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Asamblėjos Pirmininkas – Vidmantas Mitkus
Asamblėjos Sekretorius – Lukas Eigėlis
Darbotvarkė:
1.

Asamblėjos atidarymas

2.

Asamblėjos balsų skaičiavimo komisijos rinkimai

3.

Asamblėjos pirmininko, sekretoriaus tvirtinimas

4.

Asamblėjos darbotvarkės tvirtinimas

5.

Papildomo nario į Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybą rinkimai (kandidatų prisistatymai,
klausimų ir atsakymų sesija, pasisakymų už/prieš sesija, balsavimo procedūra)

6.

Kitų klausimų svarstymas

7.

Asamblėjos uždarymas

Asamblėjos kvorumo tikrinimas
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ (toliau – VJOSAS) vienija 13 organizacijų
narių.
Tam, kad Asamblėja būtų teisėta, privalo dalyvauti ½, t. y. 7 organizacijų-narių.
Dalyvauja 10.
Kvorumas yra.

1.

Asamblėjos atidarymas

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ pirmininkas Vidmantas Mitkus atidaro
Asamblėją.
Sveikinimo kalbą sako Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriaus darbuotojas Matas
Adomaitis.
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Sveikinimo kalbą sako Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Prezidentas Lukas Kornelijus
Vaičiakas.
VJOSAS Kontrolės komisijos narys Margiris Laučys pristato Kontrolės komisijos išaiškinimą dėl
VJOSAS Neeilinės Asamblėjos teisėtumo. VJOSAS Kontrolės komisija išreiškia susirūpinimą dėl
organizacijos internetinio puslapio neveiksnumo ir ragina Valdybą užsiimti informacijos
organizacijoms-narėms sklaidos priemonių tvarkymu. Informacija apie Neeilinę Asamblėją narėms
buvo pateikta laiku, Asamblėja gali vykti ir jos sprendimai yra teisėti.

2.

Asamblėjos balsų skaičiavimo komisijos rinkimas

VJOSAS pirmininkas Vidmantas Mitkus klausia kiek narių turėtų sudaryti balsų skaičiavimo
komisiją.
Justė Kavaliauskaitė (VJOSAS Kontrolės komisija): Siūlau balsų skaičiavimo komisiją sudaryti
iš dviejų narių.
SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisiją sudaryti iš dviejų asmenų.
NUTARTA (bendru sutarimu): Balsų skaičiavimo komisiją sudaro du asmenys.
Į balsų skaičiavimo komisiją siūlomos Greta Zaburaitė ir Aistė Rinkevičiūtė.
NUTARTA (bendru sutarimu): Balsų skaičiavimo komisiją sudaro Greta Zaburaitė ir Aistė
Rinkevičiūtė.
Balsų skaičiavimo komisija kviečiama išsirinkti pirmininką.
SVARSTYTA: Balsų skaičiavimo komisijos pirmininke patvirtinti Aistę Rinkevičiūtę.
NUTARTA (bendru sutarimu): Balsų skaičiavimo komisijai pirmininkauja Aistė Rinkevičiūtė.

3.

Forumo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas

SVARSYTA: Forumui pirmininkauti siūlomas Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas
stalas“ pirmininkas Vidmantas Mitkus.
NUTARTA (bendru sutarimu): Forumui pirmininkauja Vidmantas Mitkus.
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SVARSTYTA: Forumui sekretoriauti siūlomas Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas
stalas“ Valdybos narys Lukas Eigėlis.
NUTARTA (bendru sutarimu): Forumui sekretoriauja Lukas Eigėlis.

4.

Forumo darbotvarkės tvirtinimas

SVARSYTA: Tvirtinti Forumo darbotvarkę.
NUTARTA (bendru sutarimu): Forumo darbotvarkė patvirtinta.

5.

Papildomo nario į Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybą rinkimai

VJOSAS Kontrolės komisijos narys Margiris Laučys pristato Kontrolės komisijos išaiškinimą dėl
Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos nario rinkimų. Visi kandidatų dokumentai pateikti laiku,
rinkimai gali vykti.
Svarstoma kandidatų prisistatymo ir klausimų sesijos tvarka.
SVARSTYTA: Kandidatų prisistatymams skirti 7 minutes, klausimų kandidatams sesiją sudaryti iš
3 klausimų.
NUTARTA (bendru sutarimu): Kandidatai prisistatymui turi 7 minutes, klausimų kandidatams
sesiją sudaro 3 klausimai.
Kandidatė į Vilniaus miesto Jaunimo reikalų tarybą Justė Kavaliauskaitė yra kviečiama pasakyti savo
prisistatymo kalbą.
Pirma klausimų sesija:
1.

