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BENDROJI DALIS
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (toliau “PLJS”) įkurta 1972 m. Teisinė forma keitėsi ne kartą. Šiuo
metu veikla vykdoma per du atskirus juridinius vienetus:

1. Lithuanian World Youth Association, Inc. – ne pelno siekianti organizacija, įkurta Jungtinėse
Valstijose 2018 m. EIN kodas 304934970, adresas: Lithuanian World Center, 14911 E 127th
Street, Lemont, IL 60439;

2. Asociacija „Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga”– įregistruota Lietuvoje 2018 m. spalio 17 d.
Teisinė organizacijos forma – asociacija. Iki 2020 m. gruodžio vadinosi “Pasaulio lietuvių
jaunimo biuras”. Registrų centro kodas - 304934970, buveinės adresas: Vilniaus m. sav.,
Vilniaus m. P. Vileišio g. 13-35.

Finansinės ataskaitos konsoliduoja abiejų juridinių vienetų finansus – tarpusavio įsipareigojimai ir lėšų
pervedimai nėra registruojami finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitoje norint tiksliai
atspindėti PLJS bendrus finansinius išteklius ir įsipareigojimus. Toliau ataskaitose šie juridiniai
vienetai kartu vadinami “PLJS grupė”.

Abiejų juridinių vienetų veiklos laikotarpis neribotas. PLJS grupės finansiniai metai prasideda
balandžio 1 d. ir baigiasi kovo 31 d., nors asociacijos “Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga” atskiri
finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

PLJS grupės finansavimo būdai šiuo metu yra tikslinis finansavimas, juridinių ir fizinių asmenų
parama. PLJS grupė neturi darbuotojų: PLJS valdybos nariai veikla vykdo neatlygintinai, išskyrus kai
kurias su projektais susijusias funkcijas (administravimas, veiklų koordinavimo ir pan.).

PLJS veiklą vykdo remdamasi strategija 2021-2024 metams (strategiją galima rasti čia) ir siekia
įgyvendinti šiuos tikslus:

1. Kraštų lietuvių jaunimo sąjungų stiprinimas;
2. Pasaulio lietuvių jaunimo interesų atstovavimas;
3. PLJS stiprinimas ir tęstinumo užtikrinimas;
4. Lietuvybės puoselėjimas ir sklaida.

PLJS įgyvendina šiuos tikslus vykdydama šias veiklas:
● konsultacijas ir mokymus užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms (ULJO) jų vykdomų veiklų

finansavimo, organizacijų valdybų ir jų narių administracinių kompetencijų, komandos
formavimo ar darbo organizavimo klausimais;

● kultūrinius, sporto, akademinius ir visuomeninius renginius bei iniciatyvas, skatinančios
užsienio lietuvių jaunimo bendradarbiavimą, pilietiškumą ir lietuviško identiteto puoselėjimą;

● atstovavimą ir tarpininkavimą užsienio lietuvių jaunimui ir jo organizacijoms diskusijų su
Lietuvos institucijomis metu;

● komunikaciją apie užsienio lietuvių jaunimo veiklas ir pasiekimus.
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Aukščiausias PLJS valdymo organas – Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas (PLJK) – įvyko
ataskaitinio laikotarpio metu. Už PLJS tikslų įgyvendinimą ir juridinių asmenų valdymą yra atsakinga
PLJS valdyba (E: valdyba@pljs.org). Ataskaitinio laikotarpio metu, veiklas vykdė šios PLJS
valdybos:

● Nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki birželio 28 d. veiklą vykdė PLJS valdyba, išrinkta 2017 m.
liepą, XV PLJK Delegatų suvažiavimo metu. Ataskaitiniu laikotarpiu valdyba veikė šia
sudėtimi (bendras elektroninis paštas valdyba2017@pljs.org):
○ Vladas Oleinikovas (Jungtinė Karalystė), pirmininkas, E:,
○ Aidis Staskevičius (Lenkija), vicepirmininkas, E: aidis@pljs.org,
○ Skaistė Aleksandravičiūtė (Jungtinė Karalystė), sekretorė, E: skaiste@plsj.org,
○ Aivaras Statkevičius (Jungtinė Karalystė), iždininkas, E: aivaras@pljs.org,
○ Indrė Aleksandravičiūtė (Lietuva), valdybos narė (kooptuota 2018-12-20), E:

indre@pljs.org,
○ Lukas Audickas (Jungtinė Karalystė), valdybos narys, E: lukas@pljs.org,
○ Kovas Kulbis (Jungtinės Amerikos Valstijos), valdybos narys, E: kovas@pljs.org,
○ Skirmantas Liepinis (Norvegija), valdybos narys, E: skirmantas@pljs.org,
○ Raimundas Makauskas (Lenkija), valdybos narys (ex officio), XVI PLJK ruošos komiteto

pirmininkas (nuo 2020-01-05), raimundas@pljs.org,

● Nuo 2021 m. birželio 28 d. iki 2022 kovo 31 d. veiklą vykdė PLJS valdyba, išrinkta 2021 m.
birželį, XVI PLJK Delegatų suvažiavimo metu. Ataskaitiniu laikotarpiu valdyba veikia šia
sudėtimi (bendras elektroninis paštas valdyba2021@pljs.org):
○ Rimvydas Rubavičius (Jungtinė Karalystė), pirmininkas, E: rimvydas@pljs.org,
○ Marta Matuzonytė (Kanada), vicepirmininkė, E: marta@pljs.org,
○ Ingrida Vaznelytė (Lenkija), vicepirmininkė, E ingrida@pljs.org,
○ Eglė Butkevičiūtė (Jungtinė Karalystės), sekretorė, E: egle@pljs.org,
○ Alejandro Brom (Urugvajus), iždininkas (nuo 2021-12-05, valdybos narys nuo1

2021-07-25), E: alejandro@pljs.org,
○ Tomas Valkauskas (Baltarusija), valdybos narys, E: tomas@pljs.org,
○ Austėja Stanevičiūtė (Jungtinės Amerikos Valstijos), valdybos narė, E: austeja@pljs.org,
○ Vincentas Linas Palubinskas (Belgija), valdybos narys (nuo 2021-07-25), E:

vincentas@pljs.org,
○ Stasys Orentas (Jungtinės Amerikos Valstijos), iždininkas (atsistatydino 2021-12-05), E:

stasys@pljs.org.

