Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
ASAMBLĖJOS PROTOKOLAS
2011 m. spalio 22-23 d.
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vilnius
Apie Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 31 – ąją Asamblėją LiJOT Prezidentas
Šarūnas Frolenko Narius ir Stebėtojus informavo ir pakvietė dalyvauti 2011 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 22 d., šeštadienis
9.15-10.30
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.20

Dalyvių atvykimas ir registracija.
Įvadinė darbo grupė pirmą kartą dalyvaujantiems LiJOT renginyje.
LiJOT Asamblėjos atidarymas. Svečių sveikinimai.
Pirmininkų, sekretorių, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Balsuojama visais balsais
Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas.
11.20-11.50 LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaita – pristatymas, klausimai, atsakymai.
(LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko)
11.50-12.00 LiJOT Prezidento ir Valdybos veiklos ataskaitos tvirtinimas.
Balsuojama visais balsais
12.00-12.30 Kavos pertrauka
12.30-13.00 LiJOT naujų Narių ir Stebėtojų prisistatymai, priėmimas.
Balsuojama baziniais balsais
13.00-14.00 Pietūs
14.00-15.00 LiJOT apdovanojimų pristatymas.
15.00-16.00 Kandidatų į LiJOT Prezidento postą prisistatymas. Kandidatų į LiJOT Valdybą
prisistatymas.
16.00-16.30 Kavos pertrauka
16.30-18.00 Balsavimo procedūra dėl LiJOT Prezidento, LiJOT Valdybos narių ir LiJOT Balsuojama
apdovanojimų.
visais balsais
18.00-18.30 Darbo grupių pristatymas. Interesų grupių pristatymas.
18.30-19.30 Darbas darbo grupėse (rezoliucijų, pozicijų, kitų klausimų svarstymas).
19.30-20.30 Vakarienė
* pasiūlymai visiems dokumentams turi būti pateikti ir užregistruoti iki sekmadienio 9.00 val. ryto.
Registracijos tvarką paskelbsime Asamblėjos metu.

Spalio 23 d., sekmadienis
Iki 9.00
9.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.00
14.00-15.00

Pusryčiai, nakvojantiems dalyviams jų nakvynės vietose
Darbas darbo grupėse (rezoliucijų, pozicijų, kitų klausimų svarstymas). Tęsinys.
Kavos pertrauka
Interesų grupės.
Rezoliucijų svarstymas ir priėmimas.
Kiti klausimai. LiJOT Asamblėjos uždarymas.
Pietūs

Balsuojama visais balsais

Spalio 22 d., šeštadienis.
10.40 val.
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 viceministras Dalius Bitaitis, Jaunimo reikalų departamento prie SADM
direktorius Mindaugas Kuliavas ir Rusijos nacionalinės jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Denis
Barinov.
LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko informuoja, kad 31-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 41 LiJOT Narys, iš kurių 3 - sustabdyta narystė, todėl kvorumas bus laikomas teisėtu, jei
salėje bus 20 delegatų turinčių bazinius balsavimo mandatus.
Š. Frolenko pradeda balsavimo mandatų išdavimą.
LiJOT Prezidentas Š. Frolenko informuoja, kad iš viso išduota 30 bazinių balsų ir 29 papildomi.
Kvorumas yra.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 29 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
1.1 SVARSTYTA. Asamblėjos pirmininkų tvirtinimas.
LiJOT Valdyba, 31–osios Asamblėjos pirmininkais siūlo patvirtinti Aušrinę Armonaitę,
Aureliją Trimonytę ir Šarūną Frolenko.
SIŪLOMA. 31–osios Asamblėjos pirmininkais patvirtinti Aušrinę Armonaitę, Aureliją
Trimonytę ir Šarūną Frolenko.
NUTARTA (bendru sutarimu). 31 – osios Asamblėjos pirmininkais patvirtinti Aušrinę
Armonaitę, Aureliją Trimonytę ir Šarūną Frolenko.
Asamblėjai pirmininkauja Šarūnas Frolenko.
1.2 SVARSTYTA. Asamblėjos sekretorių tvirtinimas.
LiJOT Valdyba, 31 – osios Asamblėjos sekretoriais siūlo patvirtinti Rūtą Labalaukytę, Mantą
Zakarką ir Juditą Žilėnaitę.
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SIŪLOMA. 31 – osios Asamblėjos sekretoriais patvirtinti Rūtą Labalaukytę, Mantą Zakarką ir
Juditą Žilėnaitę.
NUTARTA (bendru sutarimu). 31 – osios Asamblėjos sekretoriais patvirtinti Rūtą
Labalaukytę, Mantą Zakarką ir Juditą Žilėnaitę.

1.3 SVARSTYTA. Asamblėjos Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Asamblėjos pirmininkas siūlo Balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 3 asmenų.
J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) prieštarauja ir siūlo sudaryti šią
komisiją iš 5 narių.
Kviečiami siūlyti kandidatai į Balsų skaičiavimo komisiją.
J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) siūlo R. Žmuidzinaitę (Kauno
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
E. Markevičiūtė (Lietuvos liberalus jaunimas) siūlo K. Celiešių (Lietuvos jaunųjų Europos
federalistų organizacija).
G. Darškutė (Ateitininkų federacija) siūlo J. Šutą (Ateitininkų federacija).
I. Dičmonaitė (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga) siūlo K. Džiovalaitę (Lietuvos studentų
atstovybių sąjunga).
K. Celiečius (Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija) siūlo L. Račicką (Lietuvos
liberalus jaunimas).
Asamblėjos pirmininkas kreipiasi į asmenis pasiūlytus į Balsų skaičiavimo komisiją,
klausdamas ar jie sutinka būti Balsų skaičiavimo komisijoje.
Visi sutinka.
SIŪLOMA. Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją iš penkių asmenų: R. Žmuidzinaitės, K.
Celiešiaus, J. Šuto, K. Džiovalaitės, L. Račicko.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją iš penkių asmenų: R.
Žmuidzinaitės, K. Celiešiaus, J. Šuto, K. Džiovalaitės, L. Račicko.
Balsų skaičiavimo komisija kviečiama išsirinkti Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką ir
pasiskirstyti skaičiavimo zonomis.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrenkamas J. Šutas (Ateitininkų federacija).
1.4. SVARSTYTA. 31-osios Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas (priedas Nr. 3).
Asamblėjos pirmininkas teiraujasi Asamblėjos delegatų ar yra pasiūlymu darbotvarkei.
Pasiūlymų nėra.
SIŪLOMA. Patvirtinti 31 – osios Asamblėjos darbotvarkę.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti 31 – osios Asamblėjos darbotvarkę.
3

