LIETUVOS JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBOS
ASAMBLĖJOS PROTOKOLAS
2013-04-29 Nr. 13-A34
Viešbutis „Dainava“, Maironio g. 22, Druskininkai
LiJOT Asamblėja Nr. 34 įvyko 2013 m. balandžio 13-14 d.
Asamblėjos pirmininkai: Loreta Senkutė, Aurelija Trimonytė, Andrius Palionis, Jonas
Ignatavičius.
Asamblėjos sekretoriai: Mantas Zakarka, Evaldas Rupkus, Justina Filipovskytė.
Dalyvauja: (priedas Nr. 1).
Apie Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 34 – ąją Asamblėją LiJOT Prezidentė
Loreta Senkutė Narius ir Stebėtojus informavo ir pakvietė dalyvauti 2013 m. kovo 13 d. Informacija
buvo išsiųsta registruotu paštu, pateikta LiJOT elektroninėje konferencijoje, LiJOT interneto
svetainėje, su Nariais ir Stebėtojais buvo susisiekta telefonu.

DARBOTVARKĖ:
Balandžio 13 d., šeštadienis
9.30-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-11.50

13.20-13.50
13.50-14.00
14.00-15.00
15.00-16.30
16.30-17.30

Dalyvių atvykimas ir registracija.
Įvadinė darbo grupė pirmą kartą dalyvaujantiems LiJOT renginyje.
LiJOT Asamblėjos atidarymas. Svečių sveikinimai.
Pirmininkų, sekretorių, balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas.
LiJOT Prezidento LiJOT metinė veiklos ataskaita – pristatymas, klausimai, atsakymai.
(LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė)
Kontrolės komisijos išvados dėl LiJOT metinės veiklos ataskaitos.
Kontrolės komisijos išvadų dėl LiJOT metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas. LiJOT metinės veiklos ataskaitos
tvirtinimas.
Kavos pertrauka
Jaunimo reikalų tarybos metinės veiklos ataskaitos pristatymas.
Kontrolės komisijos išvadų dėl Jaunimo reikalų tarybos metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas. Jaunimo reikalų
tarybos metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
LiJOT naujų Narių ir Stebėtojų prisistatymai, priėmimas.
Darbo grupių pristatymas. Interesų grupių pristatymas
Pietūs
Darbas darbo grupėse.
Darbas interesų grupėse. ( Su integruota kavos pertrauka)

17.30-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00

Kandidatų į LiJOT Kontrolės komisiją, LiJOT Valdybą, Jaunimo reikalų tarybą prisistatymas.
Balsavimo procedūra dėl LiJOT Kontrolės komisijos.
Vakarienė

11.50-12.20
12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-13.00
13.00-13.10
13.10-13.20

* pasiūlymai visiems dokumentams turi būti pateikti ir užregistruoti iki kitos dienos ryto (09.00 val.). Registracijos tvarką
paskelbsime Asamblėjos metu.

Balandžio 14 d., sekmadienis
8.00-9.00
9.00-10.30
10.30-11.00
11.00-12.00
12.00-14.00
14.00-14.30

Pusryčiai
Rezoliucijų svarstymas ir priėmimas.
Kavos pertrauka
LiJOT įstatų keitimo svarstymas ir priėmimas.
Balsavimo procedūra dėl LiJOT Valdybos, Jaunimo reikalų tarybos atstovų.
Kiti klausimai. LiJOT Asamblėjos uždarymas.

1

14.30-15.30
15.30

Pietūs
Dalyvių išvykimas.

ŠEŠTADIENIS
1. SVARSTYTA. LiJOT Asamblėjos atidarymas; Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas,
Asamblėjos pirmininkų, sekretorių, Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
Giedamas Lietuvos Respublikos himnas.
Asamblėjos dalyvius pasveikina LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė, Socialinės apsaugos ir darbo
ministrė A. Pabedinskienė, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktorius M. Kuliavas.
LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė informuoja, kad 34-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).
L. Senkutė pradeda balsavimo mandatų išdavimą.
LiJOT Prezidentė L. Senkutė informuoja, kad iš viso išduoti 53 balsai, iš kurių – 23 baziniai ir
30 papildomų.
Šiuo metu narystė Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje iš 40 Narių sustabdyta 10-čiai
organizacijų, todėl tam, kad būtų kvorumas reikalinga 16 bazinių balsų.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 23 delegatai, turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
1.1 SVARSTYTA. Asamblėjos pirmininkų tvirtinimas.
LiJOT Valdyba, 34 – osios Asamblėjos pirmininkais siūlo patvirtinti Loretą Senkutę, Joną
Ignatavičių, Andrių Palionį, Aureliją Trimonytę.
NUTARTA (bendru sutarimu). 34osios Asamblėjos pirmininkais patvirtinti Loretą Senkutę,
Joną Ignatavičių, Andrių Palionį, Aureliją Trimonytę.
Asamblėjai pirmininkauja Loreta Senkutė ir Jonas Ignatavičius.
1.2 SVARSTYTA. Asamblėjos sekretorių tvirtinimas.
LiJOT Valdyba, 34 – Asamblėjos sekretoriais siūlo patvirtinti Evaldą Rupkų, Mantą Zakarką ir
Justiną Filipovskytę.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Evaldą Rupkų, Mantą Zakarką ir Justiną
Filipovskytę 34 – oios Asamblėjos sekretoriais.
1.3. SVARSTYTA. 34-osios Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas (priedas Nr. 3).
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L. Senkutė pristato 34–osios Asamblėjos darbotvarkę ir siūlo po klausimo „Kontrolės komisijos
išvadų dėl Jaunimo reikalų tarybos metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas. Jaunimo reikalų tarybos
metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas“ svarstyti klausimą „Dėl LiJOT narių skaičiaus pasikeitimo“.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti 34–osios Asamblėjos darbotvarkę su visais
siūlomais pakeitimais.
1.4. SVARSTYTA. Asamblėjos Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
L. Senkutė (Asamblėjos pirmininkė) siūlo sudaryti Balsų skaičiavimo komisiją iš 5 asmenų.
NUTARTA (bendru sutarimu). Balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš 5 asmenų.
Asamblėjos pirmininkas kviečia siūlyti kandidatus į Balsų skaičiavimo komisiją.
E. Sinkevičiūtė (Lietuvos skautija) siūlo L. K. Vaičiaką (Lietuvos skautija).
A. Mikalauskas (Lietuvos moksleivių sąjunga) siūlo K. Melį (Lietuvos moksleivių sąjunga).
K. Kazlauskas (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) siūlo
A. Burneikaitę (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
V. Parnarauskaitė (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) siūlo J. Petkų
(Ateitininkų federacija).
B. Cechanavičius (Jaunimo organizacija DARBAS) siūlo K. Auglytę (Jaunimo organizacija
DARBAS).
A. Bužinskas (Jaunųjų konservatorių lygą) siūlo V. Budreiką (Jaunųjų konservatorių lygą).
D. Petkus (Ateitininkų federacija) siūlo P. Varnelį (Ateitininkų federacija).
K. Grigaliūnas (Vilniaus jaunimo oranizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) siūlo E. Talandytę
(Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
V. Budreika ir D. Petkus atsisako kandidatūros.
Kandidatų yra daugiau nei vietų į Balsų skaičiavimo komisiją – Asamblėjos pirmininkas siūlo
Balsų skaičiavimo komisiją tvirtinti iš 6 narių: L. K. Vaičiako, K. Melio, A. Burneikaitės, K. Auglytės,
P. Varnelio, E. Talandytės.
Visi sutinka.
Balsų skaičiavimo komisija kviečiama išsirinkti Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką ir
pasiskirstyti skaičiavimo zonomis.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Balsų skaičiavimo komisiją iš šešių asmenų: L. K.
Vaičiako, K. Melio, A. Burneikaitės, K. Auglytės, P. Varnelio, E. Talandytės.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininku išrinktas L. K. Vaičiakas (Lietuvos skautija).
Asamblėjai pirmininkauja Jonas Ignatavičius ir L. Senkutė.
2. SVARSTYTA. LiJOT Prezidento metinė LiJOT veiklos ataskaita.
LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė kviečiama pristatyti metinę LiJOT veiklos ataskaitą.
L. Senkutė pristato metinę LiJOT veiklos ataskaitą (priedas Nr. 4).
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Kviečiama užduoti 5 klausimus.
Klausimus užduoda: L. Adomaitis (Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis
stalas“), M. Kluonis (Tolerantiško jaunimo asociacija), K. Kazlauskas (Utenos visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), B. Cechanavičius (Jaunimo organizacija DARBAS), A.
Mikalauskas (Lietuvos moksleivių sąjunga).
L. Senkutė atsako.
Daugiau klausimų nėra.
Kviečiama išduoti balsus:
M. Jurgutis (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) atsiima bazinį balsą.
R. Balaboskinaitė (Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) atsiima bazinį
balsą.
A. Plačenytė (Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) atsiima papildomą
balsą.
A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga) atsiima bazinį balsą.
3. SVARSTYTA. Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitos pristatymas.
Jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT) veiklos ataskaitą kviečiama pristatyti JRT narė Elena
Sinkevičiūtė.
E. Sinkevičiūtė pristato JRT veiklos ataskaitą (priedas Nr. 5).
Kviečiama užduoti 3 klausimus.
Klausimus užduoda: A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas
stalas“), V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga).
A. Pabedinskienė komentuoja.
E. Sinkevičiūtė atsako.
13.00 – 13.20 val. Kavos pertrauka.
4. SVARSTYTA. LiJOT Kontrolės komisijos išvados dėl LiJOT veiklos ataskaitos.
LiJOT Kontrolės komisijos išvadas kviečiamas pristatyti LiJOT Kontrolės komisijos narys
Vytautas Sabalys.
V. Sabalys (Kontrolės komisija) pristato LiJOT Kontrolės komisijos išvadas (priedas Nr. 6).
5. SVARSTYTA. LiJOT veiklos ataskaitos tvirtinimas. Kontrolės komisijos išvadų dėl
ataskaitos tvirtinimas.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 58 delegatai, iš kurių 30 turintys bazinį balsą.
Kvorumas yra.
SIŪLOMA. Patvirtinti LiJOT Kontrolės komisijos išvadas dėl metinės veiklos ataskaitos.
BALSAVO:
Už:
58,
4