1 Dėl komplikuotų procedūrų siekiant patvirtinti ne Lietuvoje gimusių ir/arba gyvenančių asmenų tapatybę norint
pasinaudoti Lietuvoje veikiančių bankų paslaugomis, Alejandro Brom ataskaitiniu laikotarpiu negalėjo vykdyti dalies
iždininko funkcijų (pervedimų vykdymas per Asociacijos „Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga” administruojamas banko
sąskaitas Lietuvoje). Šią funkciją ataskaitiniu laikotarpiu atliko PLJS sekretorė Eglė Butkevičiūtė. Kitas iždininko
funkcijas (apskaita) vykdė Alejandro Brom su ankstesnės PLJS valdybos iždininko Aivaro Statkevičiaus pagalba.
Ateinančiam ataskaitiniam laikotarpiui pervedimų vykdymo problema yra išspręsta.
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ATASKAITINIU LAIKOTARPIU VYKDYTA VEIKLA

Ataskaitiniu laikotarpiu veiklas vykdė dvi PLJS valdybos. Jeigu nenurodyta kitaip, pagrindinė
įvardytos veiklos organizatorė ir vykdytoja buvo PLJS valdyba, išrinkta XVI PLJK Delegatų
suvažiavimo metu. Pereinamuoju laikotarpiu (iki 2021-12-31), XV PLJK Delegatų suvažiavimo metu
išrinkta PLJS valdyba konsultavo ir perdavimėjo kompetencijas XVI PLJK Delegatų suvažiavimo
metu išrinktai PLJS valdybai.

XV PLJK Delegatų suvažiavimo metu rinkta PLJS valdyba organizavo veiklas, atsižvelgiant į PLJS
strategiją 2019-2021 m. (galima rasti čia), o XVI PLJK Delegatų suvažiavimo metu rinkta PLJS
valdyba organizavo veiklas, atsižvelgiant į PLJS strategiją 2021-2024 m. (galima rasti čia), kuri
sudaryta remiantis XVI PLJK Delegatų suvažiavimo metu priimtais nutarimais, kontrolės komisijos
rekomendacijomis ir temomis, iškeltomis valdybos narių diskusijų metu. Priedas B pateikia
informaciją apie XVI PLJK Delegatų suvažiavimo nutarimų įgyvendinimo progresą.

Per ataskaitinį laikotarpį, PLJS įvykdė šias veiklas:

1. Bendradarbiaujant su vienijamomis ULJO, rengti regioniniai suvažiavimai ir organizuotos
veiklos, orientuotos į užsienio lietuvių jaunimo organizacijų valdybų kompetencijų kėlimą:

1.1. su partneriais Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga (JKLJS) organizuotas
virtualus Šiaurės Europos lietuvių jaunimo sąjungų suvažiavimas („Šiaurės šalių sriuba
2021”);

1.2. su partneriais Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga organizuotas XXIV Pietų Amerikos
lietuvių jaunimo suvažiavimas Urugvajuje;

1.3. su partneriais JKLJS organizuoti mokymai Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo
organizacijoms („JK mišrainė 2021”);

1.4. pagal poreikį teikiamos nuolatinės konsultacijos vienijamoms ULJO, įskaitant Jaunimo
reikalų departamento (JRD) ULJO konkurso projektų vykdytojus (sąmatos keitimo
procedūros, finansavimo paraiškų rengimas); tarpininkaujama tarp ULJO ir JRD;
dalinamasi informacija apie ULJO skirtus konkursus ir programas;

1.5. per „Šiaurės šalių sriuba 2021” ir „JK mišrainė 2021” renginius organizuotos
metodinės veiklos apie vidines organizacijų problemas ir jų sprendimo būdus, po sesijų
dalyviams pateikta metodinė užsiėmimų medžiaga;

1.6. 2021 m. gruodį organizuotas kalėdinis pasaulio lietuvių jaunimo susibūrimas valstybės
pažinimo centre, kurio metu vyko diskusijos apie Lietuvos jaunimo identitetą ir kaip jį
gali kurti bei išlaikyti pasaulio lietuvių jaunimas; organizuoti kraštų lietuvių jaunimo
sąjungų veiklų ir idėjų pristatymai Vilniaus Naktiniame avilyje.

1.7. per XXIV Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą pristatymas PLJS ir renginio
dalyviams rodytas Mindaugo Survilos filmas „Sengirė”.
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2. Vykdyta ULJO tinklo plėtra ir kūrimosi skatinimas:

2.1. Į XVI PLJK Delegatų suvažiavimą pakviestas jaunimas iš šalių, kuriose lietuvių
jaunimo sąjungų nėra, tačiau veikia lietuvių bendruomenės (Austrija, Čilė) [XV PLJK
metu išrinkta PLJS valdyba];

2.2. Teiktos konsultacijos besikuriančioms arba neseniai įsikūrusioms ULJO: Belgijos
Karalystės lietuvių jaunimo sąjungai, Venesuelos lietuvių jaunimo bendruomenei [XV
PLJK metu išrinkta PLJS valdyba],  Nyderlandų lietuvių studentų asociacijai.

3. [XV PLJK metu išrinkta PLJS valdyba] Su partneriais Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga
(LLJS) suorganizuotas virtualus XVI-ojo PLJK Delegatų suvažiavimas:

3.1. suformuotos PLJK darbo grupės; baigtas delegatų kvotų paskirstymo šalims procesas;
3.2. atsižvelgiant į renginio formatą (virtualus, vykstantis skirtingose laiko juostose),

parengta programa ir scenarijus suvažiavimui;
3.3. paruošti ir virtualių repeticijų metu testuoti techniniai sprendimai Nutarimų projektų

rengimui, tobulinimui ir balsavimui, nuotolinei renginio transliacijai; testuoti renginio
programa ir scenarijus;

3.4. paruoštas PLJS Įstatų keitimo projektas; paruošta Nutarimų, Įstatų keitimo projektų bei
svarbiausių suvažiavimo dalių vertimo sistema į anglų ir ispanų kalbas;

3.5. paruošta informacinė medžiaga delegatams;
3.6. vykdytos konsultacijos su delegatais, darbas su svečiais, pranešėjais ir lektoriais.
3.7. Virtualiai vykusiame XVI-ojo PLJK Delegatų suvažiavime dalyvavo 98 delegatai iš 18

šalių ir 4 kontinentų.

4. Su LLJS vykdytas pasirengimas XVI-ojo PLJK Kultūrinei daliai:

4.1. tęsiami PLJK organizacinės grupės susitikimai, Kongreso kultūrinės dalies planavimas;
4.2. parengtos keturios finansavimo paraiškos PLJK kultūrinei daliai;
4.3. parengtas PLJK kultūrinės dalies komunikacijos planas ir sąmata;
4.4. parengti ir į anglų, ispanų bei rusų kalbas išversti kvietimai ir pagrindinė informacija

apie kultūrinę XVI-ojo PLJK dalį;
4.5. paruošta atributika XVI-ojo PLJK kultūrinei daliai; įrašytas ir paskelbtas video su

kvietimu ULJO į Lietuvos jaunimo metų renginį Punske;
4.6. išsiųstas kvietimas J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui dėl XVI-jo Pasaulio lietuvių

jaunimo Kongreso kultūrinės dalies globos;

5. Pradėtas pasiruošimas Lietuvos jaunimo metams:

5.1. patvirtintas 2022 Lietuvos jaunimo metų veiklų planas bendradarbiaujant su JRD ir
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT);
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5.2. parengta sąmata; pateikta finansavimo paraiška JRD ir gautas finansavimas Lietuvos
jaunimo metų renginiams organizuojamais PLJS (XVI-ojo PLJK kultūrinė dalies,
Pasaulio lietuvių bėgimas „5 už Lietuvą”).