11.20 val.
Asamblėjai pirmininkauja A. Trimonytė.
2. SVARSTYTA. LiJOT Prezidento ir Valdybos 2008 - 2011 metų veiklos ataskaita.
LiJOT Prezidentas Šarūnas Frolenko kviečiamas pristatyti LiJOT Prezidento ir Valdybos
veiklos ataskaitą.
Š. Frolenko pristato 2008 – 2011 metų LiJOT veiklos ataskaitą (priedas Nr. 4).
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), V. Morkūnas
(Lietuvos studentų atstovybių sąjunga).
Š. Frolenko atsako.
Klausimų daugiau nėra.
Kviečiamas LiJOT Kontrolės komisijos pirmininkas pateikti išvadas dėl pristatytos ataskaitos.
K. Krasauskas pristato išvadas dėl pristatytos ataskaitos (priedas Nr. 5).
Pasisako J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
I. Gudžiūnaitė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) kviečiama atsiimti
papildomo balso.
4. SVARSTYTA. LiJOT Prezidento ir Valdybos 2008 – 2011 metų veiklos ataskaitos
tvirtinimas.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 54 delegatai, iš kurių 29 turintys bazinius balsus.
Siūloma tvirtinti bendru sutarimu.
J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) prieštarauja.
SIŪLOMA. Patvirtinti LiJOT Prezidento ir Valdybos 2008 – 2011 metų veiklos ataskaitą.
BALSAVO:
Už:
57,
Prieš:
0,
Susilaikė: 0.
NUTARTA. Patvirtinti LiJOT Prezidento ir Valdybos 2008 – 2011 metų veiklos ataskaitą.
A.
Kurilovai (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas
stalas“) išduodamas bazinis balsas.
12.04 val. Skelbiama kavos pertrauka.
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12.32 val.
Asamblėjai pirmininkauja Aušrinė Armonaitė.
5. SVARSTYTA. LiJOT naujų Narių ir Stebėtojų prisistatymai, priėmimas.
Asamblėjos pirmininkas kviečia A. Girkontaitę (Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga) atsiimti
bazinio balso ir informuoja, kad šiuo metu yra išduoti 32 baziniai balsai.
Asamblėjos pirmininkas 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“.
5.1. SVARSTYTA. Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas
stalas“ narystė.
Asamblėjos pirmininkas kviečia LiJOT Kontrolės komisijos pirmininką K. Krasauską pristatyti
LiJOT Kontrolės komisijos išvadas dėl Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritas stalas“ pateikto prašymo tapti LiJOT Stebėtojais.
K. Krasauskas pristato LiJOT Kontrolės komisijos išvadas (priedas Nr. 6). Išvadose teigiama,
kad Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ prašymas (priedas
Nr. 7) tapti LiJOT Stebėtojais ir kiti reikiami dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus.
Kviečiamas Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“
atstovas pristatyto savo organizaciją.
K. Laurinaitis (Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“)
pristato.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: I. Mažonavičiūtė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas
stalas“).
K. Laurinaitis (Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“)
atsako.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“.
Pasisako „už“: M. Čeponas (Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“), M.
Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), V. Eidėnas (Lietuvos
moksleivių sąjunga).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 32 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
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SIŪLOMA. Priimti Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritas stalas“
į LiJOT Stebėtojus.
BALSAVO:
Už:
32,
Prieš:
0.
NUTARTA. Priimti Kazlų Rūdos savivaldybės jaunimo organizacijų sąjungą „Apskritas stalas“
į LiJOT Stebėtojus.
5.2. SVARSTYTA. Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos narystė.
Asamblėjos pirmininkas kviečia LiJOT Kontrolės komisijos pirmininką K. Krasauską pristatyti
LiJOT Kontrolės komisijos išvadas dėl Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pateikto prašymo tapti
LiJOT Nariais.
K. Krasauskas pristato LiJOT Kontrolės komisijos išvadas (priedas Nr. 8). Išvadose teigiama,
kad Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos prašymas (priedas Nr. 9) tapti LiJOT Nariais ir kiti reikiami
dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus.
Kviečiamas Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos atstovas pristatyto savo organizaciją.
K. Grigaliūnas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga) pristato.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: E. Markevičiūtė (Lietuvos liberalus jaunimas), J. Pagojus (Lietuvos
socialdemokratinio jaunimo sąjunga), A. Skaržinskas (Lietuvos sakaliukų sąjunga).
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“.
Pasisako „už“: M. Čeponas (Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“), U.
Stonkutė (Jaunųjų konservatorių lyga), A. Rudomanskis (Tolerantiško jaunimo asociacija).
Pasisako „prieš“: E. Markevičiūtė (Lietuvos liberalus jaunimas).
SIŪLOMA. Priimti Lietuvių tautinio jaunimo sąjungą į LiJOT Narius.
BALSAVO:
Už:
18,
Prieš:
5,
Susilaikė: 9.
NUTARTA. Nepriimti Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos į LiJOT Narius.
Replika po balsavimo: M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“).
12.57 val. Pietūs.

