Mieli jaunimo organizacijų nariai,
Pateikiame Jums LiJOT Valdybos ir biuro veiklos ataskaitą, kurioje aprašyta svarbiausia
2009 m. rugpjūčio m÷nesio veikla pagal LiJOT strategijoje numatytas veiklos kryptis.

Pagrindin÷s veiklos
Rugpjūčio viduryje vyko jaunimo lyderių bei naujosios šalies Respublikos Prezident÷s Dalios
Grybauskait÷s susitikimas. Susitikimo metu buvo aptartos jaunimo politikos aktualijos ir art÷jantys
iššūkiai.
Lietuvoje rugpjūčio 26-28 d. lank÷si vieni iš LiJOT tarptautinių partnerių – Norvegijos vaikų ir
jaunimo organizacijų taryba (LNU). Šis susitikimas yra Lietuvos ir Norvegijos ministerijų, atsakingų
už jaunimo politiką, dvišalio bendradarbiavimo protokolo dalis. Susitikimo metu buvo aptarti dvišalio
bendradarbiavimo prioritetai, pasidalinta patirtimi apie JNVO veiklą Norvegijoje ir Lietuvoje, aptartas
Norvegijos JNVO finansavimo modelis, ieškota būdų pritaikyti šį modelį Lietuvoje.
Rugpjūtį toliau s÷kmingai vyko LiJOT valdomų projektų etapai. Projekte „Struktūrinio dialogo
stiprinimas regionuose 2009-2010 m.“ įvyko keturi susitikimai, o projekto „Misija Sibiras‘09“
r÷muose išvyko bei grįžo antroji šių metų ekspedicija Buriatijos Respublikoje. Į šią ekspediciją leidosi
devynių žmonių grup÷.
Prieš 20-imt metų, rugpjūčio 23-iąją Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmon÷s susikibo rankomis Baltijos
kelyje. Taigi, min÷dama šią datą LiJOT kartu su Vilniaus flash-mob klubu ir Kauno, Klaip÷dos,
Panev÷žio miestų, Akmen÷s, Jonavos, Ukmerg÷s rajonų bei Marijampol÷s regionin÷mis jaunimo
organizacijų tarybomis („Apskritaisiais stalais“) įgyvendino flash-mob akcijas Baltijos kelio
dvidešimtmečiui pamin÷ti. Akcijos metu keli šimtai jaunų žmonių susikibo rankomis ir sudainavo
dainą, kuri skamb÷jo ir prieš 20 metų – „Bunda jau Baltija“.
Pačioje rugpjūčio pabaigoje vyko Baltijos šalių parlamentin÷ konferencija (BSPC) Nyborg mieste,
Danijoje. Renginyje dalyvavusi LR Užsienio reikalų ministerijos viceministr÷ Asta Skaisgiryt÷Liauškien÷ pristat÷ svarbiausius Lietuvos pirmininkavimo Baltijos jūros valstybių tarybai (BJVT)
prioritetus, o kalb÷dama apie nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimą į pirmininkavimo tikslų
įgyvendinimą, viceministr÷ daug d÷mesio skyr÷ LiJOT kartu su LR URM įgyvendinamam projektui
„B-Young“. Šis projektas kitų metų geguž÷s 13-16 d. į Klaip÷dą sukvies jaunimą iš visų Baltijos jūros
valstybių tarybos šalių.
Taip pat rugpjūčio m÷nesio valdybos pos÷dyje buvo nuspręsta, kad 26-oji LiJOT Asambl÷ja vyks š.m.
spalio 16 – 18 dienomis (daugiau informacijos ieškokite www.lijot.lt), o organizacijos viceprezidentu
buvo patvirtintas Vytautas Dobilas.

Kviečiame detaliau susipažinti su LiJOT Valdybos ir biuro veiklomis rugpjūčio m÷nesį,
pateiktomis žemiau.
