Mieli jaunimo organizacijų nariai,
pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia 2015
m. rugpjūčio mėnesio veikla pagal LiJOT 2011-2018 m. strategijoje numatytas veiklos kryptis.
Pagrindinės veiklos
Rugpjūčio mėnesį įvyko du svarbiausi susitikimai su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
(toliau − SADM) bei su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM (toliau – JRD). Susitikimas
su SADM svarbus tuo, kad jo metu buvo aptarta artėjanti Lietuvos Respublikos Seimo rudens
sesija ir SADM teikiamos Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisos. LiJOT Prezidentas M.
Zakarka dar kartą supažindino SADM atstovę su LiJOT pasiūlymais ir paragino kuo greičiau
teikti įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei. O Jaunimo reikalų departamente
pristatytos LiJOT artimiausio pusmečio veiklos bei pagrindiniai JRD uždavinius šiems likusiems
metams.
Kalbant apie Jaunimo politikos pagrindų įstatymą, rugpjūčio mėnesį LiJOT atstovas dalyvavo
Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vykusiame ministerijų atstovų pasitarime, kuriame buvo
svarstomas Jaunimo politikos pagrindų įstatymo alternatyvų klausimas. Posėdžio metu išsakyta
LiJOT pozicija dėl būtinumo priimti įstatymo pakeitimus ir paraginta kuo greičiau priimti
sprendimą, kad teisinis reglamentavimas atitiktų realią Lietuvos jaunimo veiklos situaciją.
Rugpjūtį taip pat buvo teikiama galutinė veiklos ir finansinė projekto „Žiniomis ir faktais grįsta
jaunimo politika“ ataskaitos Europos socialinio fondo agentūrai, uždaromos paskutinės projekto
veiklos.
Rugpjūčio mėnesis buvo skirtas ir projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” užbaigimui: ataskaitų
parengimui, statistikos surinkimui, kontaktavimui su paskutinių motyvacinių renginių dalyviais.
Detaliau su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis rugpjūčio mėnesį kviečiame susipažinti žemiau.

Rugpjūčio mėnesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Žiniomis grįstas jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovavimas
Rugpjūčio 4 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir
darbo ministrės patarėja V. Giraityte. Susitikimo metu buvo aptarta artėjanti Lietuvos
Respublikos Seimo rudens sesija ir SADM teikiamos Jaunimo politikos pagrindų įstatymo
pataisos. M. Zakarka dar kartą supažindino V. Giraityte su LiJOT pasiūlymais ir paragino kuo
greičiau teikti įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Rugpjūčio 5 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka, Eurodesk Lietuva programos vadovė A.
Graikšaitė kartu su Lietuvos moksleivių sąjungos, Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritas stalas“ atstovais dalyvavo susitikime su Lietuvos banku. Susitikimo metu buvo
pristatyta LiJOT priimta pozicija jaunų žmonių finansinio raštingumo klausimais, aptartas
galimas glaudesnis Lietuvos banko ir jaunimo nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas,
įgyvendinant bendras finansinio raštingumo programas.
Rugpjūčio 13 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka susitiko su Jaunimo reikalų departamento prie
SADM l.e.p. direktoriumi J. Meldžiuku. Susitikimo metu M. Zakarka pristatė LiJOT artimiausio
pusmečio veiklas. J. Meldžiukas pristatė pagrindinius JRD uždavinius šiems likusiems metams.
Rugpjūčio 18 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT Prezidentas M.
Zakarka dalyvavo susitikime su A. Dilyte, kurią Nacionalinė darbo grupė struktūriniam dialogui
jaunimo politikos klausimams plėtoti išrinko atstovauti Lietuvą Lietuvos jaunimo delegacijoje
Europos Sąjungos jaunimo konferencijoje Liuksemburge.
Rugpjūčio 19 d. LiJOT projektų koordinatorė I. Paludnevičiūtė ir LiJOT Prezidentas M.Zakarka
dalyvavo susitikime su „Spin Comm“. Susitikimo metu buvo susitarta dėl struktūrinio dialogo
komunikacijos įgyvendinimo.