14.07 val.
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Asamblėjai pirmininkauja Aušrinė Armonaitė.
6. SVARSTYTA. LiJOT apdovanojimų pristatymas (priedas Nr. 10).
Kviečiamas B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) atsiimti papildomo
balso.
6.1. SVARSTYTA. Nominacija „Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis“.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis“ įtraukti į nominacijų
sąrašą.
NUTARTA (bendru sutarimu).
įvykis“ įtraukti į nominacijų sąrašą.

Nominaciją „Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo

6.2. 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.
6.3. 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.
6.4. 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.
6.5. SVARSTYTA. Nominacija „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
SIŪLOMA. Nominaciją „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“ įtraukti į nominacijų
sąrašą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nominaciją „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“
įtraukti į nominacijų sąrašą.
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6.6. 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.
6.7. SVARSTYTA. Kandidatai į LiJOT apdovanojimus.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Kauno Jaunimo dienas nominuojamas nominacijai
„Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis“.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ kampaniją „Emocinė parama 100 Lietuvos miestelių“
nominuojamą nominacijai „Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis“.
Pasisako „už“: T. Nikulinas (Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“), K. Celiečius (Lietuvos jaunųjų Europos federalistų organizacija).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ „EuroBasket 2011“ savanorystę nominuojamą
nominacijai „Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis“.
Pasisako „už“: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), M. Stoškus (Vilniaus
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), L. Kančytė (Ateitininkų federacija).
Pasisako „prieš“: M. Čeponas (Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“),
T. Rakovas (Lietuvos Skautija).
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Mantą Jurgutį nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo organizacijų lyderis“.
Pasisako „už“: B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), E. Juciūtė
(Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Nerijų Buivydą nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo organizacijų lyderis“.
Pasisako „už“: T. Rakovas (Lietuvos skautija), P. Mieželis (Jaunimo reikalų tarybas).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Nerijų Buivydą nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo organizacijų lyderis“.
Pasisako „už“: T. Rakovas (Lietuvos skautija), P. Mieželis (Jaunimo reikalų tarybas).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Joną Laniauską nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo organizacijų lyderis“.
Pasisako „už“: I. Mažonavičiūtė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), K.
Grigaliūnas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga), V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga).
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Pasisako „prieš“: B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ VšĮ Geros valios projektai nominuojamą nominacijai
„Metų jaunimo organizacijų partneris“.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ AB „Swedbank“ nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo organizacijų partneris“.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą nominuojamą
nominacijai „Metų jaunimo organizacijų partneris“.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ LRT nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
organizacijų partneris“.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Viliją Blinkevičiūtę nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo ambasadorius“.
Pasisako „už“: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ M. Ulozą nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
ambasadorius“.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ G. Lomanaitę nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
ambasadorius“.
Pasisako „už“: E. Markevičiūtė (Lietuvos liberalus jaunimas), M. Jurgutis (LiJOT Valdyba).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Vladą Kornijevskį nominuojamą nominacijai „Metų
žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisako „už“: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), K. Grigaliūnas
(Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga), A. Kurilova (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų
sąjunga „Apskritas stalas“).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Tomą Čepanonį nominuojamą nominacijai „Metų
žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
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Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Žilviną Šilgalį nominuojamą nominacijai „Metų
žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisako „prieš“: R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija), U. Stonkutė (Jaunųjų
konservatorių lyga).
Pasisako Š. Frolenko (Asamblėjos pirmininkas).
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Darių Skusevičių nominuojamą nominacijai „LiJOT
Padėkos apdovanojimas“.
Pasisako „už“: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Vytautą Dobilą nominuojamą nominacijai „LiJOT
Padėkos apdovanojimas“.
Pasisako „už“: P. Mieželis (Jaunimo reikalų taryba).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Rasą Maselskytę nominuojamą nominacijai „LiJOT
Padėkos apdovanojimas“.
Pasisako „už“: A. Adomaitytė (Lietuvos liberalus jaunimas).
Pasisako „prieš“: B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
Pasisako Š. Frolenko (Asamblėjos pirmininkas).
14.34 val. skelbiama kavos pertrauka.

14.47 val.
Pirmininkauja Š. Frolenko.
7. SVARSTYTA. Kandidatų į LiJOT Prezidento postą prisistatymas. Kandidatų į LiJOT
Valdybą prisistatymas.
Asamblėjos pirmininkas paaiškina procedūras. Kandidatui į LiJOT Prezidento postą prisistatyti
bus skiriama 10 min. ir bus leidžiama užduoti 15 klausimų, o kandidatams į Valdybos nario pozicija
bus skiriama – 4 min. ir leidžiama užduoti 10 klausimų.
7. 1. SVARSTYTA. Kandidatų į LiJOT Prezidento postą prisistatymas.
Kviečiama Loreta Senkutė pristatyti savo kandidatūrą (priedas Nr. 11).
Loreta Senkutė prisistato.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: E. Kamarauskaitė (AIESEC Lietuva), J. Šutas (Ateitininkų federacija), A.
Girkontaitė (Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjunga), V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga), J.
Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), E. Markevičiūtė (Lietuvos liberalus jaunimas),
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V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), I. Mažonavičiūtė (Vilniaus jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritas stalas“), K. Grigaliūnas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga), M. Fofonovas
(Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), V. Jankauskaitė (Lietuvos šaulių
sąjunga), K. Žemaitis (Lietuvos skautija), I. Žilaitytė (VU TSPMI studentų korporacija „RePublica“),
V. Morkūnas (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjunga).
L. Senkutė atsako.
Kviečiamas Michailas Denisenko pristatyti savo kandidatūrą (priedas Nr. 12).
Michailas Denisenko prisistato.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), I.
Mažonavičiūtė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), K. Grigaliūnas (Lietuvių
tautinio jaunimo sąjunga), A. Rudomanskis (Tolerantiško jaunimo asociacija), L. Kančytė (Ateitininkų
federacija).
M. Denisenko atsako.
Kviečiamas Andrius Palionis pristatyti savo kandidatūrą (priedas Nr. 13).
Andrius Palionis prisistato.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimus užduoda: A. Kurilova (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“), K. Grigaliūnas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga), G. Darškutė (Ateitininkų
federacija), B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
Andrius Palionis atsako.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ L. Senkutės kandidatūrą.
Pasisako „už“: J. Astrauskaitė (Lietuvos skautija), E. Kamarauskaitė (AIESEC Lietuva), E.
Markevičiūtė (Lietuvos liberalus jaunimas).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ M. Denisenko kandidatūrą.
Pasisako „už“: A. Kurilova (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“), K. Grigaliūnas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga), I. Vaišnoras (Klaipėdos
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
Pasisako „prieš“: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ A. Palionio kandidatūrą.
Pasisako „už“: V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga), P. Baltokas (Kauno jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), E. Kamarauskaitė (AIESEC Lietuva).
Pasisako „prieš“: P. Mieželis (Jaunimo reikalų taryba).
15.47 val. skelbiama kavos pertrauka.