Prieš:

0.

NUTARTA. Patvirtinti LiJOT metinę veiklos ataskaitą.
SIŪLOMA. Patvirtinti LiJOT metinę veiklos ataskaitą.
BALSAVO:
Už:
44,
Prieš:
1,
Susilaiko: 13.
NUTARTA. Patvirtinti LiJOT metinę veiklos ataskaitą
7. SVARSTYTA. LiJOT Kontrolės komisijos išvados dėl JRT veiklos ataskaitos.
LiJOT Kontrolės komisijos išvadas kviečiamas pristatyti LiJOT Kontrolės komisijos narys
Aivaras Vaiginis.
A. Vaiginis (Kontrolės komisija) pristato LiJOT Kontrolės komisijos išvadas (priedas Nr. 7).
8. SVARSTYTA. JRT veiklos ataskaitos tvirtinimas. Kontrolės komisijos išvadų dėl
ataskaitos tvirtinimas.
SIŪLOMA. Patvirtinti LiJOT Kontrolės komisijos išvadas dėl JRT veiklos ataskaitos.
BALSAVO:
Už:
58,
Prieš:
0.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti LiJOT Kontrolės komisijos išvadas dėl LiJOT
metinės veiklos ataskaitos.
SIŪLOMA. Patvirtinti JRT metinės veiklos ataskaitą.
BALSAVO:
Už:
55,
Prieš:
1,
Susilaiko: 2.
NUTARTA. Patvirtinti JRT metinę veiklos ataskaitą.
Asamblėjai pirmininkauja Loreta Senkutė ir Andrius Palionis.
9. SVARSTYTA. Dėl pasikeitusio LiJOT narių skaičiaus.
Klausimą kviečiamas pristatyti Kontrolės komisijos pirmininkas K. Krasauskas.
K. Krasauskas pristato išvadas dėl pasikeitusio LiJOT narių skaičiaus (priedas Nr. 8).
Klausimai: V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga).
L. Senkutė atsako.
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10. SVARSTYTA. LiJOT naujų Narių ir Stebėtojų prisistatymai, priėmimas.
Asamblėjos pirmininkas informuoja, 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“.
Asamblėjos pirmininkas klausia Kontrolės komisijos pirmininko K. Krasausko, ar Kauno
rajono „Apvalusis stalas“ ir paramos fondas „Jaunimo linija“ prašymas tapti Stebėtojais atitinka visus
LiJOT Įstatų reikalavimus.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) atsako, kad šių organizacijų prašymai ir kiti reikiami
dokumentai atitinka visus LiJOT Įstatų nustatytus reikalavimus.
10.1. SVARSTYTA. Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apvaliojo stalo“ narystė
(priedas Nr. 9).
Kviečiamas Darius Joneikis pristatyti Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungą „Apvalusis
stalas“.
D. Joneikis pristato.
Kviečiama užduoti 3 klausimus.
Klausimai: V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga), G. Ramanauskaitė (Marijampolės
jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“), M. Kluonis (Tolerantiško jaunimo asociacija).
D. Joneikis atsako.
Kviečiama pasisakyti už ir prieš.
Pasisako už: K. Kazlauskas (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“), V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga), L. Braukyla (Ateitininkų federacija).
Pasisakymų prieš nėra.
SIŪLOMA. Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos Apvalųjį stalą priimti į LiJOT
Stebėtojus.
BALSAVO:
Už:
27,
Prieš:
0,
Susilaikė: 0.
NUTARTA. Priimti Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos Apvalųjį stalą į LiJOT
Stebėtojus.
10.2. SVARSTYTA. Paramos fondo „Jaunimo linija“ narystė (priedas Nr. 10).
Kviečiamas Aidas Vagonis pristatyti paramos fondą „Jaunimo linija“
A. Vagonis pristato.
Kviečiama užduoti 3 klausimus
Klausimai: A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga), M. Jurgutis (Kauno jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritasis stalas“), P. Dabrila (Lietuvos skautija).
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A. Vagonis atsako.
Kviečiama pasisakyti už ir prieš.
Pasisako už: T. Karickas (Lietuvos psichologijos studentų asociacija), B. Cechanavičius
(Jaunimo organizacija DARBAS), K. Rečkovas (Jaunųjų krikščionių demokratų organizacija).
Pasisakymų prieš nėra.
SIŪLOMA. Paramos fondą „Jaunimo linija“ priimti į LiJOT Stebėtojus.
BALSAVO:
Už:
25,
Prieš:
0,
Susilaikė: 2.
NUTARTA. Priimti Paramos fondą „Jaunimo linija“ į LiJOT Stebėtojus.
11. SVARSTYTA. Interesų grupių ir darbo grupių pristatymas (priedas Nr. 11, priedas
Nr. 12).
Asamblėjos pirmininkas pristato interesų ir darbo grupių temas ir kur jos vyks.
Asamblėjai pirmininkauja Andrius Palionis ir Loreta Senkutė.
12. SVARSTYTA. Kandidatų į LiJOT Kontrolės komisiją prisistatymas.
L. Senkutė (Asamblėjos pirmininkė) pristato kandidatų į LiJOT Kontrolės komisiją prisistatymo
procedūrą.
SIŪLOMA. Rinkti 5 narius į LiJOT Kontrolės komisiją.
NUTARTA (bendru sutarimu). Rinkti 5 narius į LiJOT Kontrolės komisiją.
Kviečiama kelti kandidatūras į kontrolės komisijos pozicijas.
L. Kančytė (Ateitininkų federacija) siūlo P. Labuką (Alytaus visuomeninių jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
B. Cechanavičius (Jaunimo organizacija DARBAS) siūlo K. Krasauską (ELSA Lietuva).
M. Markauskaitė (Lietuvos liberalus jaunimas) siūlo M. Pilkį (Ateitininkų federacija).
L. Adomaitis (Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“) siūlo S. Šeškį
(Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) siūlo O. Beriozovą
(Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyrius).
E. Šimkus (ELSA Lietuva) siūlo V. Sabalį (ELSA Lietuva).
M. Pilkis (Ateitininkų federacija) siūlo A. Sinevičių (Lietuvos šaulių sąjunga).
M. Pilkis atsiima kandidatūrą.
Kviečiama prisistatyti kandidatus į Kontrolės komisiją, užduoti kandidatams klausimus.