6. Atstovauta užsienio lietuvių jaunimą ir ULJO Lietuvos jaunimo ir diasporos politiką
formuojančiose ir įgyvendinančiose valstybės struktūrose:

6.1. Jaunimo reikalų taryba (JRT): 2 PLJS atstovai yra deleguoti į JRT. Nuo 2021 m.
rudens, dirbant JRT, buvo įvykdytos šios veiklos: parengtas daugiametis JRT veiklos
planas, kuriame įtraukta atskira tema – užsienio lietuvių jaunimo įtraukimas, parengtos
rekomendacijos dėl jaunimo psichikos sveikatos stiprinimo (rengėjas – Rimvydas
Rubavičius), parengtos rekomendacijos dėl jaunimo informacinio raštingumo
stiprinimo kovai su dezinformacija ir propaganda (įtraukti papildomi punktai ir
užsienio lietuviams);

6.2. Nacionalinės jaunimo politikos plėtros 2023-2027 m. darbo grupė: darbo grupė skirta
parengti veiksmų planą, siekiant pažangos jaunimo politikos srityje. Į šią darbo grupę
kartu su LR institucijų atstovais įeina ir PLJS bei LiJOT vadovai. Dirbant šioje darbo
grupėje PLJS susidūrė su problema: pagal pasikeitusi (nacionalinį) strateginio
planavimo mechanizmą, problematika ir jos sprendimo priemonės, negali būti
teikiamos, neturint tai pagrindžiančių duomenų. Šiuo metu, vieninteliai Lietuvos
diasporos duomenys – tai kasmetinė Globalios lietuvos apklausa neatskleidžia norimos
problematikos. Dėl to kartu su Jaunimo reikalų agentūra pradėta vykdyti užsienio
lietuvių jaunimo problematikos apklausos techninė specifikacija ir projektas. Tikimasi
šią apklausą paleisti 2023 m.

6.3. Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisija (LDRKK): ši komisija yra sudaryta iš
Lietuvos Vyriausybės bei Lietuvos Diasporos organizacijų atstovų. Prie komisijos
veikia tarpinstitucinė Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo grupė. Tiek į komisiją,
tiek į darbo grupę įeina PLJS pirmininkas. Per savo gyvavimo laikotarpį, darbo grupė
paruošė 2 svarbius dokumentus: strateginės gairės “Globali Lietuva 2022–2030”,
apibrėžiančios veiklos sritis, bei strategijos įgyvendinimo planas 2022-2024 metams.
PLJS buvimo darbo grupėje metu buvo siekiama didinti ULJO konkurso finansavimą,
įvardintos priemonės, skatinančios Jaunimo reikalų agentūrą bendradarbiauti su
Užsienio lietuvių studentų klubu (veiksmas 12.4.4 skatinti Lietuvoje studijavusio ir (ar)
stažuotes atlikusio diasporos jaunimo alumnų sąjungų kūrimąsi, ryšio su Lietuvą
išlaikymą)

6.4. Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Komisija (LRS-PLB
komisija): šioje komisijoje PLJS neturi savo tiesioginio atstovo, bet, kaip PLB valdybos
narys, PLJS pirmininkas gali dalyvauti posėdžiuose bei LRS-PLB komisijos
pirmininkams leidus pasisakyti atskirais klausimais (įvyko 2 pasisakymai).
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6.5. Darbo grupė dėl 2024 m. pilietybės referendumo: 2022 m. vasarą Lietuvos Respublikos
Seime yra planuoja sudaryti darbo grupė dėl daugybinės pilietybės referendumo. PLJS
pirmininkas išreiškė nora būti įtrauktas į šios darbo grupės veiklą.

6.6. Švietimo, mokslo, ir sporto ministerijoje (ŠMSM): skirtas atstovas dalyvavimas į darbo
grupę dėl XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo;

7. Vykdoma nuolatinė ir sisteminga sklaida apie PLJS ir ULJO veiklas ir vykdomus projektus,
partnerių renginius; vykdyta intensyvi XVI-ojo PLJK Kultūrinės dalies komunikacija;
stiprinamas PLJS ženklo atpažįstamumas socialinėse ir kitose medijose; viešinamos jaunimo
pilietiškumą skatinančios iniciatyvos:
7.1. Administruojamos PLJS socialinės medijos: „Facebook” puslapis (4200 sekėjų),

„Instagram” paskyra (420 sekėjų), „LinkedIn” paskyra (170 sekėjų), „Twitter” paskyra
(50 sekėjų). Šiose platformose išplatinti ~135 pranešimai, iš jų 20 originalaus turinio
„Facebook” platformoje ir 85 trumpalaikiai „Instagram” platformoje;

7.2. Kartu su partneriais VšĮ „LT Diaspora”, XVI-ojo PLJK Delegatų suvažiavimo proga,
surengta diskusija „Koks tas pasaulio pilietis”, parengti interviu su XVI-ojo PLJK
Delegatų suvažiavimo metu išrinktu valdybos pirmininku ir su Kongreso pirmininke
[XV PLJK metu išrinkta PLJS valdyba];

7.3. Puslapyje https://pasauliolietuvis.lt/ publikuotas interviu su XVI-ojo PLJK Delegatų
suvažiavimo metu išrinktu valdybos pirmininku;

7.4. Kartu su partneriais „Galima ir čia” (Norvegija) ir prototo.lt , XVI-ojo PLJK Delegatų
suvažiavimo proga suorganizuoti protmūšiai/viktorinos apie PLJS, pasaulio lietuvių
jaunimą, Punsko, Seinų ir Suvalkų kraštą [XV PLJK metu išrinkta PLJS valdyba];

7.5. Vykdomi svetainės www.pljs.org atnaujinimo, programavimo ir dizaino darbai; surinkta
medžiaga ir parengtas naujas turinys; pradėtas turinio kėlimas į atnaujinamą svetainę.

8. Organizuoti renginiai ir iniciatyvos, skirti užsienio lietuvių jaunimo pilietiškumo skatinimui:

8.1. [XV PLJK metu išrinkta PLJS valdybos iniciatyva] bendradarbiaujant kartu su LiJOT,
Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. paskelbė Lietuvos jaunimo metais;

8.2. kartu su Lenkijos, lslandijos, Urugvajaus, JAV, Kanados, Norvegijos ir Jungtinės
Karalystės lietuvių jaunimo organizacijomis pasirašytas viešas kreipimasis dėl LGBT+
asmenų padėties Lietuvoje;

8.3. XVI PLJK Delegatų suvažiavime priimtos dvi rezoliucijos: „Dėl palaikymo baltarusių
tautai”, skirtą tarptautinei bendruomenei ir „Dėl lygių teisių užtikrinimo LGBT+
asmenims Lietuvoje”, skirtą Lietuvos institucijoms [XV PLJK metu išrinkta PLJS
valdyba] ;

8.4. XVI PLJK Delegatų suvažiavime rengti, redaguoti ir priimti Nutarimų projektai [XV
PLJK metu išrinkta PLJS valdyba] ;

8.5. su partneriais „SiLTA” (Suomijos lietuvių jaunimo organizacija) organizuotas
aštuntasis pasaulio lietuvių bėgimas „5 už Lietuvą”.
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9. Organizuotos veiklos lietuvybės puoselėjimui ir sklaidai:

9.1. XVI-ojo PLJK Delegatų suvažiavimo proga organizuota diskusija šiuolaikinės
lietuvybės tema su rašytoju ir literatūros kritiku Antanu Šileika [XV PLJK metu išrinkta
PLJS valdyba];

9.2. XVI-ojo PLJK Delegatų suvažiavimo proga, sukurtas komiksas apie Punsko krašto
istoriją - „Pyraganos”; paskaitų ir dirbtuvių su etnografe Anastazija Sidariene metu
PLJK delegatai supažindinti su tradiciniu juosto audimo menu, šiaudinių sodų pynimo
tradicija [XV PLJK metu išrinkta PLJS valdyba];

9.3. Kanados lietuvių jaunimo sąjungos visuotinio suvažiavimo proga organizuotas
konkursas, skirtas laimėti PLJS valdybos pirmininko marškinėlius su lietuviška
simbolika;

9.4. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių jaunimo sąjungos visuotinio suvažiavimo proga,
suvažiavimo dalyviams padovanotos Antano Škėmos „Balta drobulė” kopijos anglų
kalba.

10. Vykdytas informacinis bendradarbiavimas su partneriais, dirbančiais su užsienio lietuvių
jaunimu: PLJS informaciniais kanalais dalintasi informacija apie stažuočių programas LISS ir
„Bring Together”. Savo ruožtu, partneriai dalijosi informacija apie XVI PLJK.

KITO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLŲ TIKSLAI
Ateinančiam ataskaitiniam laikotarpiui PLJS įvardija šiuos strateginius tikslus:

1. sėkmingai organizuoti ir ko-organizuoti Lietuvos jaunimo metų veiklas: XVI-ojo Pasaulio
lietuvių jaunimo Kongreso kultūrinę dalį Lenkijos Respublikoje, Lietuvos Jaunimo forumą,
Pasaulio lietuvių bėgimą „5 už Lietuvą”, skirtą jaunimui.

2. vykdyti sėkmingą ULJO tinklo palaikymą: organizuoti ir ko-organizuoti regioninius
suvažiavimus, vykdyti mokymus ir konsultacijas, keliant ULJO vadovų kompetencijas.

3. kartu su Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados lietuvių jaunimo sąjungomis pradėti ruoštis
ateinančiam XVII-ajam Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresui Šiaurės Amerikoje (2023 m.
birželis).

FINANSINĖS IR OPERACINĖS BŪKLĖS APŽVALGA

PLJS grupė neturi jokių ilgalaikių įsipareigojimų, o trumpalaikiai įsipareigojimai yra susiję su JRD ir
Lietuvių fondo projektų lėšų naudojimu ir projekto pabaigoje grupei neturi jokio tiesioginio finansinio
poveikio, išskyrus potencialų mažą nuostolį dėl valiutos kursų svyravimo. Finansinė būklės ir veiklos
rezultatų ataskaita pateikta Priede A.
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DEKLARACIJA

Tvirtiname, kad finansinėse ir veiklos ataskaitose pateikti duomenys atspindi tikrą ir taisyklingai
įvertintą organizacijos finansinę bei operacinę būklę ir jos veiklos ekonominius rezultatus.

Veiklos ataskaitą rengė:
- Rimvydas Rubavičius, PLJS pirmininkas;
- Eglė Butkevičiūtė, PLJS sekretorė,

Financinę ataskaitą rengė:
- Alejandro Broom, PLJS idžininkas;
- Aivaras Statkevičius, buvęs PLJS iždininkas2

PLJS Valdybos Pirmininkas PLJS Valdybos Sekretorė

Rimvydas Rubavičius Eglė Butkevičiūtė

PLJS Valdybos Iždininkas PLJS Valdybos Iždininkas (iki 2021 - 06 -28 )

Alejandro Brom Aivaras Statkevičius

2 suteikta konsutacinė pagalba vykdant bendrą visų PLJS jurindinių vienetų apskaitą.
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PRIEDAS A: VEIKLŲ REZULTATŲ IR FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) grupė

Veiklos rezultatų ataskaita
2019 m. balandžio 1 d. - 2022 m. kovo 31 d.

01/04/2021 -
31/03/2022

01/04/2020 -
31/03/2021

01/04/2019 -
31/03/2020

USD USD USD

Įplaukos

Jaunimo reikalų departamento
lėšos - 2019m. projektas 22,259.61

Jaunimo reikalų departamento
lėšos - 2020m. projektas 25,600.54

Jaunimo reikalų departamento
lėšos - 2021m. projektas 28,037.99 3,018.33

Jaunimo reikalų departamento
lėšos - 2022m. projektas 3,547.54

Lietuvių Fondo lėšos 5,275.92 1,200.63 6,967.64

Kita gauta parama 1,651.57

Bilietų pardavimai - ŠA lietuvių
jaunimo suvažiavimas 3,122.56

Bilietų pardavimai - XVI-asis
Pasaulio lietuvių jaunimo
Kongresas 1,323.77

Visos įplaukos 38,185.22 29,819.50 34,001.38

Sąnaudos

Veiklos sąnaudos

DU ir SoDra projekto vadovui 2,600.08

Apskaitos paslaugos 880.14 1,463.81 1,630.03
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Transporto išlaikymas ar paslaugos 4,028.95 269.80 8,715.78

Komandiruotės 2,430.98

Turto nuoma 934.98

Ekspertų ar konsultantų paslaugos 997.61

Kitos prekės 639.87 3,063.15 67.14

Kanceliarinės išlaidos 7.94

Suvenyrai 631.93 3,063.15

Maisto prekės 67.14

Viso: Kitos prekės 639.87 3,063.15 67.14

Maitinimo paslaugos 303.62 4,199.35

Apgyvendinimo paslaugos 381.04

Kitos paslaugos 29,338.07 24,633.25 7,886.35

Projekto koordinavimo
paslaugos (vadovas ir
koordinatoriai) 7,997.60 10,748.08 2,202.73

Komunikacijos
koordinavimo paslaugos 3,305.06 3,152.89 1,289.78

Teisininko paslaugos 1,997.80

Tekstų kūrimas ir
redagavimas 1,418.72

Fotografų paslaugos 225.19

Viešinimo paslaugos 2,249.38 217.11

Visos kitos paslaugos 14,133.95 10,732.28 535.02

Viso: Kitos paslaugos 29,338.07 24,633.25 7,886.35

Kiti finansiniai kaštai 0 118.34 253.98

Parama partneriams 551.39

Visos veiklos sąnaudos 35,190.65 29,548.35 30,648.71

Kitos sąnaudos

Praradimas dėl valiutų kurso
svyravimo per metus 149.11 355.45 273.29
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Visos kitos sąnaudos 149.11 355.45 273.29

Visos sąnaudos 35,339.76 29,903.80 30,922.00

Grynasis veiklos rezultatas 2,845.46 -84.30 3,079.38

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) grupės

Finansinės būklės ataskaita
2022 m. kovo 31 d.

2022 kovo
31 d.

2021 m.
kovo 31 d.