Rugpjūčio 25 d. vyko eilinis LiJOT Valdybos posėdis. Posėdžio metu aptarti aktualiausi
jaunimo politikos klausimai, priimti preliminarūs sprendimai dėl 39-osios LiJOT Asamblėjos
organizavimo.
Rugpjūčio 26 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje
vykusiame ministerijų atstovų pasitarime, kuriame buvo svarstomas Jaunimo politikos pagrindų
įstatymo alternatyvų klausimas. Posėdžio metu M. Zakarka LRV nariams išsakė LiJOT poziciją
dėl būtinumo priimti įstatymo pakeitimus ir paragino kuo greičiau priimti sprendimą, kad teisinis
reglamentavimas atitiktų realią Lietuvos jaunimo veiklos situaciją.
Rugpjūčio 27 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Jaunųjų profesionalų programos
„Kurk Lietuvai“ uždarymo renginyje. Renginio metu M. Zakarka pristatė LiJOT poziciją dėl
pilietiškumo ugdymo Lietuvoje. Kartu su kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais diskutavo
dėl galimų konkrečių pasiūlymų Lietuvos Respublikos Vyriausybei pilietiškumo srityje.
Narių stiprinimas ir telkimas jaunimui ir valstybei aktualiems tikslams įgyvendinti

Rugpjūčio 3 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė, LiJOT Valdybos narė J.
Juodišiūtė bei LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo vidiniame susitikime dėl regioninių
reikalų.
Rugpjūčio 18 d. LiJOT regioninių reikalų koordinatorė G. Vaičiūnaitė, LiJOT Valdybos narė J.
Juodišiūtė bei LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo vidiniame susitikime dėl regioninių
reikalų.
Rugpjūčio 6 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo susitikime su Lietuvos psichologijos
studentų asociacijos prezidentu T. Vadvilavičium. Susitikimo metu buvo pristatyta jaunimo
organizacijų vertinimo metodika, artimiausi LiJOT planai dirbant su jaunimo organizacijų
stiprinimu.
Rugpjūčio 22 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos skautijos vadovų sąskrydyje.
Sąskrydžio metu M. Zakarka sveikino susirinkusius ir linkėjo išlikti stipriausia skautiška jėga
Lietuvoje.
Rugpjūčio 22 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Lietuvos skautijos vadovų sąskrydyje.
Sąskrydžio metu M. Zakarka sveikino susirinkusius ir linkėjo išlikti stipriausia skautiška jėga
Lietuvoje.
Rugpjūčio 22 d. LiJOT Prezidentas M. Zakarka dalyvavo Šiaulių jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritas stalas“ vasaros forume. Forumo metu M. Zakarka skaitė pranešimą apie Lietuvos
nacionalinę bei regioninę jaunimo politiką, LiJOT vaidmenį formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką Lietuvoje.
Jaunimo veiklos žinomumo didinimas ir jaunimo informavimas
Rugpjūčio 4 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Jaunimo reikalų
departamento prie SADM darbuotoja M. Misevičiūte. Buvo aptarti galimi jaunimo informavimo
ir konsultavimo darbuotojų vadovo atnaujinimo darbai.
Rugpjūčio 5 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo susitikime su jaunąja
žurnaliste A. Kazakevicius iš Prancūzijos. Susitikimo metu pristatyta Eurodesk tinklo veikla,
susitarta dėl savanorystės Lietuvos jaunimo organizacijų taryboje.
Rugpjūčio 13 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė vyko į Šilutę, organizuotas
atstovų vizitavimas. Susitikimo metu aptartas tolimesnis bendradarbiavimas.
Rugpjūčio 18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva
redaktorė I. Jotkaitė susitiko su Elektrėnų kultūros centro direktoriumi R. Suslavičiumi ir atviros
jaunimo erdvės darbuotoja G. Užkurėnaite. Susitikimo metu buvo aptarta galimybe
bendradarbiauti su Eurodesk Lietuva ir tapti jaunimo informavimo tašku.