16.20 val.
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8. SVARSTYTA. Balsavimo procedūra dėl LiJOT Prezidento, LiJOT Valdybos narių ir
LiJOT apdovanojimų.
Išduodamas papildomas balsas L. Lukoševičiui (Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės
sąjunga „Žingsnis“).
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 parodo kaip atrodo biuleteniai, paaiškina jų žymėjimą
balsuojant bei primena slapto balsavimo procedūrą: pagal Asamblėjos reglamento 8.4.2 punktą
balsavimas paprasta arba kvalifikuota balsų dauguma „renkant Prezidentą, Valdybą, Kontrolės
komisiją, LiJOT atstovus į Jaunimo reikalų tarybą, išrinktais laikomi tie kandidatai, kurie surinko
daugiausia, bet ne mažiau kaip pusę visų Asamblėjos balsų“. Šiuo metu yra išduota 32 baziniai ir 32
papildomi balsai.
16.22 val. skelbiama balsavimo pradžia. Vyksta balsavimo procedūra.
17.35 val. skelbiama balsavimo pabaiga.

18.03 val.
8.1. SVARSTYTA. Balsavimo rezultatų dėl LiJOT Prezidento, LiJOT Valdybos narių ir LiJOT
apdovanojimų paskelbimas.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas J. Šutas (Ateitininkų federacija) perskaito Balsų
skaičiavimo komisijos protokolą (priedas Nr. 14).
Balsavimo rezultatų dėl kandidato į LiJOT Prezidento postą 2011-2013 metų kadencijai
paskelbimas:
Loreta Senkutė – 58.
NUTARTA. LiJOT Prezidente 2011-2013 metų kadencijai išrinkta Loreta Senkutė.
Sveikinimai naujam LiJOT Prezidentui.
Balsavimo rezultatų dėl kandidato į LiJOT Valdybą paskelbimas:
Michailas Denisenko – 23,
Andrius Palionis – 40.
NUTARTA. LiJOT Valdybos nariu vietoje Loretos Pivoriūnaitės, likusiai pusės metų
kadencijai, išrinktas Andrius Palionis.
Balsavimo rezultatų dėl LiJOT apdovanojimų paskelbimas:
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1 nominacija. „Metų jaunimo organizacijų partneris“:
VšĮ Geros valios projektai – 9,
AB „Swedbank“ – 7,
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas – 21,
LRT – 24.
NUTARTA. Metų jaunimo organizacijų partneris – neišrinktas.
2 nominacija. „Metų jaunimo ambasadorius“:
Vilija Blinkevičiūtė – 13,
Marius Ulozas – 18,
Guoda Lomanaitė – 29.
NUTARTA. Metų jaunimo ambasadorius – neišrinktas.
3 nominacija. „Metų jaunimo organizacijų lyderis“:
Mantas Jurgutis – 23,
Nerijus Buivydas – 24,
Jonas Laniauskas – 15.
NUTARTA. Metų jaunimo organizacijų lyderis – neišrinktas.
4 nominacija. „Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis“:
Kauno jaunimo dienos – 12,
„Emocinė parama 100 Lietuvos miestelių“ – 38,
„EuroBasket 2011“ savanorystė – 13.
NUTARTA. Metų iniciatyva jaunimui/ Metų jaunimo įvykis - „Emocinė parama 100 Lietuvos
miestelių“.
5 nominacija. „Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui“:
Vladas Kornijevskis – 33,
Tomas Čepanonis – 15,
Žilvinas Šilgalis – 11.
NUTARTA. Metų žmogus, labiausiai nusipelnęs jaunimui – Vladas Kornijevskis.
6 nominacija. „LiJOT padėkos apdovanojimas“:
Darius Skusevičius – 27,
Vytautas Dobilas – 21,
Rasa Maselskytė – 12.
NUTARTA. LiJOT padėkos apdovanojimas – neišrinkta.

Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 28 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
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Asamblėjos pirmininkas siūlo toliau balsuoti už tuos kandidatus, kurie per pirmąjį balsavimą
surinko daugiausiai balsų.
NUTARTA (bendru sutarimu). Balsuoti už tuos kandidatus, kurie per pirmąjį balsavimą
surinko daugiausiai balsų.
J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) siūlo balsavimą atidėti sekmadieniui.
Klausimą užduoda M. Čeponas (Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“).
Š. Frolenko (Asamblėjos pirmininkas) atsako.
Skelbiamas alternatyvus balsavimas.
SIŪLOMA. Kas už tai, kad šiandien vyktų antras balsavimas dėl LiJOT apdovanojimų.
UŽ: 49.
SIŪLOMA. Kas už tai, kad rytoj vyktų antras balsavimas dėl LiJOT apdovanojimų.
UŽ: 7.
NUTARTA. Antras balsavimas dėl LiJOT apdovanojimų vyks šiandien.
Pasisako: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), K. Kulikauskas
(Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Mantą Jurgutį nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo organizacijų lyderis“.
Pasisako „už“: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), I. Gudžiūnaitė
(Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Nerijų Buivydą nominuojamą nominacijai „Metų
jaunimo organizacijų lyderis“.
Pasisako „už“: T. Rakovas (Lietuvos skautija).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ LRT nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
organizacijų partneris“.
Pasisako „už“: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
Pasisako „prieš“: M. Pilkis (LiJOT Valdyba).
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą nominuojamą
nominacijai „Metų jaunimo organizacijų partneris“.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ M. Ulozą nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
ambasadorius“.
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Pasisako „už“: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), M. Stoškus (Vilniaus
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), K. Grigaliūnas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ G. Lomanaitę nominuojamą nominacijai „Metų jaunimo
ambasadorius“.
Pasisako „už“: V. Kornijevskis (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“), E. Markevičiūtė (Lietuvos liberalus jaunimas).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Darių Skusevičių nominuojamą nominacijai „LiJOT
Padėkos apdovanojimas“.
Pasisako „už“: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), T. Rakovas (Lietuvos
skautija).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ arba „prieš“ Vytautą Dobilą nominuojamą nominacijai „LiJOT
Padėkos apdovanojimas“.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
A. Kurilova (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“)
perdeleguoja bazinį balsą V. Kornijevskiui (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“).
8.2. SVARSTYTA. Pakartotinis balsavimas dėl LiJOT apdovanojimų.
LiJOT Kontrolės komisija ir Balsų skaičiavimo komisija kviečiama patikrinti balsadėžę ir ją
užantspauduoti, taip pat kviečiami apžiūrėti vokus su biuleteniais ir juos suskaičiuoti.
18.39 val. skelbiama balsavimo pradžia. Vyksta balsavimo procedūra.
19.05 val. skelbiama balsavimo pabaiga.

19.18 val.
8.3. SVARSTYTA. Balsavimo rezultatų dėl LiJOT apdovanojimų paskelbimas.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas J. Šutas (Ateitininkų federacija) perskaito Balsų
skaičiavimo komisijos protokolą (priedas Nr. 15).
Balsavimo rezultatų dėl LiJOT apdovanojimų paskelbimas:
„Metų jaunimo organizacijų partneris“:
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas – 37,
LRT – 20.
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NUTARTA. Metų jaunimo organizacijų partneris – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.
„Metų jaunimo ambasadorius“:
Marius Ulozas – 38,
Guoda Lomanaitė – 20.
NUTARTA. Metų jaunimo ambasadorius – Marius Ulozas.
„Metų jaunimo organizacijų lyderis“:
Mantas Jurgutis – 33,
Nerijus Buivydas – 26.
NUTARTA. Metų jaunimo organizacijų lyderis – Mantas Jurgutis.
„LiJOT padėkos apdovanojimas“:
Darius Skusevičius – 36,
Vytautas Dobilas – 16.
NUTARTA. LiJOT padėkos apdovanojimas bus įteiktas Dariui Skusevičiui.
9. SVARSTYTA. Darbo grupių pristatymas. Interesų grupių pristatymas.
Asamblėjos pirmininkas Š. Frolenko pristato darbo ir interesų grupes (priedas Nr. 16, priedas
Nr. 17) bei kur jos vyks.
Iš Asamblėjos išsiregistruoja: J. Bakutis (ELSA Lietuva), A. Rudomanskis (Tolerantiško
jaunimo asociacija), L. Lukoševičius (Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“),
I. Ratkevičiūtė (Lietuvos jūrų skautija), J. Vasilevičiūtė (JCI Lietuva), P. Liškauskas (Lietuvos
krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“), K. Džiovalaitė (Lietuvos studentų atstovybių
sąjunga), I. Mažonavičiūtė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), I. Dičmonaitė
(Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), M. Stoškus (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas
stalas“).
19.21 val.
9.1. SVARSTYTA. Darbas darbo grupėse.
Darbas darbo grupėse vyksta iki 20.00 val.
20.00 val. Vakarienė.

Spalio 23 d., sekmadienis.
9.00 val.
Darbas darbo grupėse vyksta iki 11.00 val.
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11.00 val. kavos pertrauka.