2020 m.
kovo 31 d.

USD USD USD

Ilgalaikis turtas 0.00 0.00 0.00

Trumpalaikis turtas

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 20,794.46 12,439.10 9,833.78

Per vienus metus gautinos sumos 24,788.06 24,650.89 4,061.28

Visas trumpalaikis turtas 45,582.52 37,089.99 13,895.06

Visas turtas 45,582.52 37,089.99 13,895.06

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Mokėtinos sumos partneriams 0.00 0.00 0.00

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

USD neišleista tikslinė parama 0.00 1,700.29 1,700.29

EUR neišleista tikslinė parama 26,331.61 23,279.23 0.00

Iš anksto gautos sumos – renginiai 4,375.08

Viso: kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 30,706.69 24,979.52 1,700.29

Visi trumpalaikiai įsipareigojimai 30,706.69 24,979.52 1,700.29

— 12 —



PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA (PLJS)
LITHUANIAN WORLD YOUTH ASSOCIATION, INC

Ilgalaikiai įsipareigojimai 0.00 0.00 0.00

Visos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 14,875.83 12,110.47 12,194.77

Nuosavas kapitalas

Pradinis kapitalas 0.00 0.00 0.00

Sukauptas veiklos rezultatas 14,875.83 12,110.47 12,194.77

Visas nuosavas kapitalas 14,875.83 12,110.47 12,194.77

Komentarai

2021 m. kovo 31 d. EUR neišleista tikslinė parama ir gautinos sumos atspindi Jaunimo
Reikalų Departamento finansavimą 2021 m. projektams pagal kovo mėnesį pasirašytą
sutartį. Praėjusiais laikotarpiais sutartys buvo pasirašomos vėliau, nei kovo 31 d., todėl JRD
finansavimo tų metų kovo 31 d. įtraukti nebuvo galima pagal apskaitos standartus.
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PRIEDAS B: XVI PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO DELEGATŲ SUVAŽIAVIMO NUTARIMŲ

VYKDYMO APŽVALGA

Nr. Nutarimas Statusas Komentarai

1 SKATINA PLJS Valdybą, konsultuojantis su ekspertais ir
partneriais (pvz. Lietuvių Fondu), radusiais analogiškos
problemos sprendimą, ieškoti būdų įsteigti dedikuotą,
Lithuanian World Youth Association, Inc. priklausančią
banko sąskaitą Lietuvoje.

Pradėta Kalbėtasi su Jaunimo reikalų agentūra (JRA1) ir su Kamile
Permine iš „Bring Together”. Gauta rekomendacija šiuo
klausimu susisiekti su „Tautos fondo” valdybos nare Judith
Sedaitis.

2 RAGINA Valdybą pakeisti vieno ar abiejų susijusių
juridinių asmenų (Lithuanian World Youth Association,
Inc. and Asociacija “Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga”)
finansinių metų datas, kad jie prasidėtų ir baigtųsi tomis
pačiomis dienomis, taip supaprastinant apskaitos
procedūras.

Vykdymas atidėtas Vykdymas atidėtas prioritizuojant veiklas, nukreiptas į
Kraštų LJS2 stiprinimą ir Pasaulio lietuvių jaunimo interesų
atstovavimą.

3 SKATINA PLJS Valdybą organizuoti konsultacijas su
kraštais dėl PLJS ir kraštų sąjungų nario sąvokos, siekiant
bendro sutarimo, ir pasikonsultavus su teisininkais ir
Jaunimo reikalų departamentu, kitam Kongresui pasiūlyti
nario sąvokos apibrėžimą, kuris atitiktų PLJS poreikius,
būtų suderinamas su PLJS įstatais ir neprieštarautų
teisinėms normoms.

Vykdymas atidėtas Vykdymas atidėtas prioritizuojant veiklas, nukreiptas į
Kraštų LJS stiprinimą ir Pasaulio lietuvių jaunimo interesų
atstovavimą.
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4 SKATINA PLJS Valdybą kelti Valdybos narių ir darbo
grupių kompetencijas (veiklų planavimo, apskaitos,
vadybines, komunikacijos ir pan.) bendradarbiaujant su
praėjusių valdybų nariais, Jaunimo reikalų departamentu
ir mokymų lektoriais reikiamose srityse, o išmoktas žinias
ir įgūdžius nuosekliai perduoti Kraštų sąjungų lyderiams
ir valdyboms per mokymus, konsultacijas ir kitas veiklas.

Aktyviai vykdoma Nuo 2021 m. liepos vykdytos reguliarios konsultacijos su
ankstesnės PLJS valdybos nariais perimant valdybos narių
atsakomybes, JRA ULJO3 projekto administravimo,
apskaitos, komunikacijos, mokymų Kraštų LJS klausimais.
Ankstesnės valdybos nariai pakviesti ir dalyvavo gyvuose
PLJS valdybos išvažiuojamuosiuose posėdžiuose Edinburge
(2021 m. spalis) ir Vilniuje (2021 m. gruodis) ir jų metu
organizuotuose renginiuose, konsultacijose su JRA. Su
ankstesnės valdybos nariais konsultuotasi teikiant 2022 m.
JRA ULJO konkurso paraišką, teikiant 2021 m. JRA ULJO
konkurso projekto metų pabaigos finansines ir veiklos
ataskaitas. Veikia virtuali ULJO konkurso pagalbos linija.

2021 m. rugsėjį kartu su JKLJS4 organizuotame regioniniame
suvažiavime Skandinavijos ir JK5 lietuvių jaunimo
sąjungoms „Šiaurės šalių sriubos 2022”, vesta diskusija su
Artūru Jonkumi apie vidinę ir išorinę organizacijų
komunikaciją siekiant popandeminio atsigavimo, vyko 2022
m. JRA ULJO konkurso ir paraiškų teikimo jam proceso
pristatymas.

2021 m. lapkritį kartu su JKLJS organizuoti mokymai JK
lietuvių jaunimo organizacijų suvažiavime „JK Mišrainė”,
siekiant padėti jaunimo organizacijoms atpažinti organizacijų
silpnybes ir rasti būdus jas įveikti. Tą patį mėnesį PLJS
valdybos nariai skatino Kraštų LJS dalyvauti ir patys
dalyvavo JRA organizuotuose mokymuose, skirtuose
jaunimo organizacijoms, kėlė kompetencijas narių,
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bendruomenės, lėšų organizacijos veikloms įgyvendinti
pritraukimo klausimais.

2021 m. gruodį, Vilniuje, PLJS valdybos nariai dalyvavo
2021 m. JRA ULJO konkurso projekto baigiamojoje
konsultacijoje, konsultavosi vidinių komandos atsakomybių
pasiskirstymo klausimais. Gruodžio mėnesį PLJS valdybos
nariai dalyvavo ir URM6 Globalios Lietuvos departamento
(GLD7) organizuotuose mokymuose užsienio lietuvių
organizacijoms apie finansavimo konkursus ir jų paraiškų
teikimo procedūras ir niuansus.

