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[JAV LB XXII Tarybos antroje sesijoje, iš šešių Jaunimo Reikalų Komisijos narių, 

dalyvauja Ringailė Barysaitė, Raminta Skipitytė-Vilkienė, ir Ingrida Strokovas.] 

 

 

A. Komisija siūlo PANAIKINTI šiuos praeitoje sesijoje priimtus nutarimus, nes jie 

buvo įgyvendinti, šiuo metu nėra įgyvendinami arba nebeaktualūs: 

Nėra 

 

B. Komisija siūlo PALIKTI šiuos praeitoje sesijoje priimtus nutarimus, nes jie dar 

tebėra įgyvendinami: 

 

1) Tęsti bendradarbiavimą ir aktyviau dalyvauti PLJS (Lietuvių Jaunimo 

Sąjunga) veikloje. Pagal galimybes siųsti Jaunimo komisijos atstovą į PLJS 

ruošiamus renginius.  

 

2) Tęsti LISS programą ir Lietuvių Išeivijos Studentų programą (įkurta a.a. 

Birutės Bublienės). 

 

3) Tęsti JAV LB KV jaunimo atstovo komunikacinius pokalbius su valdybų 

jaunimo atstovais. Stengtis, kiek įmanoma, užmegzti naujus ryšius. Įpareigoti 

apygardų ir apylinkių pirmininkus dalintis 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) Komisija siūlo pakviesti jaunimo lyderius/atstovus dalyvauti kaip stebėtojus 

sekančių metų tarybos sesijoje. Tokiu būdu mes pritrauktumėm jaunus 

bendruomenės žmones į LB veiklą. 

 

 

C. Komisija siūlo PRIIMTI šiuos naujus nutarimus: 

 

1) Komisija siūlo JAV LB Krašto Valdybai suorganizuoti Jaunimo atstovų 

sąskrydį 2020-ais metais.  

Sąskrydžio tikslas suaktyvinti jaunimo veiklą bendruomenėje, pakviečiant 

bent vieną atstovą iš apylinkės ar apygardos, LJS ir PLJS atstovus. Sąskrydžio 

metu pravesti diskusijas apie jaunimo poreikius, jų įgyvendinimą. Diskutuoti 

tapatybės išlaikymo klausimą. Organizuoti sporto ir kultūrinę programą. 

 

2) Komisija siūlo JAV LB Krašto Valdybai sukurti jaunimo mentorystės 

programą.  

Šios programos tikslas virtualiai, per socialinius tinklus skatinti jaunimo 

profesionalią ir visuomeninę veiklą. Mentorius gali padėti ”mokiniui” surasti 

kontaktus, susisiekti su kitais, gauti patarimų programų, stažuočių klausimais. 


