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JAV LB XXII Tarybos pirmoje sesijoje, iš šešių Jaunimo Reikalų Komisijos narių, dalyvauja
Ringailė Barysaitė, Algis Petrulis ir Ingrida Strokovas.

A. Komisija siūlo PANAIKINTI sekančius nutarimus:
1. 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.
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.
Džiugu, kad “Vyksta glaudus bendradarbiavimas su LJS , jos nauja valdyba. LJS ruošia
dokumentus dėl
Nevyriausybinės organizacijos statuso parengimo (dirba su advokatais)”. Buvo išreikštas
komisijos narių pastebėjimas, kad labai trūksta informacijos apie PLJS veiklą, kuria būtų galima
pasidalinti ir platinti/skleisti bendruomenėse. PLJS yra nepriklausoma organizacija, Kovas Kulbis
yra Šiaurės Amerikos atstovas PJLS ir teikia informaciją JAVLJS kai ją gauna iš PLJS.
JAVLJS toliau tęsia darbus ir ieško norinčiųjų pradėti aktyvias bendruomenes Chicago, New York,
ir Philadelphia. Jau yra aktyvios LJS bendruomenės Boston, Los Angeles ir Washington, D.C.
JAVLJS sukūrė naujus Facebook, Instagram, ir Twitter puslapius, per kuriuos yra skleidžiama
jaunimo veikla.

JAVLJS nariai lankėsi Lietuvių Respublikos Seime liepos mėnesį. Tuo metu užmezgė ryšius su
nauja PLJS vadyba. Šiuo metu vyksta kalbos apie tai, kaip JAVLJS ir PLJS gali toliau platinti
Lietuvių Jaunimo veiklą. Šiaurės Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyks lapkričio 2-4
dienomis Čikagoje. JAVLJS – Bostonas taip pat rengia Jaunimo vakarą kuris vyks per Baltic 100
Celebration Bostone Padėkos savaitgalį.

2. Tęsti LISS programą ir Lietuvių Išeivijos Studentų programą (įkurta a. a. Birutės Bublienės).
“LISS programa tęsiama ir šiais metais. Studentai ir gimnazistai vyksta 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 išreikštas susirūpinimas, kad
mažos, atokios lietuvių bendruomenės, kuriose nėra lietuviškų šeštadieninių mokyklų, lietuviškų
parapijų ar kultūros centrų informacijos apie LISS programą išvis negauna. Buvo išreikštas
prašymas, kad informacija apie šią programą būtų kasmet išplatinama/paskelbiama visiems JAV
LB Tarybos nariams (narių sąrašai 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,
kiek įmanoma stengtis megzti naujus ryšius bei 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, jaunimui skirtų renginių ir projektų
organizavimo.
5. Toliau tęsti aktyvų informacijos skleidimą jaunimo tarpe (jaunimui lengvai prieinamu būdu):
“Facebook”, “Twitter”, “Google” ir JAV LB puslapis).

C. Komisija siūlo PRIIMTI šiuos naujus nutarimus:
1. Komisija siūlo JAV LB KV pakviesti jaunimo lyderius/atstovus dalyvauti stebėtojais sekančių
metų JAV LB Tarybos sesijoje. Tokiu būdu pritrauktumėm jaunus bendruomenės žmones į LB
veiklą.