2021 m. gruodį - 2022 m. sausį PLJS valdybos nariai vykdė
intensyvias konsultacijas su Nyderlanduose studijuojančiu
jaunimu siekiant padėti jiems įsteigti asociaciją.
Konsultacijos teiktos organizacijų įstatų rengimo,
steigiamojo suvažiavimo ruošimo, organizacijos veikimo
klausimais.

2022 m. sausį PLJS valdybos nariai dalyvavo virtualiai
vykusiame patikrinime-konsultacijoje dėl 2021 m. JRA
ULJO konkurso projekto eigos ir jo rezultatų.

2022 m. kovą PLJS valdybos nariai dalyvavo virtualiai
vykdytoje 2022 m. JRA ULJO konkurso projekto startinėje
konsultacijoje su JRA atstovais.

5 RAGINA PLJS Valdybą užtikrinti struktūrinį organizacijų Aktyviai vykdoma Dėl struktūrinio organizacijų stiprinimo - žr. komentarą
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stiprinimą (per mokymus, metodų sklaidą, konsultacijas).
Veiklos skirtos komandos stiprinimui, organizacinių
kompetencijų tobulinimui, pritraukimui naujų narių ir jų
įgūdžių gerinimui. Krašto valdybos narių supažindinimas
su institucijomis, prisidedančioms prie lietuvių jaunimo
organizacijų situacijos gerinimo užsienyje.

nutarimui nr. 5, ypač, veiklas, vykdytas rugsėjį ir 2021 m.
lapkričio - 2022 m. vasario mėnesiais.

2021 m. gruodį vykusiame PLJS metų pabaigos
išvažiuojamajame posėdyje surengtų susitikimų su
strateginiais PLJS partneriais Lietuvoje metu, į susitikimus
su Pasaulio lietuvių apygardoje išrinkta LR8 Seimo nare bei
Ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite ir LR
Seimo nare bei LRS-PLB9 komisijos pirmininke Dalia
Asanavičiūte pakviesti ir juose dalyvo JKLJS
vice-pirmininkas ir Švedijos LJB10 pirmininkas. PLJS
organizuotoje diskusijoje „Lietuvos jaunimo identiteto
paieškos” dalyvavo Rusijos, Danijos, Švedijos, JK jaunimo
organizacijų, Vilniaus lietuvių namų bei JRA ir LiJOT11

atstovai. Šios diskusijos metu lietuvių jaunimas iš skirtingų
šalių ir Lietuvoje gyvenantį jaunimą vienijančių organizacijų
bei JRA atstovai buvo skatinami vieni su kitais susipažinti,
apsikeisti mintimis apie užsienyje ir Lietuvoje gyvenančio
jaunimo poreikius, sąlyčio taškus. Organizuotas ir
pristatymas apie Kraštų LJS veiklas, sėkmės istorijas bei
gerąsias praktikas - „Pažink pasaulio lietuvių jaunimą” -
kuriame dalyvavo ir lietuvių jaunimas iš Lenkijos, Švedijos,
JK ir Vokietijos.

6 SKATINA PLJS valdybą tęsti sistemingą rinkimą istorinės
medžiagos, susijusios su PLJS, kraštų sąjungų jaunimo
veiklomis ir ją pristatyti virtualioje erdvėje, kuri būtų

Vykdoma Tęsiami PLJS internetinio puslapio, kuriame skelbiama
istorinė informacija apie PLJS ir Pasaulio lietuvių jaunimo
Kongresus, atnaujinimo darbai. Šiuo metu renkama istorinė
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viešai prieinama. medžiaga apie diasporos lietuvių jaunimą, skelbta diasporos
spaudoje, informacija apie istorinę diasporos literatūrą,
kurioje minimos diasporos lietuvių jaunimo veiklos,
pasiekimai.

7 SKATINA PLJS Valdybą kartu su XVI Kongreso
organizacine grupe ir bendradarbiaujant su būsimojo XVII
Kongreso rengėjais išanalizuoti, kiek pasiteisino šiame
Kongrese pasitelkti virtualaus darbo įrankiai (pvz., Slido,
Slack) bei metodikos (pvz. nutarimų rengimo).
Išnagrinėti, kurie elementai galėtų būti panaudoti gyvai
siekiant suefektyvinti diskusijas plenarinėje salėje bei
pasiūlymų rengimo ir sprendimų priėmimo procesą gyvai
vyksiančiuose Kongresuose.

Planuojama Planuojama suorganizuoti fokusuotos grupės, sudarytos iš
XVI-ojo ir ankstesnių bei būsimo, XVII-ojo, Kongresų
rengėjų bei dalyvių, susitikimą po 2022 m. liepą vyksiančios
XVI-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso (PLJK12)
kultūrinės dalies, skirtą elektroninių priemonių, naudotų
XVI-ojo PLJK nutarimams rengti ir organizuoti/vykdyti
kitoms procedūroms analizei. PLJS bei Kraštų LJS atstovai
taip pat eksperimentuos hibridinėmis priemonėmis liepą
vyksiančio PLB Seimo metu.

8 ĮPAREIGOJA PLJS valdybą aktyviai prisidėti prie XVI

Kongreso kultūrinės dalies organizavimo 2022 m.

Lenkijoje ir jame dalyvauti.

Aktyviai vykdoma Nuo 2021 m. spalio PLJS valdybos nariai aktyviai dalyvauja
kassavaitiniuose XVI-ojo PLJK12 kultūrinės dalies planavimo
skambučiuose su LLJS13 Ruošos komiteto atstovais, rengia
kultūrinės dalies komunikacinį planą ir informacinę
medžiagą dalyviams, į renginį kviečia diasporos lietuvių
jaunimą, LR institucijų, prisidedančių prie lietuvių jaunimo
organizacijų situacijos gerinimo užsienyje, atstovus, ruošia
veiklas renginio programai.

2021 m. spalio mėnesį vykusiame PLJS valdybos
išvažiuojamajame posėdyje Edinburge valdybos nariai
susitiko su XVI-ojo PLJK Ruošos komiteto pirmininku ir
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kitais LLJS atstovais ir kartu aptarė kultūrinės XVI-ojo PLJK
dalies poreikius, planus, jos metu planuojamas veiklas
kultūrinėje dalyje dalyvaujančiam jaunimui.

2021 m. spalio-lapkričio mėnesiais PLJS valdyba pateikė
2022 m. JRA ULJO konkurso paraišką, prašydami dalinio
finansavimo XVI-ojo PLJK kultūrinei daliai organizuoti.
Paraiška buvo sėkminga - prašytas finansavimas gautas.
PLJS valdybos nariai taip pat prisidėjo prie LLJS paraiškų
rašymo 2022 m. JRA ULJO, Lietuvos kultūros tarybos ir
URM konkursams XVI-ojo PLJK veiklų finansavimui.

2021 m. gruodį įsigyta atributikos XVI-ojo PLJK kultūrinės
dalies dalyviams.

2021 m. XVI-ojo PLJK kultūrinė dalis įtraukta į Lietuvos
jaunimo metų planą, patvirtintą LRV14.