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Rugpjūčio m÷nesio LiJOT Valdybos ir biuro veikla
Jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas bei interesų atstovavimas
Rugpjūčio 2 d. LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷
susitiko su Ateitininkų federacijos stovyklos Berčiūnuose vadovu Artūru Stambrausku.
Rugpjūčio 5 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko, tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ ir
LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo susitikime su JCI Pasaulis prezidentu Jun
Sup Shin ir JCI Lietuvos skyrių vadovais. Susitikimo metu buvo pristatyta LiJOT veikla ir svarbiausi
jaunimo politikos Lietuvoje pasiekimai. JCI atstovai pasidalino savo veiklų apžvalga. Buvo aptartos
bendradarbiavimo galimyb÷s.
Rugpjūčio 12 d. LiJOT Prezidentas Š.Frolenko ir LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo susitikime
su LR Prezidente Dalia Grybauskaite. Susitikimo metu buvo aptartos jaunimo politikos aktualijos ir
art÷jantys iššūkiai. Daugiau apie jaunimo atstovų ir Prezident÷s susitikimą skaitykite LiJOT tinklapyje
internete: http://www.lijot.lt/NewsList.aspx?CategoryID=1&NLNewsID=2868.
Rugpjūčio 17 d. LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo LiJOT organizacijos nar÷s „Jaunimo mainai
ir bendradarbiavimas“ apvalaus stalo diskusijoje „Jaunimo dalyvavimas ir kultūra daugiakultūr÷je
Europoje“.
Rugpjūčio 24-29 d. LiJOT programų vadov÷ G.Bingelyt÷ dalyvavo Europos tarybos organizuotame
renginyje „Vasaros universitetas“, kuris yra skirtas Jungtin÷s tarybos (Joint Council) narių prie ET
Jaunimo ir sporto direktorato kompetencijoms kelti. Šių metų „Vasaros universitetas“ vyko Baku
mieste, Azerbaidžane. Renginyje buvo nagrin÷jama Azerbaidžano jaunimo politikos situacija, dalyviai
tur÷jo galimybę iš arčiau susipažinti su jaunimo politikos struktūromis, apsilankyti vietin÷se jaunimo
organizacijose. Vyko diskusijos ir darbo grup÷s nagrin÷jusios „Agenda 2020“, jaunimo teisių bei
glaudesnio darbo tarp vyriausyb÷s ir nevyriausybinių organizacijų temomis.
Rugpjūčio 25 d. vyko LiJOT valdybos pos÷dis. Šio pos÷džio metu LiJOT valdybos nariai įsipareigojo
aplankyti visas LiJOT organizacijas nares bei steb÷tojas iki 26-osios eilin÷s LiJOT Rudens asambl÷jos.
Taip pat buvo nuspręsta patvirtinti preliminarias tradicinių renginių datas, išskyrus Rudens Asambl÷jos
datą. LiJOT valdybos nariai šio pos÷džio metu aptar÷ galimas teikti Asambl÷jai svarstyti rezoliucijas.
Valdybos nariai aptar÷ ir delegavimo į tarptautinius renginius tvarkos aspektus ir nutar÷ sudaryti darbo
grupę rekomendacijoms delegavimo į tarptautinius renginius tvarkai paruošti ir į šią darbo grupę
deleguoti A.Vyšniauską, R.Maselskyte ir R.Ribačiauskaitę. Taip pat šio pos÷džio metu LiJOT
viceprezidentu buvo patvirtintas Vytautas Dobilas.
Rugpjūčio 31 d. LiJOT valdyba baig÷ elektroninį balsavimą d÷l LiJOT eilin÷s Rudens asambl÷jos
datos. Nuspręsta, kad 26-oji LiJOT Asambl÷ja vyks š.m. spalio 16 – 18 dienomis. Daugiau
informacijos apie Asambl÷ją bei delegavimo klausimus skaitykite LiJOT tinklapyje: www.lijot.lt.
