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JAV LB XXI Tarybos trečiojoje sesijoje, iš septynių Jaunimo Reikalų Komisijos narių, dalyvauja tik
komisijos pirmininkė Raminta Vilkienė.
Komisijos nutarimai buvo apsvarstyti šių metų spalio 4 d. telekonferencijos pagalba. Teleonferencijoje
dalyvavo sekantys nariai: Raminta Vilkienė, Ramunė Kligys, Rūta Bručkutė – Robinson ir Rigonda
Savickienė.
Pastaba: kursyvu atspausdintais sakiniais yra cituojama JAV LB Krašto valdybos pateikta ataskaita, kuri
komisijos nuomone, šiemet yra labai neišsami ir sausa.
A. Komisija siūlo PANAIKINTI sekančius nutarimus:
1. Tęsti informacijos apie jaunimo veiklą ir poreikius iš atskirų apylinkių telkimą. 118 jaunų lietuvaičių
dalyvavo “surveymonkey” apklausoje. Didžiausios grupės buvo iš Los Angeles, Bostono, Čikagos,
Filadelfijos ir Niujorko. Jų amžiaus vidurkis - 24.5 metai. Nors, komisijos nuomone, apklausa buvo gerai
paruošta, vis dėlto buvo apklausta tik maža JAV gyvenančio lietuviško jaunimo dalis. Kai kurių telkinių
jaunuoliai liko neapklausti. Būtų gerai, kad paruoštas klausimynas būtų išplatintas ir likusiuose,
neapklaustuose telkiniuose. Ateityje puikiai paruoštas ataskaitas papildyti gautais atsakymais.
“2016-2017 metais apklausa vykdoma NJ, Floridos, vietovėse, į pagalbą ateina vasaros stovyklų
vadovai iš Neringos ir Dainavos stovykla.”
Kaip ir praėjusiais metais taip ir šiemet, komisijos nariai sulaukė pastebėjimų, kad ne visose LB
apylinkėse, kuriose telkiasi jaunimas, ši apklausos anketa buvo išplatinta. Praejusių metų sesijoje buvo
minima, kad apklausos anketa buvo išsiusta visiems LB apylinkių valdybų pirmininkams, bet dalis
pirmininkų tikina, kad šios apklausos anketos nėra gavę.
Komisija mano, kad ruošiant ir atliekant lietuviško jaunimo, gyvenančio JAV “surveymonkey” apklausą,
buvo atliktas plačios apimties ir kruopštus darbas. Buvo apklausta nemaža dalis lietuviško jaunimo, kuri,
komisijos nuomone, pilnai atspindi ir perteikia JAV gyvenančio jaunimo šiandienos poreikius. Siūlome
apibendrinti visus gautus apklausos rezultatus ir tuo užbaigti apklausą. Komisijos nuomone, apklausa
turėtų būti pakartojama kas keletą metų, nes jaunimo poreikiai su kiekviena priaugančia karta keičiasi.
2. Tęsti glaudų bendradarbiavimą su organizacija ŠALFASS. Informuoti jaunimą apie ateinančiais 2017
metais Lietuvoje vyksiančias X Pasaulio Lietuvių sporto žaidynės. Raginti šiose žaidynėse dalyvauti.
“Šių, 2017 metų vasara, Lietuvoje, vyko X Pasaulio Lietuvių sporto žaidynės, kuriose dalyvo 257 JAV
sportininkai - daugiausia jaunimo.” Iš kitų JAV LB Krašto valdybos ataskaitų matyti, kad valdyba

glaudžiai bendradarbiauja su ŠALFASS’u. Ši nutarimą siūlome panaikinti, kad nesidubliuotų su kitais JAV
LB Krašto valdybos nutarimais.
3. Studentų ir jaunų specialistų mentorystė (mentoring) – trys punktai.
“Nutarimo neįmanoma įvykdyti , nes studentai per daug užsiėmę savo mokslais. Jauinimas pagal
galimybę įsitraukia į profesonalių klubų veiklą savo vietovėse.”
Išsamiau apssvarstę mentorystės galimybę, pritariame JAV LB Krašto valdybos pastaboms, kad jaunimas
pagal galimybę savarankiškai įsitraukia į profesonalių klubų veiklą savo vietovėse. Pastaruoju metu
galima daug lietuviško jaunimo matyti užsiregistravus Linkedin tinklalapyje ir aktyviai besireiškiančio
profesinėje veikloje.
4. Pasiruošimas 2018 metų Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 100-mečio paminėjimui, įtraukiant
lietuvišką jaunuomenę.
Praėjusių metų sesijoje, Jaunimo Reikalų komisija buvo pateikusi keletą pasiūlymų-pavyzdžių kokiais
būdais/projektais/renginiais, komisijos nuomone, būtų galima pamineti šią ypatingą Lietuvos istorijoje
data įtraukiant jaunimą. Tai buvo tik pasiūlymai-pavyzdžiai, kurie, kaip matome, iš ataskaitos, buvo,
neįsigilinus, suprasti kaip nutarimai ir atmesti, tvirtinant, kad “projektai yra per didelės apimties,
neįgyvendinami, jaunimas per daug užsiemęs”. LB Krašto Valdybai buvo palikta teisė pačiai nuspręsti,
kokį projektą/renginį jaunimui būtų galima surengti ir įgyvendinti, minint šią istorinę datą. Jaunimo
Reikalų komisijos narių nuomone, paruošti vieną rengini ar projektą jaunimui, Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės 100-mečio proga, ir jį įgyvendinti, 2017-2018 metų laikotarpyje tikrai turėjo/turėtų
būti įmanoma.
Jaunimo Reikalų komisija, atsižvelgdama į JAV LB Krašto valdybos ataskaitą, siūlo panaikinti, sekančius
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 100-mečio paminėjimui pateiktus projektų pasiulymus, kaip
neįgyvendinamus:
a) Paskelbti meno konkursą (pvz. su galimybe 2018 metais geriausius darbus eksponuoti LR Seime, LR
Ambasadose JAV, Balzeko parodų salėje ar kitur (jaunimui būtų didelis paskatinimas jeigu žinotų, kad
darbai bus eksponuoti visuomenei).
b) Paskelbti rašinių konkursą anglų ir lietuvių kalbomis (pvz. su galimybe geriausius rašinius 2018 metais
paskelbti lietuviškoje spaudoje ar išleisti atskiru proginiu leidiniu).
c) Išleisti proginį nuotraukų albumą, pvz. „ Laisvas lietuviškas Šimtmečio jaunimas JAV“.
d) Surengti Jaunimo jubiliejinę 100-mečio stovykla.
Iš JAV LB Krašto valdybos pateiktos ataskaitos negalima susidaryti aiškaus vaizdo ar iš vis yra numatytas
koks nors renginys ar projektas jaunimui, skirtas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės 100-mečiui
paminėti. Ataskaitoje yra rasoma, kad daug jaunimo ateinančiais 2018 metais dalyvaus Skautų
ruošiamoje Tautinėje 100-mečio stovykloje, taip pat daug jaunimo keliaus į Lietuvą ir dalyvaus 100mečiui skirtuose renginiuose. Norime tik pasiteirauti, koks renginys ar projektas bus suruoštas tai
lietuviško jaunimo daliai, kuri neturės galimybės keliauti į Lietuvą ar nėra Skautų organizacijos nariai?