XVI-ojo PLJK kultūrinės dalies globėju tapti buvo
pakviestas LR Prezidentas Gitanas Nausėda. Sekant šiuo
kvietimu, 2022 m. gegužę įvyko susitikimas su LR
Prezidento patarėjų komanda aptarti tolimesnėms
galimybėms.

9 SKATINA Valdybą atsižvelgti į antros, trečios, ketvirtos
(ir sekančių) kartų lietuvių diasporos perspektyvą lyginant
su šiuolaikiniais lietuvių emigrantais planuojant
komunikaciją, renginius ar priimant organizacijai svarbius

Vykdoma Bendraujant su LR institucijomis, prisidedančiomis prie
užsienio lietuvių gerovės, PLJS valdyba stengiasi perteikti
antros ir vėlesnės užsienio lietuvių kartų perspektyvas.
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sprendimus. 2021 m. liepą vykusio susitikimo su URM GLD direktore
Lina Žukauskaite ir Užsienio reikalų viceministru Egidijumi
Meilūnu PLJS valdybos nariai atkreipė dėmesį, kad GLD
kasmetinę užsienio lietuvių apklausą derėtų išversti į kitas
kalbas norint plačiau pasiekti ir formuojant Lietuvos
diasporos politiką labiau įtraukti antros, trečios ar vėlesnių
kartų lietuvius, ypač tais atvejais, kuriems jų gyvenamos
šalies ar kita kalba šią apklausą jiems pildyti lengviau. Šio
susitikimo rezultatas - 2021 m. GLD užsienio lietuvių
apklausa išversta į anglų ir rusų kalbas.

2021 m. gruodį vykusio susitikimo su Ekonomikos ir
inovacijų ministre bei LR Seimo nare Aušrine Armonaite
atkreiptas dėmesys, kad LR naudojamos elektroninės asmens
tapatybės identifikavimo sistemos nėra gerai pritaikytos ar
patogios užsienyje gimusiems ar ilgai gyvenantiems
lietuviams net ir turint lietuviškus asmens identifikavimo
dokumentus. Į tai dėmesys atkreiptas ir 2022 m. kovo mėnesį
vykusioje ULJO projekto konsultacijoje su JRA. Šios
konsultacijos metu išsakyta ir pozicija, kad šalyse, kuriose
lietuvių bendruomenės ypač senos, o lietuvių kalba
naudojama retai (pvz. Pietų Amerikoje), sudėtingiau kreiptis
dėl finansinių instrumentų šioms bendruomenėms įgalinti,
nes paraiškos priimamos tik lietuvių kalba, nors lietuvybės
puoselėjimui ir sklaidai šioms bendruomenėms tokie
instrumentai ypač reikalingi. Taip pat, siekiant daugiau
aiškumo ir geresnio dialogo tarp LR institucijų ir lietuvių
jaunimo organizacijų, kur antros ar vėlesnių kartų lietuvių -
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dauguma, perteikti ir jų atstovų išsakyti nuogąstavimai ar
stereotipai dėl galimai nepalankaus LR institucijų požiūrio į
tokių organizacijų finansavimą.

Antros ir vėlesnės kartos lietuvius bei jų perspektyvą
siekiama atstovauti ir pačioje PLJS valdyboje. 2021 m.
liepos mėnesį į PLJS valdybą taip pat ko-optuoti du nariai,
vienas jų - Pietų Amerikos lietuvis, gruodžio mėnesį perėmęs
PLJS valdybos iždininko pareigas. Abu ko-optuoti valdybos
nariai laisvai kalba ispanų kalba, ja bendrauja su Pietų
Amerikos lietuvių jaunimu, nekalbančiu ar mažai kalbančiu
lietuvių kalba. Abi ko-vicepirmininkės - gimusios arba
užaugusios ne Lietuvoje.

2021-2022 m. PLJS valdybos nariai dalyvavo ne tik Europos,
bet ir Kraštų, kuriose gausios antros ir vėlesnių kartų lietuvių
bendruomenės. Rugsėjį - virtualiai vykusiame Kanados LJS,
spalį - JAV LJS, vasarį - Pietų Amerikos lietuvių jaunimo
suvažiavime.

XVI-ojo PLJK komunikacija vykdoma išsyk trimis
kalbomis: lietuvių, anglų ir ispanų; PLJS skelbimai
„Facebook” ir „Instagram” publikuoti ne tik lietuvių, bet ir
anglų ar rusų kalbomis.

10 ĮPAREIGOJA Valdybą glaudžiau bendradarbiauti su
kraštų jaunimo sąjungomis ar kitomis lietuvių

Pradėta Dėl išsamesnių diasporos lietuvių jaunimo poreikių tyrimų
planuojama kalbėtis su JRA. Kaip minėta komentare
nutarimui nr. 9, siekiant pagerinti diasporos lietuvių jaunimo
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bendruomenėmis renkant informaciją apie diasporos
lietuvių jaunimo poreikius (pvz. per apklausas ar tikslinių
grupių diskusijų metu). Strateginiai PLJS tikslai bei
siekiai turėtų remtis šia informacija, ja reiktų dalintis su
institucijomis, vykdančiomis politiką pasaulio lietuvių
jaunimo klausimais (pvz. JRD, URM).

atstovavimą, išsakyta pozicija dėl GLD užsienio apklausos
vertimo į kitas kalbas, 2021 m. apklausa išversta į anglų ir
rusų kalbas.

11 RAGINA Valdybą skleisti informaciją socialiniuose
tinkluose apie renginius, galimybes (darbai, studentų
praktikos), suvažiavimus, konferencijas ir seminarus,
kurie vyksta visame pasaulyje ir Lietuvoje.

Vykdoma PLJS socialiniuose tinkluose dalintasi informacija apie
registraciją „Bring Together” („LinkedIn”) ir „Kurk
Lietuvai” stažuočių programoms („Facebook” trumpalaikis
pranešimas).

12 SKATINA PLJS Valdybą, bendradarbiaujant su krašto
lietuvių jaunimo sąjungomis ir kitomis pasaulio lietuvių
bendruomenėmis, rengti ir prisidėti prie globalaus lietuvių
jaunimo kultūros renginių (pvz. parodų, studijų mugių)
Lietuvoje kūrimo bei jų metu dalintis informacija apie
PLJS veiklą.

Pradėta Žr. komentarą apie Nutarimą nr. 5.

2021 m. gruodį Vilniuje vykusio išvažiuojamojo posėdžio
metu, organizuotos diskusija „Lietuvos jaunimo identiteto
paieškos” ir pristatymas apie Kraštų LJS veiklas, sėkmės
istorijas bei gerąsias praktikas - „Pažink pasaulio lietuvių
jaunimą”.

13 ĮPAREIGOJA PLJS Valdybą prisidėti organizuojant
regioninius/kontinentinius (pvz. Europos, Pietų Amerikos)
formalaus ar neformalaus pobūdžio renginius, kurių
tikslas sujungti vietos sąjungas, stiprinti ryšius, atnaujinti

Vykdoma 2021 m. rugsėjį PLJS padėjo JKLJS organizuoti hibridiniu
būdu vykusį Skandinavijos šalių ir JK suvažiavimą „Šiaurės
šalių sriuba 2021”. Suvažiavimo metu vyko atvirkštinis
dalyvaujančių organizacijų iššūkių sprendimo pratimas ir
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kontaktus ir aptarti bendras idėjas. Tai galėtų vykti ir
virtualiu būdu.

susijusi diskusija.