Rugpjūčio m÷n. LiJOT nariams ir steb÷tojoms buvo pateikta anketa. Ja siekiama išsiaiškinti kaip yra
organizuojami mokymai LiJOT narių tarpe; kokie mokymai ir kokiomis temomis šiuo metu yra
reikalingiausi organizacijoms; kurios organizacijos yra išvysčiusios nuoseklią mokymų sistemą;
kokios galimyb÷s yra suteikiamos kiekvienam organizacijos nariui kelti kompetenciją; kaip LiJOT
gal÷tų prisid÷ti prie narių ugdymo. Tikim÷s, kad ši informacija bus naudinga ir kuriant mokymų
vadovų-lektorių duomenų bazę, kuri bus skirta LiJOT nar÷ms.

Jaunimo organizacijų potencialo stiprinimas
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Rugpjūčio 17 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo susitikime su Lietuvos žurnalistų
sąjungos (LŽS) pirmininku Dainiumi Radzevičiumi. Susitikime aptartas galimas LiJOT ir LŽS
bendradarbiavimas.
Rugpjūčio 22-23 d. regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ dalyvavo Klaip÷dos jaunimo
organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ Vasaros Akademijoje. Pagrindin÷ renginio tema –
projektų vadyba ir įgyvendinimas regioninių, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.
Rugpjūčio 26 d. LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir savanoris E.Rupkus susitiko su
Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ valdybos atstovais. Susitikimo metu sutarta
d÷l partneryst÷s ir planuojamų veiklų įgyvendinant projektą „Struktūrinio dialogo stiprinimas
regionuose 2009-2010 m.“.
Rugpjūčio 26 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus susitiko su
LR Seimo nariu Pauliumi Saudargu ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku Dainiumi
Radzevičiumi. Susitikimo metu sutarta rengti viešą diskusiją apie LRT.
Rugpjūčio 26-28 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko, tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷,
LiJOT tarptautinių programų referentas I.Dirma ir LiJOT savanor÷ G.Lomanait÷ dalyvavo susitikime
su Norvegijos vaikų ir jaunimo organizacijų taryba (LNU). Susitikimą organizavo LiJOT. Jis yra
Lietuvos ir Norvegijos ministerijų, atsakingų už jaunimo politiką, dvišalio bendradarbiavimo protokolo
dalis. Susitikimo metu buvo aptarti dvišalio bendradarbiavimo prioritetai, pasidalinta patirtimi apie
JNVO veiklą Norvegijoje ir Lietuvoje, aptartas Norvegijos JNVO finansavimo modelis, ieškota būdų
pritaikyti šį modelį Lietuvoje.
Rugpjūčio 27 d. LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir savanoris E.Rupkus susitiko su
Šilal÷s rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ valdybos atstovais.
Susitikimo metu sutarta d÷l partneryst÷s ir planuojamų veiklų įgyvendinant projektą „Struktūrinio
dialogo stiprinimas regionuose 2009-2010 m.“.
Rugpjūčio 28-30 d. LiJOT regioninių reikalų koordinator÷ A.Lumbyt÷ ir savanoris E.Rupkus reng÷
strateginio planavimo mokymus Klaip÷dos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“
valdybos ir biuro nariams. Tai buvo viena projekto „Struktūrinio dialogo stiprinimas regionuose 20092010 m.“ veiklų.