Klaudijus Melys (Vilniaus universiteto Studentų atstovybė): Tu esi VJOSAS Kontrolės
komisijos pirmininkė bei kandidatuoji į Jaunimo reikalų tarybą. Ar tai nėra interesų konfliktas?
Kaip įsivaizduoji šią situaciją su tavo dvigubomis pareigomis?

Justė Kavaliauskaitė: Reikia atskirti organus – VJOSAS dirba su narėmis, užtikrina jų darbą, aš esu
įsitraukusi į šios organizacijos veiklą. Tačiau JRT – Vilniaus miesto savivaldybės atskiras organas.
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Tai nėra interesų konfliktas, nes pagal naujai patvirtintus Vilniaus miesto Jaunimo reikalų tarybos
nuostatus Jaunimo reikalų taryba yra atskaitinga tik Vilniaus miesto savivaldybės tarybai. VJOSAS
įstatai nereikalauja atskaitomybės.
2.

Darius Stonys (Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“): Kokią
kritiką gali pasakyti pastarųjų metų Jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT) sudėtims ir kaip
kitaip vykdytum JRT veiklą?

Justė Kavaliauskaitė: JRT neturėtų dirbti tik su finansų paskirstymais, tačiau matau, jog Vilniaus
miesto JRT nuo 2013 m. dirba tik su tuo. JRT turėtų būti tas organas, kuris pirmas užtikrina jaunimo
atstovavimą. Aš stebėjau JRT veiklą nuo 2016 metų, 2017 metais buvau išrinkta, bet dėl VJOSAS
neveiksnumo nei vienas jaunimo atstovas nebuvo patvirtintas. Vilniaus JRT atsinaujino nuostatus,
išaiškino, ką kiekvienas narys ir atstovas daro. Išsiaiškinčiau į jaunų žmonių poreikius ir dirbčiau su
jaunimo politika, nes tai viskas, kas supa jauną žmogų. Šiuo metu matau, jog Vilniaus miesto JRT
sudėtyje yra veržlūs, aktyvūs žmonės, tuo džiaugiuosi.
3. ELSA Vilnius: 48-oje LiJOT Asamblėjoje buvo pateikta rezoliucija dėl Savivaldybių
jaunimo organizacijų tarybų institucinio palaikymo ir stiprinimo finansavimo tvarkos.
Pakomentuok, ką manai apie ją.
Justė Kavaliauskaitė: Ši rezoliucija sako, jog savivaldybės „Apskritas stalas“ gautų 20% iš jaunimui
skiriamo biudžeto. Iš vienos pusės, stalai gauna daugiau finansavimo, tačiau taip nuskriaudžia savo
nares-organizacijas. 2018 metais buvo Niujorke buvo įkurtas jaunimo departamentas, kuris sprendžia,
kokiomis kryptimis turėtų būti skirstomi finansai, atskirai besimokančiam ir nebesimokančiam
jaunimui, kad abi grupės galėtų gauti neformalų ugdymą, dalyvauti ilgesniuose mokymuose. Kadangi
JRT turi atskirą biudžetą, ji gali paprašyti daugiau pinigų, kad galėtų inicijuoti savo veiklas. Tad
siekčiau papildomų 20% į JRT biudžetą.
Matomas poreikis antrai klausimų sesijai.
SVARSTYTA: Antrą klausimų sesiją sudaryti iš trijų klausimų.
NUTARTA (bendru sutarimu): Antrą klausimų sesiją sudaro trys klausimai.
Antra klausimų sesija:
4.

Aistė Rinkevičiūtė (Vilniaus universiteto Studentų atstovybė): Kodėl nekandidatavai
praeituose JRT rinkimuose gegužę?
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Justė Kavaliauskaitė: Tuo metu nebuvau Lietuvoje, taip pat buvau įsisukusi į Lietuvos moksleivių
sąjungos veiklą Nacionalinio biuro jaunimo politikos komitete. Baigiant savo laiką ten, noriu tęsti
savo darbus jaunimo politikoje JRT.
5.

Vidmantas Mitkus (VJOSAS Pirmininkas): Ar nemanai, jog dėl LiJOT priimtos rezoliucijos
didėjantis finansavimas padės įgalinti nacionalinių organizacijų regioninius skyrius,
padalinius?

Justė Kavaliauskaitė: Sutinku, jog stalams reikia atskiro biudžeto. VJOSAS yra stiprus ir tikrai gaus
Jaunimo reikalų departamento projekto finansavimą. Pinigai „Apskritam stalui“ yra reikalingi, nes
taip jis nekonkuruoja su kitomis jaunimo organizacijomis, savo narėmis. Tiesiog nesutinku, kad tam
reikėtų nukirpti 20% nuo jaunimo organizacijų.
Kandidatė į Vilniaus miesto Jaunimo reikalų tarybą Fausta Roznytė yra kviečiama pasakyti savo
prisistatymo kalbą.
Pirma klausimų sesija:
1.

