Lietuvos krikščioniško jaunimo blaivybės sąjunga
„Žingsnis“), M. Gardauskaitei (Lietuvos moksleivių sąjunga) ir N. Grabauskaitei (Lietuvos jūrų
skautija).
Iš viso šiuo metu išduoti 24 baziniai balsai.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 43 delegatai, iš kurių 22 turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Asamblėjos pirmininkas informuoja, kad išsiregistravo Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė
L. Kančytė, todėl naujuoju komisijos pirmininku paskiriamas R. Kazlauskas.
Procedūrinį klausimą užduoda A. Mark.
9.1. SVARSTYTA. Nominacija „Metų jaunimo organizacijų partneris“.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų jaunimo organizacijų partneris“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „Metų jaunimo organizacijų partneris“ įtraukti į
nominacijų sąrašą.
9.2. SVARSTYTA. Nominacija „Metų jaunimo ambasadorius“.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų jaunimo ambasadorius“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „Metų jaunimo ambasadorius“ įtraukti į
nominacijų sąrašą.

9.3. SVARSTYTA. Nominacija „Metų jaunimo įvykis“.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų jaunimo įvykis“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „Metų jaunimo įvykis“ įtraukti į nominacijų
sąrašą.
9.4. SVARSTYTA. Nominacija „Metų jaunimo organizacijų lyderis“.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų jaunimo organizacijų lyderis“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „Metų jaunimo organizacijų lyderis“ įtraukti į
nominacijų sąrašą.
9.5. SVARSTYTA. Nominacija „Metų iniciatyva jaunimui“.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų iniciatyva jaunimui“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „Metų iniciatyva jaunimui“ įtraukti į nominacijų
sąrašą.
9.6. SVARSTYTA. Nominacija „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš.
Pasisako už: A. Makauskas (Jaunimo reikalų taryba), Arūnas Mark (Lietuvos studentų
atstovybių sąjunga).
Pasisakymų prieš nėra.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų jaunimui labiausiai nusipelnęs žmogus“ įtraukti į nominacijų
sąrašą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „Metų jaunimui labiausiai nusipelnęs žmogus“
įtraukti į nominacijų sąrašą.
9.7. SVARSTYTA. Nominacija „Metų jaunimo mietas“.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų jaunimo miestas“ įtraukti į nominacijų sąrašą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „Metų jaunimo miestas“ įtraukti į nominacijų
sąrašą.
9.8. SVARSTYTA. Nominacija „LiJOT padėkos apdovanojimas“.
SIŪLOMA. Nominaciją „LiJOT padėkos apdovanojimas“ įtraukti į nominacijų sąrašą.

NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „LiJOT padėkos apdovanojimas“ įtraukti į
nominacijų sąrašą.
9.9. SVARSTYTA. Kandidatai į LiJOT apdovanojimus.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš „Copy 1“ nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
organizacijų partneris“.
Pasisako už: A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), M. Simanavičius (LiJOT
Kontrolės komisija).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą nominuojamą
nominacijai „Metų jaunimo organizacijų partneris“.
Pasisako už: Ž. Vitaitė (AIESEC Lietuva).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš TEO LT, UAB nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
organizacijų partneris“.
Pasisako už: T. Župka (Ukmergės rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), J.
Piliponis (Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
Pasisako prieš: A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Indrę Vareikytę nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
ambasadorius“.
Pasisako už: J. Krūgelis (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Kariną Ufert nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
ambasadorius“.
Pasisako už: M. Simanavičius (LiJOT Kontrolės komisija), A. Varanauskas (Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
Pasisako prieš: A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Loretą Senkutę nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
ambasadorius“.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš „Lietuvos jaunimo dienas“ nominuojamas nominacijai
„Metų jaunimo įvykis“.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš „Ateitininkijos šimtmetį“ nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo įvykis“.
Pasisako už: M. Darškus (Ateitininkų federacija), M. Simanavičius (LiJOT Kontrolės komisija).
Pasisakymų prieš nėra.