11.30 val.
9.2. SVARSTYTA. Darbas interesų grupėse.
Darbas interesų grupėse vyksta iki 12.30 val.
Asamblėjai pirmininkauja Šarūnas Frolenko.
10. SVARSTYTA. Rezoliucijų svarstymas ir priėmimas.
Išduodami balsai: baziniai K. Kapočiūtei (Lietuvos maironiečių draugija) ir I. Dičmonaitei
(Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), papildomas M. Stoškui (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“).
Informuojama, kad šiuo metu išduota 26 baziniai ir 30 papildomų balsų.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 49 delegatai, iš kurių 23 turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
Asamblėjos pirmininkas informuoja, kad vakar išsiregistravo viena iš Balsų skaičiavimo
komisijos narių – K. Džiovalaitė (Lietuvos studentų atstovybių sąjunga), todėl siūlo patvirtinti Balsų
skaičiavimo komisiją iš likusių 4 asmenų.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją iš 4 asmenų.
Asamblėjos pirmininkas informuoja apie procedūras svarstant rezoliucijas 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. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl gyventojų pajamų mokesčio dviejų procentų skyrimo
paramai ir politinių partijų finansavimo (priedas Nr. 18).
Darbo grupės rezultatus pristato J. Ignatavičius (LiJOT Valdyba).
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl gyventojų pajamų mokesčio dviejų procentų skyrimo
paramai ir politinių partijų finansavimo.
NUTARTA (bendru sutarimu). Svarstyti Rezoliuciją dėl gyventojų pajamų mokesčio dviejų
procentų skyrimo paramai ir politinių partijų finansavimo.
J. Ignatavičius (LiJOT Valdyba) pristato darbo grupės pakeitimus.
SIŪLOMA. Patvirtinti darbo grupės siūlymą pakeisti 29-31 eilutėse esančią pastraipą.
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J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) prieštarauja.
J. Ignatavičius (LiJOT Valdyba) paaiškina keitimą.
J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) atsiima savo siūlymą.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti darbo grupės siūlymą panaikinti 29 - 31 eilutėse
esančią pastraipą.
SIŪLOMA. Patvirtinti darbo grupės siūlymą 38 - 41 eilutėse esančią pastraipą perkelti viena
pastraipa aukščiau.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti darbo grupės siūlymą 38 - 41 eilutėse esančią
pastraipą perkelti viena pastraipa aukščiau.
SIŪLOMA. Patvirtinti 66 eilutę su siūlomais darbo grupės pakeitimais.
Pasisako: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), I. Gudžiūnaitė (Vilniaus
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo
sąjunga), E. Kamarauskaitė (AIESEC Lietuva), K. Celiešių (Lietuvos jaunųjų Europos federalistų
organizacija).
NUTARTA (bendru sutarimu). Pakoreguoti ir patvirtinti darbo grupės siūlymą dėl 66 eilutės
keitimo.
SIŪLOMA. Patvirtinti 68 ir 76 eilutes su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti 68 ir 76 eilutes su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) pasisako dėl galimybės siūlyti
keitimus rezoliucijai.
Pasisako J. Ignatavičius (LiJOT Valdyba).
Asamblėjos pirmininkas kviečia sakyti siūlymus.
J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) siūlo 30 eilutėje įrašyti, kad „taip pat
pasisakome prieš galimybę skirti 2 proc. religinėms organizacijoms“.
Pasisako: R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija), V. Kornijevskis (Jonavos
rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), M. Čeponas (Marijampolės
jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“), J. Astrauskaitė (Lietuvos skautija).
Skelbiamas alternatyvus balsavimas.
SIŪLOMA. Kas už tai, kad 30 eilutėje įrašyti, kad „taip pat pasisakome prieš galimybę skirti 2
proc. religinėms organizacijoms“.
UŽ: 23.
18

SIŪLOMA. Kas už tai, kad palikti pirmąjį variantą.
UŽ: 23.
NUTARTA. Lygiosios, sprendimas nepadarytas.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ dėl 30 eilutės siūlomo keitimo.
Pasisako „už“: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga), K. Celiešių (Lietuvos
jaunųjų Europos federalistų organizacija), I. Gudžiūnaitė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“).
Pasisako „prieš“: K. Grigaliūnas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga), R. Laurinaitis (Lietuvos
medicinos studentų asociacija), P. Mieželis (Ateitininkų federacija).
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 24 delegatai turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Rezoliucijos 30 eilutėje įrašyti, kad „taip pat pasisakome prieš galimybę skirti 2
proc. religinėms organizacijoms“.
BALSAVO:
Už:
18,
Prieš:
29.
NUTARTA. Atmesti pasiūlymą rezoliucijos 30 eilutėje neįrašyti, kad „taip pat pasisakome
prieš galimybę skirti 2 proc. religinėms organizacijoms“.
J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) prašo pažymėti protokole, kad
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga balsavo už tai, kad 30 eilutėje įrašyti, kad „taip pat
pasisakome prieš galimybę skirti 2 proc. religinėms organizacijoms“.
J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) taip pat siūlo 36 eilutė įrašyti, kad
Ateitininkų federacija ir Jaunųjų konservatorių lyga būtų atleista nuo turto mokesčių.
SIŪLOMA. Rezoliucijos 36 eilutėje įrašyti, kad „Ateitininkų federacija ir Jaunųjų
konservatorių lyga atleista nuo turto mokesčių“.
BALSAVO:
Už:
5,
Prieš:
38.
NUTARTA. Atmesti pasiūlymą rezoliucijos 36 eilutėje įrašyti, kad „Ateitininkų federacija ir
Jaunųjų konservatorių lyga atleista nuo turto mokesčių“.
Replika po balsavimo: I. Gudžiūnaitė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas
stalas“).
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ Rezoliuciją dėl gyventojų pajamų mokesčio dviejų
procentų skyrimo paramai ir politinių partijų finansavimo.
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Pasisako „už“: J. Astrauskaitė (Lietuvos skautija), V. Kornijevskis (Jonavos rajono jaunimo
visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), K. Celiešius (Lietuvos jaunųjų Europos
federalistų organizacija).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
SIŪLOMA. Priimti Rezoliuciją dėl gyventojų pajamų mokesčio dviejų procentų skyrimo
paramai ir politinių partijų finansavimo.
BALSAVO:
Už:
43,
Prieš:
3.
NUTARTA. Priimti Rezoliuciją dėl gyventojų pajamų mokesčio dviejų procentų skyrimo
paramai ir politinių partijų finansavimo.
10. 2. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl jaunimo organizacijų finansavimo (priedas Nr. 19).
Darbo grupės rezultatus pristato J. Ignatavičius (LiJOT Valdyba).
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl jaunimo organizacijų finansavimo.
NUTARTA (bendru sutarimu). Svarstyti Rezoliuciją dėl jaunimo organizacijų finansavimo.
J. Ignatavičius (LiJOT Valdyba) pristato darbo grupės pakeitimus.
SIŪLOMA. Patvirtinti visus darbo grupės siūlomus pakeitimus, kurie yra tik gramatinio
pobūdžio.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti visus darbo grupės siūlomus pakeitimus, kurie yra
tik gramatinio pobūdžio.
SIŪLOMA. Priimti Rezoliuciją dėl jaunimo organizacijų finansavimo.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti Rezoliuciją dėl jaunimo organizacijų finansavimo.
10. 3. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl moksleivių pilietiškumo ugdymo pamokų mokyklose
(priedas Nr. 20).
Darbo grupės rezultatus pristato M. Pilkis (LiJOT Valdyba).
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl moksleivių pilietiškumo ugdymo pamokų mokyklose.
NUTARTA (bendru sutarimu). Svarstyti Rezoliuciją dėl moksleivių pilietiškumo ugdymo
pamokų mokyklose.
M. Pilkis (LiJOT Valdyba) pristato darbo grupės pakeitimus.
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SIŪLOMA. Patvirtinti visus darbo grupės siūlomus pakeitimus, kurie yra tik gramatinio
pobūdžio.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti visus darbo grupės siūlomus pakeitimus, kurie yra
tik gramatinio pobūdžio.
SIŪLOMA. Priimti Rezoliuciją dėl moksleivių pilietiškumo ugdymo pamokų mokyklose.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti Rezoliuciją dėl moksleivių pilietiškumo ugdymo
pamokų mokyklose.
Replikos po balsavimo: V. Kornijevskis (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų
sąjunga „Apskritas stalas“), B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
10. 4. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į 2013 m.
Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai procesus (priedas Nr. 21).
Darbo grupės rezultatus pristato M. Pilkis (LiJOT Valdyba).
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į 2013 m.
Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai procesus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Svarstyti Rezoliuciją dėl nevyriausybinių organizacijų
įtraukimo į 2013 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai procesus.
M. Pilkis (LiJOT Valdyba) pristato darbo grupės pakeitimus.
SIŪLOMA. Patvirtinti 27 eilutę su siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti 27 eilutę su siūlomais darbo grupės pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti 35 - 36 eilutes su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) prieštarauja ir mano, kad 35 eilutėje
reikia palikti sakinyje žodžius „ragina neimituoti“.
Pasisako: V. Kornijevskis (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“).
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ siūlymą palikti 35 eilutę be darbo grupės siūlomų
pakeitimų.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisako „prieš“: M. Pilkis (LiJOT Valdyba).
SIŪLOMA. Palikti 35 eilutėje panaikintą įrašą kad „baigti imituoti tarimąsi ir
bendradarbiavimą“.
BALSAVO:
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Už:
Prieš:

13,
32.

NUTARTA. Patvirtinti 35 eilutę su siūlomais darbo grupės pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti 36 eilutę su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti 36 eilutę su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti 5 – 8 pastraipas su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti 5 – 8 pastraipas su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ Rezoliuciją dėl nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į
2013 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai procesus.
Pasisako „už“: J. Pagojus (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
SIŪLOMA. Priimti Rezoliuciją dėl nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į 2013 m. Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai procesus.
BALSAVO:
Už:
52,
Prieš:
0.
NUTARTA. Priimti Rezoliuciją dėl nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į 2013 m. Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai procesus.
10. 5. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl dvigubos pilietybės (priedas Nr. 22).
Darbo grupės rezultatus pristato B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga)
ir informuoja, kad šios rezoliucijos iniciatoriai, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, ir darbo
grupė siūlo šią rezoliuciją tobulinti ir perkelti jos svarstymą į Pavasario Asamblėją.
SIŪLOMA. Pritarti iniciatorių ir darbo grupės siūlymui dėl rezoliucijos svarstymo perkėlimo į
Pavasario Asamblėją.
NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti iniciatorių ir darbo grupės siūlymui dėl rezoliucijos
svarstymo perkėlimo į Pavasario Asamblėją.
10. 6. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl teisės kelti kandidatus rinkimuose (priedas Nr. 23).
Darbo grupės rezultatus pristato I. Gudžiūnaitė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“).
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SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl teisės kelti kandidatus rinkimuose.
Yra prieštaraujančių dėl šios rezoliucijos svarstymo.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ šios rezoliucijos svarstymą.
Pasisako „už“: U. Stonkutė (Jaunųjų konservatorių lyga), J. Pagojus (Lietuvos
socialdemokratinio jaunimo sąjunga), K. Grigaliūnas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga).
Pasisako „prieš“: V. Mitalas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), M.
Denisenko (Klaipėdos jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), T. Rakovas (Lietuvos
skautija).
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl teisės kelti kandidatus rinkimuose.
BALSAVO:
Už:
16,
Prieš:
26.
NUTARTA. Nesvarstyti Rezoliucijos dėl teisės kelti kandidatus rinkimuose.
I. Gudžiūnaitė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) siūlo tuomet palikti
šią rezoliuciją Pavasario Asamblėjai.
Pasisako: M. Pilkis (LiJOT Valdyba).
SIŪLOMA. Rezoliuciją dėl teisės kelti kandidatus rinkimuose svarstyti Pavasario Asamblėjoje.
BALSAVO:
Už:
36,
Prieš:
8.
NUTARTA. Rezoliuciją dėl teisės kelti kandidatus rinkimuose svarstyti Pavasario
Asamblėjoje.
10. 7. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl tautinių mažumų kalbų vartojimo (priedas Nr. 24).
Darbo grupės rezultatus pristato J. Pagojus (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas
stalas“) ir K. Grigaliūnas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga).
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl tautinių mažumų kalbų vartojimo.
Yra prieštaraujančių dėl šios rezoliucijos svarstymo.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ šios rezoliucijos svarstymą.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisako „prieš“: R. Kalinauskaitė (Lietuvos šaulių sąjunga), M. Denisenko (Klaipėdos jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), M. Pilkis (LiJOT Valdyba).
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl tautinių mažumų kalbų vartojimo.
BALSAVO:
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Už:
Prieš:

20,
24.