7

P. Labukas prisistato.
Klausimai: M. Markauskaitė (Lietuvos liberalus jaunimas), V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių
sąjunga), T. Nikulinas (Valdyba).
K. Krasauskas prisistato.
Klausimų nėra.
S. Šeškis prisistato.
Klausimų nėra.
O. Beriozovas prisistato.
Klausimų nėra.
V. Sabalys prisistato.
Klausimai: A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
A. Sinevičius prisistato.
Klausimai: V. Kornijevskis (kandidatas į JRT).
Išsiregistruoja bazinis balsas K. Krikščiūnaitė (Raudonojo kryžiaus jaunimas).
13. SVARSTYTA. Kandidatų į LiJOT Valdybą prisistatymas.
Asamblėjos pirmininkas informuoja apie šio klausimo svarstymo eigą. Prisistatymams
skiriamos 3 min. Po to bus leidžiama užduoti po 3 klausimus kandidatams atskirai, tuomet bus skiriami
2 klausimai visiems kandidatams bendrai.
Kviečiama prisistatyti Alina Batulevičienė (priedas Nr. 13).
Kviečiama prisistatyti Aušra Kudirkaitė (priedas Nr. 14).
Kviečiama prisistatyti Elena Sinkevičiūtė (priedas Nr. 15).
Kviečiamas prisistatyti Justas Morkūnas (priedas Nr. 16).
Kviečiamas prisistatyti Konstantinas Rečkovas (priedas Nr. 17).
Kviečiama prisistatyti Milda Gardauskaitė (priedas Nr. 18).
Kviečiamas prisistatyti Vytautas Kumpis (priedas Nr. 19).
Kviečiama užduoti po 3 klausimus kiekvienam kandidatui atskirai.
Alinai Batulevičienei klausimų nėra.
Aušrai Kudirkaitei klausimus užduoda: G. Ramanauskaitė (Marijampolės jaunimo organizacijų
taryba „Apskritas stalas“), K. Kazlauskas (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“), T. Karickas (Lietuvos psichologijos studentų asociacija).
Elenai Sinkevičiūtei klausimą užduoda: M. Pilkis (Valdyba), L. Kančytė (Ateitininkų
federacija), V. Kornijevskis (Kandidatas į JRT).
Justui Morkūnui klausimą užduoda: A. Mikalauskas (Lietuvos moksleivių sąjunga).
Konstantinui Rečkovui klausimus užduoda: V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga), A.
Mikalauskas (Lietuvos moksleivių sąjunga), L. Braukyla (Ateitininkų federacija).
Mildai Gardauskaitei klausimus užduoda: T. Vaicekauskas (Zarasų rajono jaunimo
visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), M. Kluonis (Tolerantiško jaunimo asociacija),
M. Jurgutis (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
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Vytautui Kumpiui klausimus užduoda: A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga), R. Laurinaitis
(Lietuvos medicinos studentų asociacija), G. Ramanauskaitė (Marijampolės jaunimo organizacijų
taryba „Apskritas stalas“).
Kviečiama užduoti du klausimus visiems kandidatams.
Klausimą užduoda L. Kančytė (Ateitininkų federacija).
Atsako: V. Kumpis, M. Gardauskaitė, K. Rečkovas, J. Morkūnas, E. Sinkevičiūtė, A.
Kudirkaitė, A. Batulevičienė.
Klausimą užduoda A. Bužinskas (Jaunųjų konservatorių lyga).
Atsako: A. Batulevičienė, A. Kudirkaitė, E. Sinkevičiūtė, J. Morkūnas, K. Rečkovas, M.
Gardauskaitė, V. Kumpis.
Išduodamas bazinis balsas K. Krikščiūnaitei (Raudonojo kryžiaus jaunimas).
14. SVARSTYTA. Kandidatų į JRT prisistatymas.
Asamblėjos pirmininkas informuoja apie šio klausimo svarstymo eigą. Prisistatymams
skiriamos 3 min. Po to bus leidžiama užduoti po 2 klausimus kandidatams atskirai, tuomet bus skiriami
2 klausimai visiems kandidatams bendrai.
Kviečiamas prisistatyti Aistis Ramanauskas (priedas Nr. 20).
Kviečiama prisistatyti Aurelija Trimonytė (priedas Nr. 21).
Kviečiamas prisistatyti Jonas Ignatavičius (priedas Nr. 22).
Kviečiamas prisistatyti Mantas Jurgutis (priedas Nr. 23).
Kviečiamas prisistatyti Vygintas Eidėnas (priedas Nr. 24).
Kviečiamas prisistatyti Vladimiras Kornijevskis (priedas Nr. 25).
Kviečiama užduoti klausimus kandidatams.
Aisčiui Ramanauskui klausimų nėra.
Aurelijai Trimonytei klausimų nėra.
Jonui Ignatavičiui klausimą užduoda: L. Braukyla (Ateitininkų federacija).
Mantui Jurgučiui klausimų nėra
Vladimirui Kornijevskiui klausimų nėra.
Vygintui Eidėnui klausimus užduoda: L. Adomaitis (Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija
„Apskritasis stalas“), A. Bužinskas (Jaunųjų konservatorių lyga).
Kviečiama užduoti du klausimus visiems kandidatams.
Klausimą užduoda: A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga).
Atsako: V. Kornijevskis, V. Eidėnas, M. Jurgutis, J. Ignatavičius, A. Trimonytė, A.
Ramanauskas.
Klausimą užduoda L. Braukyla (Ateitininkų federacija).
Atsako: V. Eidėnas, V. Kornijevskis, M. Jurgutis, J. Ignatavičius, A. Trimonytė, A.
Ramanauskas.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ P. Labuko kandidatūrą.
Pasisako „už“: L. Braukyla (Ateitininkų federacija), A. Bužinskas (Jaunųjų konservatorių lyga),
U. Jezerskaitė (Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“)
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Pasisako „prieš“: M. Markauskaitė (Lietuvos liberalus jaunimas).
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ K. Krasausko kandidatūrą.
Pasisako „už“: M. Jurgutis(Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), A.
Vaiginis (Kontrolės komisija).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ S. Šeškio kandidatūrą.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ O. Beriozovo kandidatūrą.
Pasisako „už“: A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), A.
Bužinskas (Jaunųjų konservatorių lyga).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ V. Sabalio kandidatūrą.
Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ A. Sinevičiaus kandidatūrą.
Pasisako „už“: E. Sinkevičiūtė (Lietuvos skautija), A. Bužinskas (Jaunųjų konservatorių lyga),
M. Pilkis (Valdyba).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Tikrinamas kvorumas.
28 turintys bazinį balsą.
Kvorumas yra.
15. SVARSTYTA. Balsavimo procedūra dėl LiJOT Kontrolės komisijos narių.
Asamblėjos pirmininkė L. Senkutė primena slapto balsavimo procedūrą bei pristato balsavimo
biuletenius ir jų žymėjimą balsuojant.
Balsų skaičiavimo komisija patikrina balsadėžę ir ją užantspauduoja, taip pat apžiūri vokus su
biuleteniais ir juos suskaičiuoja.
Nuo Kontrolės komisijos nario pareigų nusišalina K. Krasauskas, V. Sabalys ir O. Beriozovas,
nes yra kandidatai į Kontrolės komisiją.
19.40 val.
Skelbiama balsavimo pradžia. Vyksta balsavimo procedūra.
20.10 val.
Skelbiama balsavimo pabaiga.
16. SVARSTYTA. Balsavimo rezultatų dėl LiJOT Kontrolės komisijos narių rinkimų
paskelbimas.