Kviečiama pasisakyti už arba prieš „Fluxus Ministeriją“ nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo įvykis“.
Pasisako už: K. Celiešius (Lietuvos liberalus jaunimas), D. Rakauskas (Lietuvos liberalus
jaunimas), A. Armonaitė (LiJOT Valdyba).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Arūną Mark nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
organizacijų lyderis“.
Pasisako už: M. Simanavičius (LiJOT Kontrolės komisija), K. Džiovalaitė (LiJOT Kontrolės
komisija).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Edgarą Stanišauską nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo organizacijų lyderis“.
Pasisako už: D. Rakauskas (Lietuvos liberalus jaunimas), K. Urbanaitė (Lietuvos jaunųjų
Europos federalistų organizacija), K. Celiešius (Lietuvos liberalus jaunimas).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Agnę Markauskaitę nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo organizacijų lyderis“.
Pasisako už: R. Kazlauskaitė (Ateitininkų federacija), P. Mieželis (LiJOT Valdyba).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš „LISS stažuočių programą“ nominuojamą nominacijai
„Metų iniciatyva jaunimui“.
Pasisako už: M. Darškus (Ateitininkų federacija).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš „Pameistrį“ nominuojamą nominacijai „Metų iniciatyva
jaunimui“.
Pasisako už: A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš „Nebijok kalbėti“ nominuojamą nominacijai „Metų
iniciatyva jaunimui“.
Pasisako už: I. Mickevičiūtė (VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš „Fluxus Ministeriją“ nominuojamą nominacijai „Metų
iniciatyva jaunimui“.
Pasisako už: M. Simanavičius (LiJOT Kontrolės komisija), R. Papartytė (Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), V. Zulonas (LiJOT Valdyba).
Pasisakymų prieš nėra.
Pasisako M. Simanavičius (LiJOT Kontrolės komisija).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Žilviną Šilgalį nominuojamą nominacijai „Metų žmogus,
labiausiai nusipelnęs jaunimui“.

Pasisako už: G. Švėgždaitė (Lietuvos liberalus jaunimas), A. Mark (Lietuvos studentų
atstovybių sąjunga).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Gabrielių Liaudanską - Svarą nominuojamą nominacijai
„Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisakymų už nėra.
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Tadą Langaitį nominuojamą nominacijai „Metų žmogus,
labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisako už: A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Pasisako prieš: M. Simanavičius (LiJOT Kontrolės komisija).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Londoną nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
miestas“.
Pasisako už: A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Pasisako prieš: S. Matavičiūtė (Jaunųjų konservatorių lyga).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Panevėžį nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
miestas“.
Pasisako už: A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), M. Denisenko (Klaipėdos
jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“), D. Stankūnaitė (Panevėžio jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“)
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Šilalę nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo miestas“.
Pasisako už: B. Žebrauskaitė (Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“).
Pasisakymų prieš nėra.
Pasisako Š. Frolenko (Asamblėjos pirmininkas).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Jurą Poželą nominuojamą nominacijai „LiJOT padėkos
apdovanojimas“.
Pasisako už: M. Simanavičius (LiJOT Kontrolės komisija), V. Kornijevskis (Jonavos rajono
jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), T. Župka (Ukmergės rajono jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
Pasisako prieš: V. Zulonas (LiJOT Valdyba).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Gają Bartusevičiūtę nominuojamą nominacijai „LiJOT
padėkos apdovanojimas“.
Pasisako už: A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Pasisakymų prieš nėra.
M. Stoškus (Lietuvos jaunųjų socialliberalų sąjunga) informuoja, kad Lietuvos jaunųjų
socialliberalų sąjunga atsiima siūlymą nominuoti „Fluxus Ministeriją“ nominacijoje „Metų jaunimo
įvykis“, tam, kad nekiltų nesusipratimų, jog Ministerija nominuojama dvejoje nominacijose.