NUTARTA. Nesvarstyti Rezoliucijos dėl tautinių mažumų kalbų vartojimo.
10. 8. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl institucinės paramos projektų administravimo funkcijų
grąžinimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (priedas Nr.
25).
Darbo grupės rezultatus pristato M. Fofonovas (Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“) ir K. Kazlauskas (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“).
SIŪLOMA. Svarstyti Rezoliuciją dėl institucinės paramos projektų administravimo funkcijų
grąžinimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
NUTARTA (bendru sutarimu). Svarstyti Rezoliuciją dėl institucinės paramos projektų
administravimo funkcijų grąžinimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos.
SIŪLOMA. Patvirtinti rezoliucijos pavadinimą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti rezoliucijos pavadinimą su visais siūlomais darbo
grupės pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti pirmą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti pirmą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti trečią pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
Klausimą užduoda V. Kornijevskis (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“).
Atsako M. Fofonovas (Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
Pasisako: J. Pagojus (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti trečią pastraipą su visais siūlomais darbo grupės
pakeitimais.
SIŪLOMA. Patvirtinti ketvirtą pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
Pasisako: Š. Frolenko (Asamblėjos pirmininkas).
J. Ignatavičius (LiJOT Valdyba) siūlo 38 eilutėje įrašyti „kurie netinka jaunimo
organizacijoms“, vietoje „kurie yra per griežti jaunimo organizacijoms“.
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SIŪLOMA. Pritarti siūlymui 38 eilutėje įrašyti „kurie netinka jaunimo organizacijoms“, vietoje
„kurie yra per griežti jaunimo organizacijoms“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti ketvirtą pastraipą su visais siūlomais pakeitimais.
NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti siūlymui 38 eilutėje įrašyti „kurie netinka jaunimo
organizacijoms“, vietoje „kurie yra per griežti jaunimo organizacijoms“.
SIŪLOMA. Patvirtinti paskutinę pastraipą su visais siūlomais darbo grupės pakeitimais.
J. Ignatavičius (LiJOT Valdyba) siūlo keisti 44 eilutę ir ją perrašyti taip: „su JRD atstovais
suderinti ataskaitų turinį“.
SIŪLOMA. Pritarti siūlymui keisti 44 eilutę ir ją perrašyti taip: „su JRD atstovais suderinti
ataskaitų turinį“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Pritarti siūlymui keisti 44 eilutę ir ją perrašyti taip: „su JRD
atstovais suderinti ataskaitų turinį“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti paskutinę pastraipą su visais siūlomais darbo
grupės pakeitimais.
T. Nikulinas (Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) siūlo
paskutinėje pastraipoje pridėti punktą apie organizacijų kompetencijų kėlimą pildant ataskaitas.
SIŪLOMA. Pritarti siūlymui paskutinėje pastraipoje pridėti punktą apie organizacijų
kompetencijų kėlimą pildant ataskaitas.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nepriimti siūlymo paskutinėje pastraipoje pridėti punktą apie
organizacijų kompetencijų kėlimą pildant ataskaitas.
Asamblėjos pirmininkas siūlo priimti rezoliuciją bendru sutarimu.
B. Balkauskas (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga) prieštarauja šiam siūlymui.
SIŪLOMA. Priimti Rezoliuciją dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
BALSAVO:
Už:
48,
Prieš:
1.
NUTARTA. Priimti Rezoliuciją dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

13.58 val.
11. SVARSTYTA. Redakcinės kolegijos rinkimai.
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Kviečiama siūlyti kandidatus į Redakcinę kolegiją.
J. Pagojus (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) siūlo I. Gudžiūnaitę
(Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
A.Trimonytė (Asamblėjos pirmininkė) siūlo save.
T. Rakovas (Lietuvos Skautija) siūlo J. Astrauskaitę (Lietuvos skautija).
J. Pagojus (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) siūlo Š. Frolenko
(Asamblėjos pirmininkas).
V. Kornijevskis (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“)
siūlo L. Prievelytę (LiJOT Regioninių reikalų komiteto pirmininkė).
E. Juciūtė (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) siūlo R. Žmuidzinaitę
(Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
U. Stonkutė (Jaunųjų konservatorių lyga) siūlo K. Grigaliūną (Lietuvių tautinio jaunimo
sąjunga).
Š. Frolenko (Asamblėjos pirmininkas) atsisako būti Redakcinėje kolegijoje ir klausia kitų
kandidatų, ar jie sutinka būti šioje kolegijoje.
Visi sutinka.
SIŪLOMA. Patvirtinti Redakcinę kolegiją iš 6 asmenų: I. Gudžiūnaitės, A.Trimonytės, J.
Astrauskaitės, L. Prievelytės, R. Žmuidzinaitės ir K. Grigaliūno.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Redakcinę kolegiją iš 6 asmenų: I. Gudžiūnaitės,
A.Trimonytės, J. Astrauskaitės, L. Prievelytės, R. Žmuidzinaitės ir K. Grigaliūno.
12. SVARSTYTA. LiJOT Asamblėjos uždarymas.
Asamblėją uždaro ir atsisveikinimo žodį taria baigiantis LiJOT Prezidento kadenciją Šarūnas
Frolenko.

Pirmininkai

Aušrinė Armonaitė
Šarūnas Frolenko
Aurelija Trimonytė

Sekretoriai

Rūta Labalaukytė
Mantas Zakarka
Judita Žilėnaitė
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