10

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas L. K. Vaičiakas pristato LiJOT 34-osios Asamblėjos
LiJOT Kontrolės komisijos narių rinkimų Balsų skaičiavimo komisijos protokolą (priedas Nr. 26) ir
skelbia rezultatus.
Į LiJOT Kontrolės komisiją balsai pasiskirstė taip:
P. Labukas - 29
K. Krasauskas - 54
S. Šeškis - 35
O. Beriozovas - 51
V. Sabalys – 40
A. Sinevičius - 46
NUTARTA. Į LiJOT Kontrolės komisiją išrinkti: Kiprą Krasauską, Olegą Beriozovą, Vytautą
Sabalį, A. Sinevičių, S. Šeškį.
Sveikinimai naujai išrinktiems Valdybos ir Kontrolės komisijos nariams bei padėka baigusiems
savo kadencijas.
20.15 val. vakarienė.
SEKMADIENIS
9.16 val.
Pirmininkauja Loreta Senkutė ir Aurelija Trimonytė.
17. SVARSTYTA. Rezoliucijų ir pozicijų svarstymas ir priėmimas.
Išduodamas bazinis balsas K. Kazlauskui (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga
„Apskritasis stalas“).
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 19 turintys bazinį balsą.
Kvorumas yra.
L. Adomaitis (Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“) siūlo keitimą
darbotvarkei.
L. Senkutė atsako, darbotvarkės keitimo siūlymas atmestas.
17.1. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl lytiškumo ugdymo kokybės gerinimo Lietuvoje
(priedas Nr. 27).
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) pristato rezoliuciją, jos keitimus.
SIŪLOMA. Svarstyti rezoliuciją.
BALSAVO:
Už:
40,
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Prieš:

0.