11.31 val.
10. SVARSTYTA. Rezoliucijų svarstymas ir priėmimas.
Asamblėjai pirmininkauja Šarūnas Frolenko.
Asamblėjos pirmininkas informuoja apie procedūras svarstant rezoliucijas ir pozicijas ir
primena, kad pagal Asamblėjos reglamento 8.4.3. punktą „Asamblėjos sprendimai dėl rezoliucijų
projektų patvirtinimo laikomi priimtais, kai už juos gauta ne mažiau kaip 2∕3 Asamblėjos balsų
daugumos ”.
10.1. SVARTYTA. Pozicija dėl savanoriškos veiklos teisinio reglamentavimo (priedas Nr.
10).
Darbo grupės rezultatus pristato R. Kondrataitė (LiJOT Kontrolės komisija).
SIŪLOMA. Svarstyti Poziciją dėl savanoriškos veiklos teisinio reglamentavimo.
NUTARTA (bendru sutarimu). Svarstyti Poziciją dėl savanoriškos veiklos teisinio
reglamentavimo.
R. Kondrataitė pristato darbo grupės pakeitimus, kurie yra tik gramatinio pobūdžio.
SIŪLOMA. Patvirtinti visus siūlomus darbo grupės pakeitimus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti visus siūlomus darbo grupės pakeitimus.
Asamblėjos pirmininkas teiraujasi Asamblėjos ar yra norinčių pasisakyti prieš šią poziciją.
Pasisakymų prieš nėra.
SIŪLOMA. Priimti Poziciją dėl savanoriškos veiklos teisinio reglamentavimo su visais
siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti
Poziciją dėl savanoriškos veiklos teisinio
reglamentavimo su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
10.2. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl už jaunimo politiką atsakingos ministerijos kūrimo
(priedas Nr. 11).
Darbo grupės rezultatus pristato A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), kuri siūlo
nesvarstyti Rezoliucijos dėl už jaunimo politiką atsakingos ministerijos kūrimo šioje Asamblėjoje ir
teikia savo siūlymus dėl tolimesnių veiksmų:
1. įpareigoti LiJOT Valdybą iki LiJOT pavasario Asamblėjos parengti išsamią situacijos
analizę ir pateikti atnaujintą rezoliucijos tekstą;
2. įgalioti LiJOT Prezidentą ir Valdybą ieškoti potencialių partnerių šios idėjos įgyvendinimui.

Pasisako: V. Kornijevskis (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“).
SIŪLOMA. Priimti darbo grupės siūlymus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti darbo grupės siūlymus.
10.3. SVARSTYTA. Kreipimasis dėl teigiamo visuomenės požiūrio į Lietuvos Respublikos
valstybines institucijas formavimo (priedas Nr. 12).
Darbo grupės rezultatus pristato A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
SIŪLOMA. Svarstyti Kreipimąsi dėl teigiamo visuomenės požiūrio į Lietuvos Respublikos
valstybines institucijas formavimo.
NUTARTA (bendru sutarimu). Svarstyti Kreipimąsi dėl teigiamo visuomenės požiūrio į
Lietuvos Respublikos valstybines institucijas formavimo.
SIŪLOMA. Patvirtinti darbo grupės siūlymą pakeisti kreipimosi pavadinimą iš „Kreipimasis
dėl teigiamo visuomenės požiūrio į Lietuvos Respublikos valstybines institucijas formavimo“ į
„Kreipimasis dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo praktikos LR Seime“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti darbo grupės siūlymą pakeisti kreipimosi
pavadinimą iš „Kreipimasis dėl teigiamo visuomenės požiūrio į Lietuvos Respublikos valstybines
institucijas formavimo“ į „Kreipimasis dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo praktikos LR Seime“.
SIŪLOMA. Patvirtinti pirmą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti pirmą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti antrą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti antrą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti trečią pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
M. Simanavičius (LiJOT Kontrolės komisija) prieštarauja ir siūlo 28 eilutėje vietoje žodžio
„valstybe“ įrašyti „valstybės institucijomis“.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Kreipimąsi dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo praktikos
LR Seime.
Pasisakymų už nėra.
Pasisako prieš: A. Makauskas (JRT), K. Bagdonas (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“).

Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 42 delegatai, iš kurių 22 turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Asamblėjos pirmininkas informuoja, kad dabar vyks paprastas balsavimas, kurio metu
sprendimas, bus priimtas tuomet, kai už sprendimą bus gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“.
Susilaikę balsavimui įtakos neturi.
SIŪLOMA. Priimti Kreipimąsi dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo praktikos LR Seime su
visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
BALSAVO:
Už:
23,
Prieš:
13.
NUTARTA. Priimti Kreipimąsi dėl teisinės neliečiamybės panaikinimo praktikos LR Seime su
visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
10.4. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl televizijos programų subtitravimo (priedas Nr. 13).
Darbo grupės rezultatus pristato P. Mieželis (LiJOT Valdyba).
Klausimą užduoda A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
P. Mieželis atsako.
Replika po klausimo: A. Varanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas
stalas“).
Klausimą užduoda J. Krūgelis (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
P. Mieželis atsako.
Replika po klausimo: M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis
stalas“).
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Rezoliuciją dėl televizijos programų subtitravimo.
Pasisako už: A. Varanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), M.
Darškus (Ateitininkų federacija), V. Kornijevskis (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų
sąjunga „Apskritas stalas“).
Pasisako prieš: A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), M. Gardauskaitė (Lietuvos
moksleivių sąjunga), S. Matavičiūtė (Jaunųjų konservatorių lyga).
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl televizijos programų subtitravimo.
BALSAVO:
Už:
15,
Prieš:
25.
NUTARTA. Nesvarstyti Rezoliucijos dėl televizijos programų subtitravimo.

Replikos po balsavimo: A. Armonaitė (LiJOT Valdyba), A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių
sąjunga).
10.5. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo
savivaldybėse 2011 m. (priedas Nr. 14).
Darbo grupės rezultatus pristato G. Motuzaitė (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“).
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklos
finansavimo savivaldybėse 2011 m.
NUTARTA (bendru sutarimu). Svarstyti Rezoliuciją dėl nevyriausybinių jaunimo
organizacijų veiklos finansavimo savivaldybėse 2011 m.
SIŪLOMA. Patvirtinti antrą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti antrą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti trečią pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti trečią pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti 40 – 42 eilutes su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti 40 – 42 eilutes su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti 44 – 59 eilutes su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti 44 – 59 eilutes su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Priimti Rezoliuciją dėl nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklos finansavimo
savivaldybėse 2011 m.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti Rezoliuciją dėl nevyriausybinių jaunimo organizacijų
veiklos finansavimo savivaldybėse 2011 m.
12.09 val.
Kavos pertrauka.

12.37 val.
11. SVARSTYTA. Balsavimo procedūra dėl LiJOT apdovanojimų.

Asamblėjos pirmininkai informuoja, kad išduodamas bazinis balsas A. Vaitkui (Lietuvos
jaunųjų krikščionių sąjunga).
LiJOT Kontrolės komisija ir Balsų skaičiavimo komisija kviečiama patikrinti balsadėžę ir ją
užantspauduoti, taip pat kviečiami apžiūrėti vokus su biuleteniais ir juos suskaičiuoti.
Asamblėjos pirmininkas Š. Frolenko pristato LiJOT apdovanojimų balsavimo biuletenius ir jų
žymėjimą balsuojant bei primena slapto balsavimo procedūrą.
12.42 val. skelbiama balsavimo pradžia. Vyksta balsavimo procedūra.
13.38 val. skelbiama balsavimo pabaiga.

12. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Asamblėjos pirmininkai informuoja, kad išsiregistravo K. Kapočiūtė (Lietuvos maironiečių
draugija).

12.1. SVARSTYTA. LiJOT Valdybos darbo planas.
Pasisako Š. Frolenko (Asamblėjos pirmininkas).
Kviečiamas A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga) pristatyti klausimą svarstymui.
A. Mark pristato ir siūlo įpareigoti LiJOT Valdybą parengti vienerių metų Valdybos darbo
planą Pavasario Asamblėjai.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 21 delegatas turintis bazinį balsą.
Kvorumas yra.
Klausimą užduoda V. Kornijevskis (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“).
Atsako Š. Frolenko (Asamblėjos pirmininkas).
L. Pivoriūnaitė (Asamblėjos pirmininkė) pasisako prieš laikotarpio nustatymą Valdybos darbo
planui.
SIŪLOMA. Įpareigoti LiJOT Valdybą parengti Valdybos darbo planą LiJOT Pavasario
Asamblėjai.
NUTARTA (bendru sutarimu). Įpareigoti LiJOT Valdybą parengti Valdybos darbo planą
LiJOT Pavasario Asamblėjai.
12.2. SVARSTYTA. LiJOT Solidarumo fondo įkūrimas.