Rugpjūčio 18 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva
redaktorė I. Jotkaitė susitiko su Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos atstovais. Susitikime
kalbėti apie bendradarbiavimą su Eurodesk Lietuva ir galimybę tapti jaunimo informavimo
tašku.
Rugpjūčio 20 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo Lietuvos
marketingo asociacijos organizuotame seminare „Socialiniai tinklai: Atėjo laikas kardinaliai
naujam požiūriui“. Seminaro metu buvo gilintasi į socialinių tinklų tendencijas ir reklamos
svarbą.
Rugpjūčio 24 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva
redaktorė I. Jotkaitė dalyvavo susitikime su Švietimo mainų ir paramos fondo, Jaunimo
tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ir ESN Lietuva atstovais dėl „Time to Move“
kampanijos įgyvendinimo Lietuvoje. Susitikimo metu aptarti galimi miestai, nuspręsta sukurti
informacinę brošiūrą bei parengti komunikacijos planą.
Rugpjūčio 24–28 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė dalyvavo Tolerantiško
jaunimo asociacijos organizuotoje vasaros mokykloje „Lyčių studijos ir aktyvizmas Vakaruose ir
posovietinėse šalyse: teorijos, praktikos, formos“.
Rugpjūčio 26 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė susitiko su Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos viešųjų ryšių atstove. Susitikimo metu aptartas bendradarbiavimas
viešinant ir informuojant jaunus žmones apie Tarptautinį M. K. Čiurlionio pianistų ir
vargonininkų konkursą.
Rugpjūčio 27 d. Projekto „Jaunimo savanoriška tarnyba” informacinių-motyvacinių renginių
moderatorius A. Urbonas dalyvavo konferencijoje Vilniuje „Ar savanorystė išgelbės nuo
nedarbo?”
Rugpjūčio 29 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė lankėsi Visagino „Kūrybos
namuose“. Buvo aptarta galimybė atidaryti jaunimo informavimo tašką.
Rugpjūčio 29 d. Eurodesk Lietuva programos redaktorė I. Jotkaitė vyko į Biržus ir Šiaulius,
organizuotas atstovų vizitavimas. Susitikimo metu aptartas tolimesnis bendradarbiavimas.
Rugpjūčio 31 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva
programos redaktorė I. Jotkaite susitiko su Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos
direktore G. Bulgakoviene. Šio susitikimo metu buvo aptartas galimas bendradarbiavimas su
Eurodesk Lietuva ir galimybė tapti jaunimo informavimo tašku.
Rugpjūčio 31 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva
programos redaktorė I. Jotkaite susitiko VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ komanda. Buvo aptarta
galimybė bendradarbiauti su Eurodesk Lietuva ir įkurti jaunimo informavimo tašką
Marijampolėje.

Rugpjūčio 31 d. Eurodesk Lietuva programos vadovė A. Graikšaitė ir Eurodesk Lietuva
programos redaktorė I. Jotkaitė aplankė VšĮ „Kūrybos ir užimtumo stuba“, su kuria buvo aptarta
galimybė Zapyškyje atidaryti jaunimo informavimo tašką.
Rugpjūčio mėn. žinauviską.lt portale suskaičiuotos 43 208 peržiūros, atsakyta į 17 užklausų,
patalpintos 55 naujienos ir 4 EurodeskTV vaizdo klipai.
Europos jaunimo portale patalpintos 9 naujienos (iš jų 8 anglų kalba), 2 renginiai ir 3 straipsniai
(iš jų 2 anglų kalba).
Rugpjūčio mėn. LiJOT tinklapyje buvo paskelbti 6 straipsniai, o Facebook puslapyje 29
pranešimai įvairiomis temomis. Tinklapis rugpjūtį buvo peržiūrėtas 6 061 kartus.
LiJOT administruojamų interneto puslapių lankymas:
www.žinauviską.lt
43 208 peržiūros.
www.lijot.lt
6 061 peržiūros.