NUTARTA. Svarstyti rezoliuciją.
SIŪLOMA. Tvirtinti rezoliucijos adresatus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti rezoliucijos adresatus.
SIŪLOMA. Daryti pakeitimus 14-15 eil.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pakeitimus 14-15 eil.
SIŪLOMA. Daryti pakeitimus rezoliucijos A punkte.
V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga) siūlo išbraukti iš teksto „ikimokyklinio ugdymo“.
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) atsako.
SIŪLOMA. Balsuoti už pasiūlymą išbraukti iš teksto „ikimokyklinio ugdymo“.
BALSAVO:
Už:
12,
Prieš:
26.
NUTARTA. Palikti „Ikimokyklinio ugdymo.
SIŪLOMA. Priimti pakeitimus rezoliucijos A punkte.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pakeitimus rezoliucijos A punkte.
SIŪLOMA. Daryti keitimus rezoliucijos B punkte.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pakeitimus rezoliucijos B punkte.
V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga) klausia.
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) atsako.
SIŪLOMA. Daryti keitimus rezoliucijos 1 punkte.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pakeitimus rezoliucijos 1 punkte.
SIŪLOMA. Daryti keitimus rezoliucijos 3 punkte.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pakeitimus rezoliucijos 3 punkte.
SIŪLOMA. Perkelti rezoliucijos 4 punktą
NUTARTA (bendru sutarimu). Perkelti rezoliucijos 4 punktą.
B. Goberienė (Lietuvos maironiečių draugija) komentuoja.
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Pasisakymai „už“: V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga), T. Karickas (Lietuvos
psichologijos studentų asociacija), L. Braukyla (Ateitininkų federacija).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
SIŪLOMA. Tvirtinti rezoliuciją su jos pakeitimais.
BALSAVO:
Už:
49,
Prieš:
0,
Susilaiko: 6.
NUTARTA. Tvirtinti rezoliuciją su jos pakeitimais.
17.2. SVARSTYTA. Rezoliucija dėl neformaliojo ugdymo įgyvendinimo Lietuvos
savivaldybėse (priedas Nr. 28).
A. Mikalauskas (Lietuvos moksleivių sąjunga) pristato rezoliuciją.
SIŪLOMA. Svarstyti rezoliuciją.
BALSAVO:
Už:
52,
Prieš:
0,
Susilaiko: 0.
NUTARTA. Svarstyti rezoliuciją.
SIŪLOMA. Tvirtinti rezoliucijos adresatus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Tvirtinti rezoliucijos adresatus.
A. Mikalauskas (Lietuvos moksleivių sąjunga) pristato rezoliucijos pakeitimus.
SIŪLOMA. Daryti keitimus rezoliucijos 19 eilutėje.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pakeitimus rezoliucijos 19 eilutėje.
SIŪLOMA. Daryti keitimus rezoliucijos 29 eilutėje.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pakeitimus rezoliucijos 29 eilutėje.
SIŪLOMA. Daryti keitimus rezoliucijos 45-49 eilutėse.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pakeitimus rezoliucijos 45-49 eilutėse.
SIŪLOMA. 50-56 rezoliucijos eilutes perkelti į priešpaskutinę pastraipą.
NUTARTA (bendru sutarimu). 50-56 rezoliucijos eilutes perkelti į priešpaskutinę pastraipą.
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SIŪLOMA. Daryti keitimus rezoliucijos 71-74 eilutėse.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pakeitimus rezoliucijos 71-74 eilutėse.
SIŪLOMA. Daryti keitimus rezoliucijos 77 eilutėje.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pakeitimus rezoliucijos 77 eilutėje.
Pasisakymai „už“: V. Kornijevskis (kandidatas į JRT).
Pasisakymų prieš nėra
SIŪLOMA. Tvirtinti rezoliuciją su jos pakeitimais.
BALSAVO:
Už:
48,
Prieš:
1,
Susilaiko: 1.
NUTARTA. Tvirtinti rezoliuciją su jos pakeitimais.
17.3. SVARSTYTA. Pozicija dėl Lietuvos istorinių tautinių simbolių apsaugos (priedas
Nr. 29).
K. Rečkovas (Jaunieji krikščionys demokratai) pristato poziciją.
SIŪLOMA. Svarstyti poziciją dėl Lietuvos istorinių tautinių simbolių apsaugos.
BALSAVO:
Už:
41,
Prieš:
3.
Susilaiko: 10.
NUTARTA. Svarstyti poziciją dėl Lietuvos istorinių tautinių simbolių apsaugos.
A. Trimonytė (posėdžio pirmininkė) informuoja, kad visi darbo grupės siūlomi pakeitimai yra
redakcinio pobūdžio.
SIŪLOMA. Priimti pozicijos 1 pastraipos pakeitimus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pozicijos 1 pastraipos pakeitimus.
SIŪLOMA. Priimti pozicijos 2 pastraipos pakeitimus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pozicijos 2 pastraipos pakeitimus.
SIŪLOMA. Priimti pozicijos 27 eilutės pakeitimus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pozicijos 27 eilutės pakeitimus.
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SIŪLOMA. Priimti pozicijos 29 eilutės pakeitimus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pozicijos 29 eilutės pakeitimus.
SIŪLOMA. Priimti pozicijos 31 eilutės pakeitimus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pozicijos 31 eilutės pakeitimus.
Pasisakymai „už“: D. Petkus (Ateitininkų federacija), P. Labukas (Alytaus visuomeninių
jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“), A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga).
Pasisakymai „prieš“: M. Markauskaitė (Lietuvos liberalus jaunimas), M. Kluonis (Tolerantiško
jaunimo asociacija), E. Šimkus (ELSA Lietuva).
SIŪLOMA. Tvirtinti rezoliuciją su jos pakeitimais.
BALSAVO:
Už:
22,
Prieš:
10,
Susilaiko: 15.
NUTARTA. Nepriimti pozicijos dėl Lietuvos istorinių tautinių simbolių apsaugos.
17.4. SVARSTYTA. Pozicija dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo politikos
srityje (priedas Nr. 30).
M. Zakarka (LiJOT biuras) pristato poziciją.
SIŪLOMA. Svarstyti poziciją dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo politikos
srityje.
BALSAVO:
Už:
54,
Prieš:
0,
Susilaiko: 0.
NUTARTA. Svarstyti poziciją dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo politikos
srityje.
M. Zakarka (LiJOT biuras) pristato darbo grupės siūlomus pakeitimus.
SIŪLOMA. Priimti pirmo pozicijos stilistinius pakeitimus.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti pirmo pozicijos stilistinius pakeitimus.
SIŪLOMA. Priimti įtrauką pozicijos 55-57 eilutėse.
NUTARTA (bendru sutarimu). Priimti įtraukas 55-67 pozicijos eilutėse.
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Pasisakymų „už“ nėra.
Pasisakymų „prieš“ nėra.
SIŪLOMA. Priimti Poziciją dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo politikos srityje.
BALSAVO:
Už:
55,
Prieš:
0,
Susilaiko: 0.
NUTARTA. Priimti Poziciją dėl Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo politikos
srityje.
10.30 val.
18. SVARSTYTA. Redakcinės kolegijos rinkimai.
Kviečiama siūlyti kandidatus į Redakcinę kolegiją.
K. Kazlauskas (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) siūlo
A. Burneikaitę (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“).
V. Parnarauskaitė (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) siūlo K. Melį
(Lietuvos moksleivių sąjunga).
T. Nikulinas (Valdyba) siūlo save.
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) siūlo B. Goberienę (Lietuvos
maironiečių draugija).
SIŪLOMA. Patvirtinti Redakcinę kolegiją iš šių asmenų: A. Burneikaitės, K. Melio, T.
Nikulino, B. Goberienės.
NUTARTA (bendru sutarimu). Patvirtinti Redakcinę kolegiją iš šių asmenų: A. Burneikaitės,
K. Melio, T. Nikulino, B. Goberienės.
Asamblėjai pirmininkauja Loreta Senkutė.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje yra 54 delegatai, iš kurių 23 turintys bazinius balsus.
Kvorumas yra.
19. SVARSTYTA. LiJOT įstatų keitimo svarstymas ir priėmimas.
K. Krasauskas kviečiamas pristatyti LiJOT įstatų (toliau –Įstatai) keitimo priežastis ir jų
pakeitimus (priedas Nr. 31).
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) teikia komentarą dėl kvorumo
skaičiavimo.
L. Senkutė pristato Įstatų keitimo procedūrą.
19.1. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 19.2. punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 19.2. punkto keitimo pasiūlymą.
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SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 19.2. punkto formuluotę „Valdymo organo, institucijos ar bet kurio
kito subjekto, turinčio teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens
dalyviu, sprendimo kopiją;“
BALSAVO:
Už:
24,
Prieš:
0,
Susilaiko: 0.
NUTARTA. Tvirtinti Įstatų 19.2. punkto formuluotę „Valdymo organo, institucijos ar bet kurio
kito subjekto, turinčio teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens
dalyviu, sprendimo kopiją;“
19.2. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 19.3. punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 19.3. punkto keitimo pasiūlymą.
Klausimai: A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) klausia
dėl 180 d. termino formulavimo ir išrašo versijų.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) paaiškina, kad 180 d. yra tam, kad būtų teikiama
aktualiausia informacija; išrašas yra tinkamas bet kuria versija- elektronine arba popierine.
V. Sabalys (Kontrolės komisija) papildo.
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) klausia dėl išrašo išdavimo termino.
A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) siūlo keisti
formuluotę į „ne anksčiau”.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) paaiškina “ne vėliau kaip 180 d.”.
M. Kluonis (Tolerantiško jaunimo asociacija) antrina.
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 19.3. punkto formuluotę „ne vėliau kaip 180 kalendorinių dienų iki
Asamblėjos išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą;“.
BALSAVO:
Už:
18,
Prieš:
2,
Susilaiko: 6.
NUTARTA. Tvirtinti Įstatų 19.3. punkto formuluotę „Ne vėliau kaip 180 kalendorinių dienų
iki Asamblėjos išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą;“.
19.3. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 19.6. punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 19.6. punkto keitimo pasiūlymą.
Klausimai: R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) prašo nurodyti, kas turima
omenyje sakant „Valdybos nustatyto turinio informacija“.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) paaiškina, kad tai gali būti organizacijų įstatai, kontaktinė