Kviečiamas A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga) pristatyti klausimą svarstymui.
A. Mark pristato ir siūlo įpareigoti LiJOT Valdybą sukurti darbo grupę, kuri parengtų LiJOT
Solidarumo fondo koncepciją ir nuostatus iki LiJOT Pavasario Asamblėjos.
Pasisako: A. Armonaitė (LiJOT Valdyba), Š. Frolenko (Asamblėjos pirmininkas), L.
Pivoriūnaitė (Asamblėjos pirmininkė), V. Kornijevskis (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių
organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) ir J. Pagojus (Asamblėjos pirmininkas).
Skelbiamas alternatyvus balsavimas.
SIŪLOMA. Kas už tai, kad įpareigoti LiJOT Valdybą sukurti darbo grupę, kuri parengtų
LiJOT Solidarumo fondo koncepciją ir nuostatus iki LiJOT Pavasario Asamblėjos.
UŽ: 27.
SIŪLOMA. Kas už tai, kad LiJOT Pavasario Asamblėjoje organizuoti interesų darbo grupę šia
tema, o vadovus įpareigoti iki to laiko aptarti fondo klausimą savo organizacijose.
UŽ: 10.
NUTARTA. Įpareigoti LiJOT Valdybą sukurti darbo grupę, kuri parengtų LiJOT Solidarumo
fondo koncepciją ir nuostatus iki LiJOT Pavasario Asamblėjos.
Replika po balsavimo: A. Armonaitė (LiJOT Valdyba).
13. SVARSTYTA. Redakcinės kolegijos rinkimai.
Kviečiama siūlyti kandidatus į Redakcinę kolegiją.
A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga) siūlo Ernestą Raulonytę (Lietuvos studentų
atstovybių sąjunga).
M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“) siūlo Gretą
Motuzaitę (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“).
A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga) siūlo Vytautą Zuloną (LiJOT Valdyba).
V. Zulonas (LiJOT Valdyba) siūlo Jorę Astrauskaitę (Lietuvos skautija).
J. Pagojus (Asamblėjos pirmininkas) siūlo Jovitą Valatkaitę (LiJOT Kontrolės komisija).
Š. Frolenko klausia kandidatų, ar jie sutinka būti šioje kolegijoje.
J. Valatkaitė (LiJOT Kontrolės komisija) nesutinka.
SIŪLOMA. Patvirtinti Redakcinę kolegiją iš šių asmenų: E. Raulonytės, G. Motuzaitės, V.
Zulono ir J. Astrauskaitės.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Redakcinę kolegiją iš šių asmenų: E. Raulonytės,
G. Motuzaitės, V. Zulono ir J. Astrauskaitės.

13.43 val.

14. SVARSTYTA. Balsavimo rezultatų dėl LiJOT apdovanojimų paskelbimas.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas R. Kazlauskas perskaito Balsų skaičiavimo komisijos
protokolą (priedas Nr. 14).
Rezultatai:
1 nominacija. „Metų jaunimo organizacijų partneris“:
„Copy 1“ – 25,
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas – 8,
TEO LT, AB – 8.
Metų jaunimo organizacijų partneris – „Copy 1“.
2 nominacija. „Metų jaunimo ambasadorius“:
Indrė Vareikytė – 17,
Karina Ufert – 9,
Loreta Senkutė – 15.
Metų jaunimo ambasadorius – Indrė Vareikytė.
3 nominacija. „Metų jaunimo įvykis“:
„Lietuvos jaunimo dienos“ – 17,
„Ateitininkijos šimtmetis“ – 23.
Metų jaunimo įvykis - „Ateitininkijos šimtmetis“.
4 nominacija. „Metų jaunimo organizacijų lyderis“:
Arūnas Mark – 18,
Edgaras Stanišauskas – 12,
Agnė Markauskaitė – 10.
Metų jaunimo organizacijų lyderis – Arūnas Mark.
5 nominacija. „Metų iniciatyva jaunimui“:
„LISS stažuočių programa“ – 5,
„Nebijok kalbėti“ – 9,
„Pameistrys“ - 6,
„Fluxus Ministerija“ – 21,
Metų iniciatyva jaunimui - „Fluxus Ministerija“.
6 nominacija. „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“:
Žilvinas Šilgalis – 14,
Gabrielius Liaudanskas - Svaras – 14,
Tadas Langaitis – 13.
7 nominacija. „Metų jaunimo miestas“:

Panevėžys – 24,
Londonas – 10,
Šilalė – 7.
Metų jaunimo miestas – Panevėžys.
7 nominacija. „LiJOT padėkos apdovanojimas“:
Juras Požela – 11,
Gaja Bartusevičiūtė – 29.
LiJOT padėkos apdovanojimas bus įteiktas Gajai Bartusevičiūtei.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas R. Kazlauskas informuoja, kad reikia perbalsavimo
dėl nominacijos „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“, nes du kandidatai surinko po lygiai
balsų.
15. SVARSTYTA. Balsavimo procedūra dėl kandidatų nominuojamų nominacijai „Metų
žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
LiJOT Kontrolės komisija ir Balsų skaičiavimo komisija kviečiama iš naujo patikrinti balsadėžę
ir ją užantspauduoti, apžiūrėti vokus su biuleteniais ir juos suskaičiuoti.
Asamblėjos pirmininkas Š. Frolenko prieš balsavimą siūlo pasisakyti už arba prieš kandidatus.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Žilviną Šilgalį nominuojamą nominacijai „Metų žmogus,
labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisako už: G. Švėgždaitė (Lietuvos liberalus jaunimas), V. Zulonas (LiJOT Valdybas), A.
Armonaitė (LiJOT Valdyba).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Gabrielių Liaudanską - Svarą nominuojamą nominacijai
„Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisako už: M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“), L.
Pivoriūnaitė (Asamblėjos pirmininkė), M. Barkauskas (Marijampolės jaunimo organizacijų taryba
„Apskritas stalas“).
Pasisakymų prieš nėra.
Kviečiama pasisakyti už arba prieš Tadą Langaitį nominuojamą nominacijai „Metų žmogus,
labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisako už: J. Pagojus (Asamblėjos pirmininkas), L. Pivoriūnaitė (Asamblėjos pirmininkė).
Pasisakymų prieš nėra.
Asamblėjos pirmininkai informuoja, kad A. Mark (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga
perdeleguoja savo bazinį balsą J.Pagojui (Asamblėjos pirmininkas).
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 21 delegatas turintis bazinį balsą.
Kvorumas yra.

14.04 val. skelbiama balsavimo pradžia. Vyksta balsavimo procedūra.
14.14 val. skelbiama balsavimo pabaiga.
Asamblėjos pirmininkai informuoja, kad išsiregistravo M. Barkauskas (Marijampolės jaunimo
organizacijų taryba „Apskritas stalas“) ir A. Jasinskis (Marijampolės jaunimo organizacijų taryba
„Apskritas stalas“).
16. SVARSTYTA. Balsavimo rezultatų dėl kandidatų nominuojamų nominacijai „Metų
žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“ paskelbimas.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas R. Kazlauskas perskaito Balsų skaičiavimo komisijos
protokolą (priedas Nr. 15).
Rezultatai:
Nominacija. „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“:
Žilvinas Šilgalis – 11,
Gabrielius Liaudanskas - Svaras – 18,
Tadas Langaitis – 11.
Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui – Gabrielius Liaudanskas – Svaras.

14.19 val.
17. SVARSTYTA. Asamblėjos uždarymas.
Asamblėją uždaro LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko.

Pirmininkai

Julius Pagojus
Šarūnas Frolenko
Loreta Pivoriūnaitė

Sekretoriai

Evaldas Rupkus
Aida Lumbytė
Judita Žilėnaitė