2021 m. lapkritį PLJS padėjo JKLJS organizuoti Jungtinės
Karalystės lietuvių jaunimo organizacijų suvažiavimą „JK
Mišrainė 2021”, kurio metu vyko užsiėmimai, skirti
organizacijų valdybų/komitetų stiprinimui, problemų
identifikavimui, galimų sprendimų paieškai bei tarpusavio
bendradarbiavimo skatinimui.

2022 m. vasarį PLJS valdybos nariai padėjo organizuoti
veiklas Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimui -
pristatymą apie PLJS, įsigijo filmo „Sengirė” licenziją jo
peržiūrai suvažiavimo metu.

14 RAGINA PLJS Valdybą skatinti lietuvių kalbos
puoselėjimą tarp bendruomenių organizuojant ir vykdant
integracinius žaidimus virtualioje erdvėje.

Vykdymas atidėtas Vykdymas atidėtas ieškant tinkamos formos nutarimo
įgyvendinimui.

15 RAGINA PLJS Valdybą organizuoti reguliarius
regioninius susitikimus su Kraštų sąjungų vadovais ir
lyderiais iš kiekvieno kontinento, dalyvaujant bent vienam
atstovui iš PLJS Valdybos.

Pradėta Su Kraštų LJS skambintasi individualiai.

2022 m. sausį susiskambinta su Šiaurės Amerikos (JAV,
Kanada) LJS valdybų atstovais.

2022 m. vasarį sukurta „Facebook” grupė, skirta įvairių
Kraštų LJS pirmininkų tarpusavio komunikacijai, ryšių
mezgimui ir palaikymui.
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16 SKATINA PLJS valdybą bendradarbiauti su kraštų
sąjungomis didinant užsienio lietuvių pilietinį aktyvumą
daugybinės pilietybės klausimais.

Vykdymas atidėtas Referendumas dėl LR pilietybės išsaugojimo yra
planuojamas 2024 m., kartu su LR Prezidento rinkimais.
Remiantis LR įstatymais, referendumo agitaciją galima
pradėti vykdyti tik pusė metų prieš referendumą (esama
planų įstatyminę bazę keisti). Šiuo metu LR Seimas planuoja
inicijuoti darbo grupę, skirtą referendumo formuluotės
teikimui. LR Seimo nariai išreiškė norą į diskusijas įtraukti ir
PLJS.

17 RAGINA PLJS Valdybą aktyviai skleisti informaciją apie
pilietybę ir būsimą referendumą.

Pradėta, vykdymas
atidėtas

2021 m. spalį PLJS valdybos narys dalyvavo VšĮ „LT
diaspora” iniciatyvoje balsu skaitant LR pilietybės netekusių
asmenų inicialus.

Tolimesnis įgyvendinimas atidėtas dėl aiškumo trūkumo, ar
2024 m. planuotas referendumas dėl LR pilietybės
išsaugojimo vis dar įvyks, ir laukiant LR Seimo sprendimo
dėl referendumo įstatymo atnaujinimo.

18 SKATINTI PLJS valdybą komunikuoti su sprendimų
priėmėjais ir paremti iniciatyvą dėl LR pilietybės
išsaugojimo, prigimtinės teisės į Lietuvos pilietybę ir
dvigubos pilietybės įgijimo.

Pradėta 2021 m. gruodį apie LR pilietybės išsaugojimo referendumą
kalbėta su LR Seimo nare ir LRS-PLB komisijos pirmininke
Dalia Asanavičiūte.

Diskutuota su VšĮ „Diaspora LT” ir LiJOT dėl paramos ir
bendros komunikacijos referendumo dėl pilietybės
išsaugojimo kontekste.
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19 ĮPAREIGOJA PLJS Valdybą kartu su kraštų jaunimo
sajungomis ir bendruomenėmis koordinuoti kampaniją,
kuri paskatintų aktyvų pasaulio lietuvių jaunimo
balsavimą per 2024 m. LR Prezidento ir Seimo rinkimus.

Vykdymas atidėtas Vykdymas atidėtas prioritizuojant veiklas, nukreiptas į
Kraštų LJS stiprinimą ir Pasaulio lietuvių jaunimo interesų
atstovavimą.

20 ĮPAREIGOJA PLJS Valdybą 2022 m., Lietuvos jaunimo
metų proga, surengti renginį Lietuvoje (ir Punske)
pristatantį PLJS istoriją, veiklą ir pasiekimus, diskutuojant
apie ateities kryptis. Tikslas - didinti PLJS žinomumą
Lietuvoje.

Planuojama Su partneriais LiJOT planuojama surengti PLJS pristatymą
2022 m. liepą vyksiančiame Lietuvos jaunimo forume.

Su partneriais LLJS organizuojamame XVI-ajame PLJK
planuojama surengti diskusiją apie PLJS veiklas ir jos
ateities kryptis.

2022 m., PLJS 50-mečio proga, planuojama surengti
virtualią diskusiją apie PLJS veiklas ir jos ateities kryptis.

1 JRA - Jaunimo reikalų agentūra; iki 2022 m. balandžio 1 d. - Jaunimo reikalų departamentas (JRD)
2 LJS - lietuvių jaunimo sąjunga
3 ULJO - užsienio lietuvių jaunimo organizacijos
4 JKLJS - Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga
5 JK - Jungtinė Karalystė
6 URM - Užsienio reikalų ministerija
7 GLD - Globalios Lietuvos departamentas
8 LR - Lietuvos Respublikos
9 LRS-PLB komisija - LR Seimo - Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija
10 LJB - lietuvių jaunimo bendruomenė
11 LiJOT - Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
12 PLJK - Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas
13 LLJS - Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga
14 LRV - LR Vyriausybė
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PRIEDAS C: PLJS KONTROLĖS KOMISIJOS IŠVADOS

PLJS KONTROLĖS KOMISIJOS IŠVADOS

2022-09-27

Kontrolės komisija detaliai peržiūrėjo Valdybos pateiktą ataskaitą ir susipažino su susijusia
nustatyto ataskaitinio laikotarpio veikla. Kontrolės komisija dėkoja Valdybai už atvirumą ir
detalumą atsakant į kilusius klausimus. Kontrolės komisija ataskaitą vertina palankiai ir
priima pateiktus rodiklius.

Valdybai taip pat perduotos Kontrolės Komisijos rekomendacijos kitų metų veiklai, ypač XVI
Kongreso Nutarimams skirtiems bendram organizacijos tęstinumo stiprinimui.

Linkime Valdybai produktyvių antrųjų kadencijos metų.

PLJS Kontrolės komisija

Indrė Aleksandravičiūtė Raimundas Makauskas Vladas Oleinikovas
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PRIEDAS D: PLB KONTROLĖS KOMISIJOS FINANCINĖS
APSKAITOS ANALIZĖ

Analizę atliko PLB Kontrolės komisijos narys Aleksandras Čyras
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