Rugpjūčio 29 – rugs÷jo 1 d. LiJOT tarptautinių programų vadov÷ R.Ribačiauskait÷ dalyvavo Baltijos
šalių parlamentin÷je konferencijoje (BSPC) Nyborg mieste, Danijoje. Susitikimo metu buvo kalbama
apie bendradarbiavimo stiprinimą Baltijos jūros regione. Renginyje taip pat dalyvavo LR Užsienio
reikalų ministerijos viceministr÷ Asta Skaisgiryt÷-Liauškien÷. Ji pristat÷ svarbiausius Lietuvos
pirmininkavimo Baltijos jūros valstybių tarybai (BJVT) prioritetus: inovacijų skatinimą,
bendradarbiavimą per sienas, švarios ir saugios Baltijos jūros regiono aplinkos puosel÷jimą. Svarbu
pamin÷ti, kad, kalb÷dama apie nevyriausybinio sektoriaus įsitraukimą į pirmininkavimo tikslų
įgyvendinimą, viceministr÷ daug d÷mesio skyr÷ LiJOT kartu su LR URM įgyvendinamam projektui
„B-Young“. Šis projektas kitų metų geguž÷s 13-16 d. į Klaip÷dą sukvies jaunimą iš visų Baltijos jūros
valstybių tarybos šalių.
Rugpjūčio m÷n. ir toliau vyko savanoryst÷s darbo grupių susitikimai.
Rugpjūčio m÷n. įvyko vienas kvalifikacijos k÷limo renginys organizacijoje, dalyvaujančioje LiJOT
rengiamoje „Jaunimo organizacijų veiklos kokyb÷s gerinimo sistemoje“. Iš viso renginiuose dalyvavo
14 jaunimo organizacijų lyderių.
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Jaunimo įgalinimas
Rugpjūčio 1 d. išvyko antroji jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo ekspedicija „Misija
Sibiras“09“. Ši ekspedicija vyko į Buriatijos Respubliką (Rusijos Federacija). Šios ekspedicijos tikslas
buvo aplankyti vietas, kuriose gyveno ištremti Lietuvos gyventojai, susitikti su vis dar ten
gyvenančiais lietuviais, rasti, užfiksuoti bei sutvarkyti lietuviškas kapavietes. Pirmoji šių metų „Misija
Sibiras‘09“ ekspedicija vyko į Kazachstano Respubliką ir lank÷ ten buvusių lagerių, kuriuose kal÷jo
lietuviai, teritorijas. Daugiau apie projektą skaitykite www.misijasibiras.lt.
Rugpjūčio 4 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo „Žinių radijo“ rengiamoje laidoje
„Žiniasklaidos anatomija“, kurios metu diskutavo apie LRT įvaizdį visuomen÷je, galimybes atsisakyti
komercin÷s reklamos nacionalinio transliuotojo eteryje.
Rugpjūčio 6 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus buvo susitikęs su projekto „Misija Sibiras‘09“
kūrybin÷s grup÷s vadove, LTV žurnaliste Neringa Skrudupaite. Susitikimo metu aptartas būsimas
dokumentinis filmas „Misija Sibiras‘09“, aptartas jo scenarijus.
Rugpjūčio 6 d. LiJOT savanoris E.Rupkus susitiko su neformalaus Vilniaus flash-mob klubo
aktyvistu L.Misiukevičiumi d÷l flash-mob akcijos Baltijos kelio dvidešimtmečiui pamin÷ti
organizavimo. Sutarta d÷l bendradarbiavimo rengiant flash-mob akciją Vilniuje.
Rugpjūčio 10 d. LiJOT programų vadovas A.Marcinkus susitiko su projekto „Misija Sibiras‘09“
komunikacijos partneriais „VIP comunications“. Susitikimo metu tartasi d÷l projekto pristatymų
Lietuvoje viešinimo ir bendros komunikacijos.
Rugpjūčio 18 d. LiJOT ryšių su visuomene koordinator÷ L.Tyrylyt÷ ir LiJOT programų vadovas
A.Marcinkus dalyvavo Lietuvos radijo laidoje „Gyvoji istorija“. Laidoje buvo pristatytas LiJOT
rengiamas jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo projektas „Misija Sibiras‘09“, papasakota apie šio
projekto ugdomąją reikšmę jaunam žmogui.