informacija ir pan. duomenys.
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Išduodamas bazinis balsas R. Aukštuolytė (T. L. S. Korp. Neo-Lithuania).
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 19.6. punkto formuluotę „Valdybos nustatyto turinio informaciją
apie valdymo organus, organizacijai atstovaujančius asmenis.“
BALSAVO:
Už:
12,
Prieš:
2,
Susilaiko: 14.
NUTARTA. Netvirtinti Įstatų 19.6. punkto keitimo pasiūlymo.
19.4. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 25.1. punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 25.1. punkto keitimo pasiūlymą.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimų nėra.
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 25.1. punkto formuluotę „Valdymo organo, institucijos ar bet kurio
kito subjekto, turinčio teisę priimti sprendimą dėl išstojimo iš LiJOT, sprendimo kopiją;“.
BALSAVO:
Už:25
Prieš:0
Susilaiko:1
NUTARTA. Tvirtinti Įstatų 25.1. punkto formuluotę „valdymo organo, institucijos ar bet kurio
kito subjekto, turinčio teisę priimti sprendimą dėl išstojimo iš LiJOT, sprendimo kopiją;“.
19.5. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 32.2. punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 32.2. punkto keitimo pasiūlymą.
Kviečiama užduoti klausimus.
Klausimų nėra.
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 32.2. punkto formuluotę „Valdymo organo, institucijos ar bet kurio
kito subjekto, turinčio teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens
dalyviu, sprendimo kopiją“.
BALSAVO:
Už:
26,
Prieš:
0,
Susilaiko: 0.
NUTARTA. Tvirtinti Įstatų 32.2. punkto formuluotę „valdymo organo, institucijos ar bet kurio
kito subjekto, turinčio teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens
dalyviu, sprendimo kopiją“.
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19.6. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 32.3. punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 32.3. punkto keitimo pasiūlymą.
Tikrinamas kvorumas.
Salėje 27 baziniai balsai.
Kviečiama užduoti klausimus.
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) ir T. Nikulinas (Valdyba) teikia
procedūrinį komentarą.
A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) siūlo keisti
formuluotę į „ne daugiau”.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) atsako.
A. Burneikaitė (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) siūlo
keisti į “ne anksčiau”
M. Kluonis (Tolerantiško jaunimo asociacija) keisti į „išduota nuo 1 iki 180 d. iki Asamblėjos“.
K. Melys (Lietuvos moksleivių sąjunga) siūlo keisti į „per 180 d. laikotarpį“.
L. Senkutė prašo Kontrolės komisijos suformuluoti pasiūlymą ir dėl punkto perbalsuoti vėliau.
NUTARTA (bendru sutarimu). Nukelti 32.3 punkto svarstymą į Įstatų keitimo svarstymo
pabaigą.
19.7. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 32.6. punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 32.6. punkto keitimo pasiūlymą.
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) užduoda procedūrinį klausimą.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) atsako.
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 32.6. punkto formuluotę „Valdybos nustatyto turinio informaciją
apie valdymo organus, organizacijai atstovaujančius asmenis.“
BALSAVO:
Už:
9,
Prieš:
3,
Susilaiko: 13.
NUTARTA. Netvirtinti 32.6. punkto keitimo.
19.8. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 37.1. punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 37.1. punkto keitimo pasiūlymą.
Kviečiama užduoti klausimus
Klausimų nėra.
SIŪLOMA. Tvirtinti 37.1. punkto formuluotę „valdymo organo, institucijos ar bet kurio kito
subjekto, turinčio teisę priimti sprendimą dėl išstojimo iš LiJOT, sprendimo kopiją“.
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BALSAVO:
Už:
27,
Prieš:
0,
Susilaiko: 0.
NUTARTA. Tvirtinti 37.1. punkto formuluotę „Valdymo organo, institucijos ar bet kurio kito
subjekto, turinčio teisę priimti sprendimą dėl išstojimo iš LiJOT, sprendimo kopiją“.
19.9. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 49 punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 49 punkto keitimo pasiūlymą.
Kviečiama užduoti klausimus.
V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga) prieštarauja pakeitimui dėl galimo organizacijų galių
sumažinimo.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) paaiškina, kad Neeilinė asamblėja yra ypatingas institutas,
todėl, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, tai būtų didesnė garantija, jog Asamblėja vyks tikrai
svarbiu klausimu, norint išvengti piktnaudžiavimų.
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) pritaria V. Eidėnui.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) atsako.
A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) prašo paaiškinti
piktnaudžiavimo precedentus LiJOT.
M. Kluonis (Tolerantiško jaunimo asociacija) klausia, kiek yra vykę neeilinių asamblėjų.
L. Senkutė atsako.
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 49 punkto formuluotę „Neeilinę Asamblėją šaukia Valdyba ar
Prezidentas. Neeilinė Asamblėja šaukiama 1/3 Narių, Valdybos, Kontrolės komisijos iniciatyva arba
atsistatydinus Prezidentui ir/ar 1/2 Valdybos narių.“.
BALSAVO:
Už:
5,
Prieš:
12,
Susilaiko: 8.
NUTARTA. Netvirtinti Įstatų 49 punkto pakeitimo pasiūlymo.
19.10. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 62 punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 62 punkto pakeitimo pasiūlymą.
Kviečiama užduoti klausimus.
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) siūlo ne rugsėjo 1 d., o spalio 1 d.
L. Senkutė argumentuoja rugsėjo 1 d. datą.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) teigia, jog datos nukėlimas apsunkintų balsų skaičiavimo
procedūrą.
Vyksta diskusija dėl balsų skaičiavimo datos.
M. Pilkis (Valdyba) prašo daugiau pasitikėjimo LiJOT valdymo organais.
A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) teikia komentarą
dėl formuluotės.
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K. Krasauskas (Kontrolės komisija) siūlo įterpti papildymą, kad balsų perskaičiavimas galiotų
rudens Asamblėjai.
SIŪLOMA. Alternatyvus balsavimas dėl: 1) Kontrolės komisijos teikiamo pasiūlymo; 2) R.
Laurinaičio pasiūlymo „pateikti šiame Įstatų punkte numatytus dokumentus ir informaciją Kontrolės
komisijai iki rugsėjo 15 d.“
BALSAVO:
Už 1 siūlymą: 10
Už 2 siūlymą: 9
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 62 punkto formuluotę „Nariai, kasmet iki kovo 1 d. pateikia
Kontrolės komisijai informaciją apie savo narius ir jų skaičių bei kitus Valdybos nustatytus
dokumentus. Nariai, siekiantys, kad jiems būtų suteikti papildomi balsai Įstatų 59 punkte nustatyta
tvarka, taip pat gali pateikti šiame Įstatų punkte numatytus dokumentus ir informaciją Kontrolės
komisijai iki rugsėjo 1 d.“.
BALSAVO:
Už:
24,
Prieš:
1,
Susilaiko: 2.
NUTARTA. Tvirtinti Įstatų 62 punkto formuluotę „Nariai, kasmet iki kovo 1 d. pateikia
Kontrolės komisijai informaciją apie savo narius ir jų skaičių bei kitus Valdybos nustatytus
dokumentus. Nariai, siekiantys, kad jiems būtų suteikti papildomi balsai Įstatų 59 punkte nustatyta
tvarka, taip pat gali pateikti šiame Įstatų punkte numatytus dokumentus ir informaciją Kontrolės
komisijai iki rugsėjo 1 d.“.
19.11. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 69 punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 69 punkto pakeitimo pasiūlymą.
Kviečiama užduoti klausimus.
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 69 punkto formuluotę „Prezidentas turi teisę atsistatydinti iki savo
kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl atsistatydinimo Prezidentas pateikia Valdybai, kuri šių Įstatų
nustatyta tvarka sušaukia neeilinę Asamblėją. Asamblėjos išrenkamas naujas Prezidentas tik tam
laikotarpiui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam Prezidentui. Jeigu tarp likusios kadencijos laikotarpio
pradžios (Asamblėjos, per kurią naujasis Prezidentas yra išrenkamas) ir pabaigos (Asamblėjos, per
kurią bus renkamas kitas Prezidentas) nėra nė vienos eilinės Asamblėjos, tokia kadencija
neįskaičiuojama į 66 punkte numatytą kadencijų skaičių.“
BALSAVO:
Už:
25,
Prieš:
0,
Susilaiko: 1.
NUTARTA. Tvirtinti Įstatų 69 punkto formuluotę „Prezidentas turi teisę atsistatydinti iki savo
kadencijos pabaigos. Pareiškimą dėl atsistatydinimo Prezidentas pateikia Valdybai, kuri šių Įstatų
nustatyta tvarka sušaukia neeilinę Asamblėją. Asamblėjos išrenkamas naujas Prezidentas tik tam
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laikotarpiui, kuris buvo likęs atsistatydinusiam Prezidentui. Jeigu tarp likusios kadencijos laikotarpio
pradžios (Asamblėjos, per kurią naujasis Prezidentas yra išrenkamas) ir pabaigos (Asamblėjos, per
kurią bus renkamas kitas Prezidentas) nėra nė vienos eilinės Asamblėjos, tokia kadencija
neįskaičiuojama į 66 punkte numatytą kadencijų skaičių.“
19.12. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 73 punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 73 punkto pakeitimo pasiūlymą.
Kviečiama užduoti klausimus.
V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga) klausia dėl Valdybos pirmininko reglamentavimo.
L. Senkutė atsako.
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 73 punkto formuluotę „Valdyba yra kolegialus LiJOT valdymo
organas. Valdybą sudaro Prezidentas ir aštuoni Valdybos nariai. Valdyba gali vykdyti veiklą ir turėti
įgaliojimus, jeigu jos sudėtyje yra ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių. Valdybos pirmininkas yra
Prezidentas.“.
BALSAVO:
Už:
26,
Prieš:
0,
Susilaiko: 0.
NUTARTA. Tvirtinti Įstatų 73 punkto formuluotę „Valdyba yra kolegialus LiJOT valdymo
organas. Valdybą sudaro Prezidentas ir aštuoni Valdybos nariai. Valdyba gali vykdyti veiklą ir turėti
įgaliojimus, jeigu jos sudėtyje yra ne mažiau kaip 1/2 Valdybos narių. Valdybos pirmininkas yra
Prezidentas“.