B. Komisija siūlo PALIKTI šiuos nutarimus:
1. Tęsti bendradarbiavimą ir aktyviau dalyvauti PLJS (Lietuvių Jaunimo Sąjunga) veikloje. Pagal galimybes
siusti Jaunimo komisijos atstovą į PLJS ruošiamus renginius.
Dziugu, kad “Vyksta glaudus bendradarbiavimas su LJS , jos nauja valdyba. LJS ruošia dokumentus dėl

Nevyriausybinės oranizacijos statuso parengimo (dirba su advokatais)”. Buvo išreikstas komisijos narių
pastebėjimas, kad labai trūksta informacijos apie PLJS veiklą, kuria būtų galima pasidalinti ir
platinti/skleisti bendruomenėse.
2. Tęsti LISS programą ir Lietuvių Išeivijos Studentų programą (įkurta a.a. Birutės Bublienės).
“LISS progama tęsiama ir šiais metais. 28 studentai ir 15 gimnazitstų vyko su šia programa į
Lietuvą”.
Telekonferencijos metu buvo iškeltas klausimas, kaip studentai ir moksleiviai (ar jų tėvai) sužino apie LISS
programą? Kokiu būdu yra platinamos dalyvavimo šioje programoje paraiškų anketos? Kada prasideda ir
kada baigiasi paraiškų užpildymo terminas? Buvo išreikstas susirūpinimas, kad mažos, atokios lietuvių
bendruomenės, kuriose nėra lietuviškų šeštadieninių mokyklų, lietuviškų parapijų ar kultūros centrų,
informacijos apie LISS programą iš vis negauna. Buvo išreikstas prašymas, kad informacija apie šią
programą būtų kasmet išplatinama/paskelbiama visiems JAV LB Tarybos nariams (narių sarašai su
koordinatėmis yra sudaryti), kad jie galėtų paskelbti šią informaciją savo teritorijose.

3. Tęsti JAV LB KV jaunimo atstovo komunikacinius pokalbius su valdybų jaunimo atstovais. Stengtis, kiek
įmanoma, užmegzti naujus ryšius. Įpareigoti apygardų ir apylinkių pirmininkus dalytis KV
informacija/klausimynu.
4. Pagal galimybes stengtis, kad kiekvienoje apylinkės valdyboje būtų jaunimo atstovas, galintis prisidėti
prie susisiekimo/komunikacijos tarp vietos jaunimo, renginių ir projektų jaunimui organizavimo.
5. Tęsti toliau aktyvų informacijos skleidimą jaunimo tarpe (jaunimui lengvai prieinamu būdu):
“Facebook”, “Twitter”, “Google” ir JAV LB puslapis).
6. Buvo pasiūlymas surengti didelį 100-mečio banketą ar koncertą/festivalį jaunimui (pvz. „Dainavoje“
lauke), pakviečiant vietos ir Lietuvos ar kitų šalių (kuriose gyvena lietuviai) atlikėjus?
“Pradėtas pokalbis su Dainavos stovyklos vadovais dėl kitiems metams renginiu stovyklai. Vyksta
pasitarimas.”
Komisija siūlo tęsti pradėtą pokalbį su Dainavos stovyklos vadovais, tačiau norėtų išsamiau sužinoti apie
kokius renginius ar renginį yra tariamasi, kokių stovyklų metu ar apskritai kokiu metu? (“Renginiu
stovyklai”? ar renginiu jaunimui???) Kas konkrečiai yra planuojama? Šitas vieno sakinio pareiškimas
nesuteikia jokių išsamesnių žinių.
C. Komisija nepriėmė jokių naujų nutarimų tik skatina, ateinančiais, Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės 100-mečio paminėjimo metais, gerai ir nuoširdžiai atlikti jau pradėtus ir vykdomus
darbus, nepamirštant jaunimo, kuris yra Lietuvos ir lietuviškų bendruomenių išeivijoje ateitis.