Klaudijus Melys (Vilniaus universiteto Studentų atstovybė): Kokius klausimus norėtum
įtraukti į JRT darbotvarkę per artimiausius du mėnesius?

Fausta Roznytė: Pirma, praktika savivaldybės įstaigose. Tai yra darbas, už kurį gauni įvertinimą, o
ne atlyginimą, jis turi būti vertinamas. Antra, būstas jaunam žmogui yra sunkiai pasiekiamas.
Savivaldybė galėtų investuoti į nekilnojamą turtą jaunimui. Trečia, sudaryti sąlygas verslams
įdarbinti jauną žmogų, galbūt tam įkurti „draugiškų jaunimui verslų“ sąrašą. Galiausiai, galimybė
lengvai patekti į pastatus vežimėliu, tiek vaiko, tiek neįgaliojo.
2.

Darius Stonys (Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“): Jeigu tu
visgi nebūtum išrinkta į JRT, kas toliau būtų su socialinių problemų klausimais?

Fausta Roznytė: Mano darbai socialinėje politikoje nesustos – socialdemokratinis jaunimas rašys
pozicijas, siūlys jas VJOSAS, teikčiau savivaldybei – nesustosiu dirbti su tuo.
3.

Vidmantas Mitkus (VJOSAS Pirmininkas): Šiuo metu VJOSAS Valdyba atlieka
organizacijų poreikių apklausą. Kaip ragintum organizacijas aktyviau teikti savo pasiūlymas
VJOSAS?

Fausta Roznytė: Labai svarbus gyvas bendravimas, internetinės apklausos ne tokios efektyvios.
Vykdyčiau viešas diskusijas.
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Matomas poreikis antrai klausimų sesijai.
SVARSTYTA: Antrą klausimų sesiją sudaryti iš trijų klausimų.
NUTARTA (bendru sutarimu): Antrą klausimų sesiją sudaro trys klausimai.
Antra klausimų sesija:
4.

Klaudijus Melys (Vilniaus universiteto Studentų atstovybė): Ko, tavo nuomone, trūksta
jaunam žmogui naktiniame gyvenime?

Fausta Roznytė: Vienas pagrindinių įsivaizdavimų – kultūra. Mieste nakties metu galima pabūti su
draugais, bet vargu, ar galima nueiti į spektaklį. Turi būti skiriamas dėmesys ne tik saugai, bet ir
kultūrinei veiklai jaunimui naktį.
Kandidatė į Jaunimo reikalų tarybą Diana Uckutė sako prisistatymo kalbą.
Pirma klausimų sesija:
1.

Lietuvos medicinos studentų asociacija: Kaip įsivaizduoji Vilniaus miegamųjų rajonų
jaunimo įtraukimą?

Diana Uckutė: Turi vykti aktyvus bendradarbiavimas su mokyklomis. Stengčiausi vykti į atvirus
jaunimo centrus, tartis ką galima padaryti ir kaip įtraukti kuo daugiau žmonių į tą aktyvų gyvenimą.
2.

Darius Stonys (Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“): Sakai,
kad atstovautum liberalią mintį JRT. Tačiau jos pirmininkė yra Deimantė Rimkutė – liberalios
partijos atstovė. Ar dar reikia liberalios minties atstovų JRT?

Diana Uckutė: Ji atstovauja savivaldybę, jaunimo atstovo iš liberalių organizacijų dar nėra.
3.

Klaudijus Melys (Vilniaus universiteto Studentų atstovybė): Ar turi pasiūlymų, kaip
mikrorajonuose galėtų atsispindėti naktinis gyvenimas?

Diana Uckutė: Miegamuosiuose rajonuose kultūrinio gyvenimo visiškai nėra. Mano rajone nėra nei
kavinukių, jaunimo vietų, tam jauni žmonės turi važiuoti į miesto centrą. Norėtųsi, kad kultūra ateitų
į rajonus. Vienas iš sprendimus – jaunimo centrų motyvacija, kultūros skleidimas per investicijas į
juos.
Matomas poreikis antrai klausimų sesijai.
SVARSTYTA: Antrą klausimų sesiją sudaryti iš trijų klausimų.
NUTARTA (bendru sutarimu): Antrą klausimų sesiją sudaro trys klausimai.
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4.

Aistė Rinkevičiūtė (Vilniaus universiteto Studentų atstovybė): Kokiais metodais skatinsi
jaunimo pilietiškumą?

Diana Uckutė: Skatinsiu gerinti pilietinio ugdymo pamokų mokyklose kokybę, skatinsiu Vilniaus
jaunimą dalyvauti patriotiniuose renginiuose.
5.

Ilona Žilinskytė (VJOSAS Valdyba): Šiuose rinkimuose yra renkami jaunimo atstovai, o ne
organizacijų nariai. Kodėl sakai, kad nori atstovauti liberalioms savo organizacijos idėjoms, o
ne jaunimo idėjoms?