19.13. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 84 punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 84 punkto pakeitimo pasiūlymą.
Kviečiama užduoti klausimus.
Kviečiama užduoti klausimus.
V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga) klausia dėl Valdybos posėdžio pirmininkavimo.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) atsako.
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 84 punkto formuluotę „Valdybos nutarimai priimami posėdyje
dalyvaujančių Valdybos narių paprasta balsų dauguma. Priimant Valdybos nutarimus visi jos nariai turi
po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Valdybos pirmininko, o šiam posėdyje
nedalyvaujant – posėdžio pirmininko balsas.“
BALSAVO:
Už:
24,
Prieš:
0,
Susilaiko: 2.
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NUTARTA. Tvirtinti Įstatų 84 punkto formuluotę „Valdybos nutarimai priimami posėdyje
dalyvaujančių Valdybos narių paprasta balsų dauguma. Priimant Valdybos nutarimus visi jos nariai turi
po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Valdybos pirmininko, o šiam posėdyje
nedalyvaujant – posėdžio pirmininko balsas“.
19.14. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 90 punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 90 punkto pakeitimo pasiūlymą.
Kviečiama užduoti klausimus.
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) siūlo keisti taip, jog būtų balsuojama tol
kol bus priimta bendru sutarimu, o ne Kontrolės komisijos pirmininko sprendimu.
A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) siūlo ne posėdžio
pirmininko, o Kontrolės komisijos pirmininko balsą laikyti lemiančiu.
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) siūlo formuluotę „Balsams pasiskirsčius
po lygiai balsuojama, kol bus priimtas sprendimas.“.
SIŪLOMA. Alternatyvus balsavimas dėl: 1) Kontrolės komisijos teikiamo keitimo; 2) R.
Laurinaičio siūlomo keitimo „Balsams pasiskirsčius po lygiai balsuojama, kol bus priimtas
sprendimas.“
Už 1 siūlymą: 13
Už 2 siūlymą: 2
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 90 punkto formuluotę „Kontrolės komisijos posėdžiai laikomi
teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 jos narių. Sprendimai priimami paprasta Kontrolės
komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Kontrolės komisijos
pirmininko, o šiam posėdyje nedalyvaujant, posėdžio pirmininko balsas.“
BALSAVO:
Už:
12,
Prieš:
1,
Susilaiko: 11.
NUTARTA. Netvirtinti Įstatų 90 punkto pakeitimo pasiūlymo.
19.15. SVARSTYTA. LiJOT įstatų 105.1. punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Įstatų 105.1. punkto pakeitimo pasiūlymą.
Kviečiama užduoti klausimus.
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) siūlo neapriboti keitimo ir (ar)
papildymo teikimo Narių skaičiaus.
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 105.1. punkto formuluotę „ne mažiau kaip 1/3 LiJOT Narių;
BALSAVO:
Už:
5,
Prieš:
17,
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Susilaiko: 4.
NUTARTA. Netvirtinti Įstatų 105.1. punkto pakeitimo pasiūlymo.
19.16. SVARSTYTA. Pakartotinis LiJOT įstatų 90 punkto keitimo svarstymas.
A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga) siūlo, kad lemiamas būtų posėdžio pirmininko balsas.
V. Eidėnas (Lietuvos moksleivių sąjunga) teigia, jog A. Sinevičiaus siūlymas sutampa su
Kontrolės komisijos teikiamu siūlymu.
L. Senkutė atsako, klausia, ar yra poreikis pakartotiniam balsavimui.
A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) siūlo išlaikyti tą
pačią loginę konstrukciją kaip 84 įstatų punkte.
J. Ignatavičius (Valdyba) siūlo balsuoti dėl dviejų punkto dalių atskirai.
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) komentuoja dėl balsavimo.
L. Senkutė atsako.
SIŪLOMA. Balsuoti dėl dviejų Įstatų 90 punkto dalių atskirai.
NUTARTA (bendru sutarimu). Balsuoti dėl dviejų Įstatų 90 punkto dalių atskirai.
K. Grigaliūnas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) klausia dėl šio
punkto analogijos su 84 įstatų punktu.
L. Senkutė atsako.
A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) teikia procedūrinį
komentarą.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) atsako dėl kovotos, jog tai panašus reguliavimas kaip
Valdybos kvotos.
SIŪLOMA. Alternatyvus balsavimas dėl: 1) to, jog palikti esamą 2/3 kvotą; 2) to, jog pakeisti į
Kontrolės komisijos siūlomą 1/2 kvotą.
Už 1 siūlymą: 3
Už 2 siūlymą: 24
NUTARTA. Tvirtinti Įstatų 90 įstatų punkto pirmo sakinio pakeitimą ir keisti Kontrolės
komisijos posėdžių kvotą į 1/2.
SIŪLOMA. Siūlomas alternatyvus balsavimas dėl: 1) Kontrolės komisijos teikiamo siūlymo,
jog „Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Kontrolės komisijos pirmininko, o šiam posėdyje
nedalyvaujant, posėdžio pirmininko balsas“; 2) A. Sinevičiaus siūlymo, jog „Balsams pasiskirsčius po
lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas“.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) replikuoja alternatyvų siūlymą, kadangi jį priėmus reikėtų
keisti ir kitų LiJOT veiklą reglamentuojančių dokumentų punktus. Paaiškina, jog Kontrolės komisijos
siūlomas keitimas nėra žalingas, kadangi renkant Kontrolės komisijos pirmininką yra suteikiamas
pasitikėjimas, jog tas asmuo priims sprendimus sąžiningai ir klausimai bus išdiskutuoti.
A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga) atsiima siūlymą.
V. Parnarauskaitė (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) klausia dėl
Valdybos pirmininko reglamentavimo LiJOT dokumentuose.
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K. Krasauskas (Kontrolės komisija) atsako.
J. Petkus (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) komentuoja dėl Valdybos
pirmininko apibrėžimo.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) atsako.
L. Senkutė atsako.
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 90 punkto antrojo sakinio formuluotę „Balsams pasiskirsčius po
lygiai, lemiamas yra Kontrolės komisijos pirmininko, o šiam posėdyje nedalyvaujant, posėdžio
pirmininko balsas“.
BALSAVO:
Už:
18,
Prieš:
4,
Susilaiko: 4.
NUTARTA. Netvirtinti Įstatų 90 punkto antrojo sakinio formuluotės „Balsams pasiskirsčius po
lygiai, lemiamas yra Kontrolės komisijos pirmininko, o šiam posėdyje nedalyvaujant, posėdžio
pirmininko balsas“.
19.17. SVARSTYTA. Pakartotinis LiJOT įstatų 32.3. punkto keitimo svarstymas.
V. Sabalys (Kontrolės komisija) pristato pakeistą Įstatų 32.3. punkto formuluotę „Pagrindinių
duomenų išrašą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduotą likus ne daugiau kaip 180 d. iki
Asamblėjos“.
A. Burneikaitė siūlo keisti formuluotę į „per 180 dienų iki Asamblėjos“.
V. Parnarauskaitė (Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) tikslinasi dėl JRT
rinkimo numatymo įstatuose nebuvimo, rekomenduoja tai įtraukti į įstatus.
L. Senkutė nurodo, jog tai yra apibrėžiama Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos deleguojamų
Jaunimo reikalų tarybos narių rinkimo ir atskaitomybės reglamente.
K. Kazlauskas (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“) teikia
procedūrinį komentarą.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) papildo L. Senkutę, atsako dėl siūlymo ir teigia, jog JRT
rinkimų reguliavimo pakanka įstatus lydinčiame dokumente (reglamente).
L. Senkutė siūlo grįžti prie 32.3 punkto svarstymo.
SIŪLOMA. Tvirtinti Įstatų 32.3. punkto formuluotę „Pagrindinių duomenų išrašą Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registro išduotą likus ne daugiau kaip 180 d. iki Asamblėjos“.
BALSAVO:
Už:
27,
Prieš:
0,
Susilaiko: 0.
NUTARTA. Tvirtinti Įstatų 32.3. punkto formuluotę „pagrindinių duomenų išrašą Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registro išduotą likus ne daugiau kaip 180 d. iki Asamblėjos“.
19.18. SVARSTYTA. LiJOT įstatų pakeitimų tvirtinimas.
SIŪLOMA. Tvirtinti visus LiJOT įstatų pakeitimus.
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BALSAVO:
Už:
27,
Prieš:
0,
Susilaiko: 0.
NUTARTA. Tvirtinti visus LiJOT įstatų pakeitimus.
Replika po balsavimo: A. Mikalauskas (Lietuvos moksleivių sąjunga).
20. SVARSTYTA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjos reglamento keitimo
svarstymas ir priėmimas.
20.1. SVARSTYTA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjos reglamento 3.3.
punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Asamblėjos reglamento 3.3. punkto pakeitimą. Dėl
nepriimto 49 įstatų punkto pakeitimo šio punkto keitimas nebeįmanomas dėl to, jog kirstųsi su kitomis
įstatų nuostatomis.
20.2. SVARSTYTA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjos reglamento
13.8.1. punkto keitimas.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) pristato Asamblėjos reglamento 13.8.1 punkto keitimo
siūlymą.
Kviečiama užduoti klausimus.
M. Markauskaitė (Lietuvos liberalus jaunimas) prašo punkto 3 dalies paaiškinimo.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) ir L.Senkutė atsako.
R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija) siūlo neprioretizuoti Valdybos ar
Kontrolės komisijos pilnos sudėties.
I. Grizevičius (Lietuvos liberalus jaunimas) siūlo už pirmus du punkto sakinius balsuoti kartu, o
trečią- atskirai.
L. Kančytė (Ateitininkų federacija) ragina išlikti nuosekliems balsuojant už giminingus Įstatų ir
Reglamento straipsnius.
A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“) siūlo sumažinti
kartelę ir pirmiems balsavimams.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) atsako.
M. Kluonis (Tolerantiško jaunimo asociacija) tikslinasi formuluotę.
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) atsako
SIŪLOMA. Tvirtinti Asamblėjos reglamento 13.8.1. pirmųjų dviejų sakinių formuluotę „kai
neišrenkamas reikiamas skaičius Valdybos ar Kontrolės komisijos narių ir kai likusių neišrinktų
kandidatų skaičius yra didesnis nei likusių neišrinktų Valdybos ar Kontrolės komisijos vietų. Šiuo
atveju renkami kandidatai į laisvas Valdybos ar Kontrolės komisijos vietas iš naujo balsuojant už
kandidatus, neišrinktus per pirmą balsavimą“.
BALSAVO:
Už:
26,
26

