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REZOLIUCIJA
DöL „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINö 2009” PROGRAMOS
Priimta 18-oje LiJOT Asambl÷joje 2006 m. balandžio 21-23 d.
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) sveikina Lietuvos Respublikos institucijų
s÷kmingą darbą užtikrinant 2009 m. Europos kultūros sostin÷s statuso suteikimą Vilniui.
Manome, jog šis statusas atspindi Vilniaus – Vidurio Rytų Europos istorijos, kultūros ir mokslo
židinio – reikšmę visos Europos identitetui bei raidai ir turi ypatingą simbolinę reikšmę minint
Lietuvos vardo tūkstantmetį 2009 –aisias metais.

Esame įsitikinę, jog s÷kmingas „Vilnius – Europos kultūros sostin÷ 2009” programos
įgyvendinimas prisid÷s prie miesto ir šalies įvaizdžio pasaulyje gerinimo, bendruomen÷s
susitelkimo bei miesto tarptautinio konkurencingumo stiprinimo.
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Viliam÷s, kad Lietuvos valstyb÷s tūkstantmečio min÷jimas ir „Vilnius –Europos kultūros sostin÷
2009” programos renginiai nuties naujus kelius į Europos šalių ir tautų bendradarbiavimą,
suteiks naujų impulsų kultūros ir meno sklaidai.

LiJOT, atstovaudama Lietuvos jaunimo interesams, džiaugiasi, jog atskiros programos dalys yra
orientuotos į Lietuvos ir Europos jaunimą ir ragina atsakingas institucijas įtraukti jaunimo
atstovus į „Vilnius – Europos kultūros sostin÷ 2009” programos valstybinę komisiją, direkcijos
tarybą bei ekspertų komisijas, kad būtų užtikrintas kuo platesnis bei efektyvesnis Lietuvos ir
Europos jaunimo dalyvavimas programos renginiuose. Tvirtai tikime, kad Lietuvos jaunimo
pastangos bei ind÷lis į šių programų kūrimą ir įgyvendinimą būtų ženklus ir visuotinai
reikšmingas.
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