Diana Uckutė: Tokias idėjas atstovausiu dėl to, kad jomis tikiu pati, įtakos iš organizacijos mano
darbe nebus.
Skelbiama pasisakymų už ir prieš sesiją.
Išreikštas noras pasisakyti Asamblėjos dalyviui, neturinčiam mandato.
SVARSTYTA: Mandato neturintys asmenys gali pasisakyti už ar prieš kandidatą.
NUTARTA (bendru sutarimu): Mandato neturintys asmenys gali pasisakyti už ar prieš kandidatą.
Kandidatė į Jaunimo reikalų tarybą Justė Kavaliauskaitė
Pasisakymai už:
1.

ELSA Vilnius: Justė prisijungė prie šios bendruomenės prieš metus. Justė puikiai suvokia žino
teisinius pareigų aspektus, todėl raginu balsuoti už ją.

2.

Erika Karaliūtė (Lietuvos moksleivių sąjunga): Buvau Justės komandos Vilniaus MSIC
(Lietuvos moksleivių sąjungos Vilniaus padalinys) nare ir mačiau jos norą atstovauti
moksleiviams. Ji iškėlė padalinį į tokį lygį, jog Vilniaus miesto savivaldybė pati klausė mūsų
nuomonės. Ji sukūrė labai stiprų ryšį, labai aukštai pakėlė regioninės jaunimo politikos lygį. Ji
turi be galo daug patirties ir kompetencijų, gali atstovauti jaunimui.

3.

Darius Stonys (Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“):
Bendravau su Juste Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos veiklose, susidariau tik altruizmo ir
pagalbos visiems įspūdį. Ji skatina iniciatyvius darbo metodus, yra veržli ir ambicinga. Tokio
požiūrio ir reikia Jaunimo reikalų tarybos narei.

Pasisakymai prieš: nėra.
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Kandidatė į Jaunimo reikalų tarybą Fausta Roznytė
Pasisakymai už:
1.

Povilas Šimonėlis (Lietuvos socialdemokratinio jaunimo Vilniaus skyrius): Fausta yra labai
teisinga vadovė, visada įtraukia ir kitus žmonės, padėdavo jiems komandoje. Turi organizacinę
patirtį, renginių organizavimo žinių.

Pasisakymai prieš: nėra.
Kandidatė į Jaunimo reikalų tarybą Diana Uckutė
Pasisakymai už:
1.

Ignas Dobrovolskas (Vilniaus liberalaus jaunimo organizacija): Jau trečius metus dirbu su
Diana, ji yra labai pareiginga, greitai išmokstanti viską.

Pasisakymai prieš: nėra.
Vyksta balsavimo procedūra.
Slaptas balsavimas: Jaunimo atstovo į Vilniaus miesto Jaunimo reikalų tarybą rinkimai.
Išduota biuletenių: 10
Rasta biuletenių: 10
Balsų už Justę Kavaliauskaitę: 6
Balsų už Faustą Roznytę: 3
Balsų už Dianą Uckutę: 1
NUTARTA: Į Vilniaus miesto Jaunimo reikalų tarybą išrinkta Justė Kavaliauskaitė.
Justė Kavaliauskaitė kviečiama pasakyti padėkos kalbą.

6.

Kitų klausimų svarstymas

Ilona Žilinskytė (VJOSAS Valdyba): Gyvas kontaktas yra labai svarbus formuojant nuomonę. Tam
tikrai bus proga, bet prašau užpildyti poreikių internetinę apklausą, kad galėtume kalbėti turiniu, o ne
pažadais.
Vidmantas Mitkus (VJOSAS Pirmininkas): Ši apklausa yra labai svarbi turiniu – pagal ją bus
renkama JRT strategija, kas gali būti keliama JRT, kas savivaldybėje.
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Vidmantas Mitkus (VJOSAS Pirmininkas): Praeitą savaitgalį vyko Lietuvos jaunimo organizacijų
tarybos Asamblėja. VJOSAS, kartu su Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“,
teikė rezoliuciją, LiJOT organizacijos narės pritarė šiam dokumentui. Kviečiame teikti pozicijas
VJOSAS, išreikšti mintis, siūlymus. Šią savaitę teiksime projektą Jaunimo reikalų departamentui.
Pasitarus su narėmis, LiJOT, nusprendėme pratęsti strategijos rašymą. Pavasario Asamblėjoje
tvirtinsime Asamblėjos vykdymo tvarką, Įstatus ir Strategiją.

7.

Asamblėjos uždarymas

VJOSAS Pirmininkas Vidmantas Mitkus uždaro Asamblėją, dėkoja nariams už aktyvumą ir
dalyvavimą.

Pirmininkas

Vidmantas Mitkus

Sekretorius

Lukas Eigėlis
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