Prieš:
0,
Susilaiko: 1.
SIŪLOMA. Tvirtinti Asamblėjos reglamento 13.8.1. trečiojo sakinio formuluotę „Papildomas
balsavimas rengiamas ne daugiau nei du kartus – pirmo papildomo balsavimo metu išrenkami
kandidatai, gavę daugiausiai balsų, bet ne mažiau kaip pusę visų balsavusių Narių balsų (bazinių ir
papildomų), antro papildomo balsavimo metu išrenkami kandidatai, gavę daugiausiai balsų, bet ne
mažiau kaip 1/3 visų balsavusių Narių balsų (bazinių ir papildomų)“.
BALSAVO:
Už:
19;
Prieš:
3,
Susilaiko: 5.
Replika po balsavimo: R. Laurinaitis (Lietuvos medicinos studentų asociacija).
K. Krasauskas (Kontrolės komisija) atsako.
NUTARTA. Tvirtinti Asamblėjos reglamento 13.8.1. punkto formuluotę „kai neišrenkamas
reikiamas skaičius Valdybos ar Kontrolės komisijos narių ir kai likusių neišrinktų kandidatų skaičius
yra didesnis nei likusių neišrinktų Valdybos ar Kontrolės komisijos vietų. Šiuo atveju renkami
kandidatai į laisvas Valdybos ar Kontrolės komisijos vietas iš naujo balsuojant už kandidatus,
neišrinktus per pirmą balsavimą. Papildomas balsavimas rengiamas ne daugiau nei du kartus – pirmo
papildomo balsavimo metu išrenkami kandidatai, gavę daugiausiai balsų, bet ne mažiau kaip pusę visų
balsavusių Narių balsų (bazinių ir papildomų), antro papildomo balsavimo metu išrenkami kandidatai,
gavę daugiausiai balsų, bet ne mažiau kaip 1/3 visų balsavusių Narių balsų (bazinių ir papildomų)“.
20.3. SVARSTYTA. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjos reglamento
pakeitimų tvirtinimas.
SIŪLOMA. Tvirtinti visus Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjos reglamento
pakeitimus.
BALSAVO:
Už:
22,
Prieš:
0,
Susilaiko: 5.
NUTARTA. Tvirtinti visus Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Asamblėjos reglamento
pakeitimus.
21. SVARSTYTA. Balsavimo procedūra dėl LiJOT Valdybos ir LiJOT deleguojamų JRT
narių pozicijų.
L. Senkutė kviečia pasisakyti „už“ ir „prieš“ kandidatus, pirma, į Valdybą, o po to į LiJOT
deleguojamų JRT narių pozicijas. Primena, kad, remiantis Valdybos posėdžio Nr. 329 sprendimu,
kandidatas į Valdybą surinkęs mažiausią pakankamą kiekį balsų bus išrinktas 1-erių metų kadencijai.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ A. Batulevičienę“.
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Pasisako „už“: A. Mikalauskas (Lietuvos moksleivių sąjunga), B. Cechanavičius (Jaunimo
organizacija DARBAS), V. Kornijevskis (kandidatas į JRT).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ A. Kudirkaitę.
Pasisako „už“: K. Rečkovas (Jaunieji krikščionys demokratai), A. Bužinskas (Jaunųjų
konservatorių lyga), K. Grigaliūnas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ E. Sinkevičiūtę.
Pasisako „už“: A. Bužinskas (Jaunųjų konservatorių lyga), A. Mikalauskas (Lietuvos
moksleivių sąjunga), V. Ambrozevičiūtė (Lietuvos skautija).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ J. Morkūną.
Pasisako „už“: A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga), A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo
organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), A. Mikalauskas (Lietuvos moksleivių sąjunga).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ K. Rečkovą.
Pasisako „už“: P. Labukas (Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis
stalas“), V. Vasiliauskas (Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga).
Pasisako „prieš“: A. Bužinskas (Jaunųjų konservatorių lyga), M. Kluonis (Tolerantiško jaunimo
asociacija).
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ M. Gardauskaitę.
Pasisako „už“: E. Sinkevičiūtė (Lietuvos skautija), A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga), M.
Pilkis (Valdyba).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ V. Kumpį.
Pasisako „už“: B. Cechanavičius (Jaunimo organizacija DARBAS), A. Bužinskas (Jaunųjų
konservatorių lyga), A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ A. Ramanauską.
Pasisako „už“: B. Cechanavičius (Jaunimo organizacija DARBAS), A. Bužinskas (Jaunųjų
konservatorių lyga), E. Talandytė (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ A. Trimonytę.
Pasisako „už“: A. Sinevičius (Lietuvos šaulių sąjunga), Tomas (Zarasų rajono jaunimo
visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), K. Grigaliūnas (Vilniaus jaunimo organizacijų
sąjunga „Apskritas stalas“).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ J. Ignatavičių.
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Pasisako „už“: L. Kančytė (Ateitininkų federacija), A. Bužinskas (Jaunųjų konservatorių lyga),
M. Pilkis (Valdyba).
Pasisako „prieš“: L. Braukyla (ateitininkų federacija).
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ M. Jurgutį.
Pasisako „už“: K. Grigaliūnas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“), E.
Sinkevičiūtė (Lietuvos skautija), A. Palionis (Valdyba).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ V. Eidėną.
Pasisako „už“: L. Adomaitis (Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“), P.
Mieželis (JRT anrys), A. Ramanauskas (Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“).
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Kviečiama pasisakyti „už“ ir „prieš“ V. Kornijevskį.
Pasisako „už“: A. Batulevičienė (Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas").
Pasisakymų „prieš“ nėra.
Asamblėjos pirmininkė L. Senkutė primena slapto balsavimo procedūrą bei pristato balsavimo
biuletenius ir jų žymėjimą balsuojant.
Balsų skaičiavimo komisija patikrina balsadėžę ir ją užantspauduoja, taip pat apžiūri vokus su
biuleteniais ir juos suskaičiuoja.
13.15 val.
Skelbiama balsavimo pradžia. Vyksta balsavimo procedūra.
13.50 val.
Skelbiama balsavimo pabaiga.
12. 31 val.
22. SVARSTYTA. Balsavimo rezultatų dėl LiJOT Valdybos ir JRT narių rinkimų
paskelbimas.
Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė L. K. Vaičiakas pristato LiJOT 34-osios Asamblėjos
LiJOT Valdybos ir JRT narių rinkimų Balsų skaičiavimo komisijos protokolą (priedas Nr. 32, priedas
Nr. 33) ir skelbia rezultatus.
Į LiJOT Valdybą balsai pasiskirstė taip:
Alina Batulevičienė – 30
Aušra Kudirkaitė – 28
Elena Sinkevičiūtė – 48
Justas Morkūnas – 50
Konstantinas Rečkovas – 15
Milda Gardauskaitė – 45
Vytautas Kumpis – 45
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NUTARTA. Į LiJOT Valdybą 2-iejų metų kadencijai išrinkti: E. Sinkevičiūtė, J. Morkūnas, M.
Gardauskaitė, V. Kumpis; 1-erių metų kadencijai išrinkta A. Batulevičienė.
Į JRT balsai pasiskirstė taip:
Aistis Ramanauskas – 55
Aurelija Trimonytė – 49
Jonas Ignatavičius – 53
Mantas Jurgutis – 48
Vygintas Eidėnas – 45
Vladimiras Kornijevskis – 12
NUTARTA. Į JRT išrinkti: A. Ramanauskas, A. Trimonytė, J. Ignatavičius, M. Jurgutis, V.
Eidėnas.
Sveikinimai naujai išrinktiems Valdybos ir Kontrolės komisijos nariams bei padėka baigusiems
savo kadencijas.
23. SVARSTYTA. Asamblėjos uždarymas.
Asamblėją uždaro LiJOT Prezidentė Loreta Senkutė.
Pirmininkai

Andrius Palionis
Aurelija Trimonytė
Jonas Ignatavičius
Loreta Senkutė

Sekretoriai

Evaldas Rupkus
Justina Filipovskytė
Mantas Zakarka
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