Rugpjūčio 16 d. po kiek daugiau nei dvi savaites trukusios ekspedicijos Buriatijos Respublikoje į
Vilnių grįžo „Misija Sibiras‘09“ dalyviai. Devynių asmenų ekspedicija aplank÷ bei sutvark÷ 9-ias
lietuviškas kapavietes, jas užfiksavo, susitiko su keletu vis dar Rusijos Federacijoje gyvenančių
lietuvių. Daugiau apie šios bei pirmosios ekspedicijų rezultatus skaitykite www.misijasibiras.lt.
Rugpjūčio 23 d. LiJOT kartu su Vilniaus flash-mob klubu ir Kauno, Klaip÷dos, Panev÷žio miestų,
Akmen÷s, Jonavos, Ukmerg÷s rajonų bei Marijampol÷s regionin÷mis jaunimo organizacijų tarybomis
(„Apskritaisiais stalais“) įgyvendino flash-mob akcijas Baltijos kelio dvidešimtmečiui pamin÷ti.
Akcijos metu keli šimtai jaunų žmonių susikibo rankomis ir sudainavo dainą, kuri ir prieš 20 metų
skamb÷jo visų Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių širdyse – „Bunda jau Baltija“. Šio savaitgalio metu
vyko ir daugiau renginių šiam jubiliejui pamin÷ti, bet tai buvo vienintel÷ akcija, kurios metu į vieną
vietą buvo sukviesta tiek daug jaunų žmonių. Daugiau informacijos apie šį renginį galite rasti
internete: http://www3.lrs.lt/pls/inter/baltijos_kelias.
Rugpjūčio 28 d. LiJOT prezidentas Š.Frolenko ir LiJOT programų vadovas A.Marcinkus dalyvavo
LR Kultūros ministerijos kuruojamos darbo grup÷s susitikime d÷l „Lietuvos tremtinių ir politinių
kalinių kapų ir palaidojimo vietų priežiūros programos įgyvendinimo 2010 -2012 metų priemonių“.
Susitikimo metu LiJOT pasiūl÷ tobulinti esamą programą.
Rugpjūčio m÷n. Eurodesk Lietuva tinklapyje apsilank÷ 32 315 unikalių lankytojų. Jame pasirod÷ 28ios jaunimui ir dirbantiems su jaunimu aktualios naujienos, o iš lankytojų buvo sulaukta 54-ių
užklausų.
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Socialin÷s atskirties mažinimas
Rugpjūčio 7-15 d. LiJOT valdybos narys M.Simanavičius dalyvavo tarptautiniame mokomajame
forume „Hyperborea: minčių mūšis“. Forumas vyko Rusijos Federacijoje, Karelijos Respublikoje.
Forumą organizavo valstybinis Karelijos Respublikos Jaunimo komitetas su Rusijos Federacijos
Sporto, turizmo ir jaunimo politikos ministerijos palaikymu. Jis buvo skirtas pamin÷ti 2009 m., kurie
Rusijoje yra paskelbti jaunimo metais. Šiame forume M.Simanavičius pristat÷ Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybą, jos veiklas, užmezg÷ kontaktus su atskiromis Rusijos Federacijos regionin÷mis
jaunimo organizacijų tarybomis. Forumo metu buvo daug diskutuojama apie Baltijos valstybių ir
Rusijos politinių mažumų statusą, socialinę atskirtį ir galimą jų pokytį.

LiJOT administruojamų interneto puslapių lankomumas:
Rugpjūčio m÷nuo:
www.eurodesk.lt
www.lijot.lt
www.misijasibiras.lt

32 315 unikalių lankytojų, 15,26 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
23011 unikalių lankytojų, 17,52 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;
17862 unikalių lankytojų, 20,56 % at÷jo tiesiogiai surinkdami adresą;

LiJOT biuras
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Didžioji g. 8-5, Vilnius
Tel./faks. 279 10 14
El. paštas: lijot@lijot.lt
www.lijot.lt

5

