
D. U. K. arba – gera kartu ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms (LJD) 
 

Kur ieškoti LJD 2020 pasiruošimo programos? 

Atsižvelgiant į Jūsų pastebėjimus popierinę pasiruošimo programą keičia lengviau pasiekiama ir įvairiapusiškesnė 

priemonė. Pasiūlymai jaunimo sielovadai – tai medžiaga, tinkanti ir pamokos, ir parapijinės veiklos 

organizavimui. Ši priemonė patogiai pasiekiama internetinėje svetainėje www.jaunimodienos.lt 

 

Ar tikrai verta naudoti pasiūlymus jaunimo sielovadai? 

 Pasiūlymai sudaryti iš šešių skirtingų temų, kurios savyje talpina: video impulsus; klausimus diskusijoms; 

popiežiaus tekstus; bendrystės veiklas; užduotis misijoms; maldos siūlymus. 

 Pasiūlymai pritaikyti pamokoms bei parapijos grupių užimtumui. 

 Dėmesio, verta pasinaudoti bendruomenei skirtomis valandomis: 

 Grupės, keliausiančios į LJD 2020, palydėjimas. 

 Bendradarbiavimas su kaimynine parapija. 

 

Ruošiuosi registruoti grupę, kaip tai padaryti? Ar svarbu užsiregistruoti iki gegužės 15 d.? 

Registracijos pradžia – vasario 1 d., registracijos anketą atrasite www.jaunimodienos.lt 

Užsiregistravus išlieka galimybė koreguoti informaciją apie Jūsų grupę. 

 vasario 1 d. – gegužės 15 d. – dalyvio įnašas 10 € 

 gegužės 15 d. – birželio 26 d. – dalyvio įnašas 15 € 

 birželio 27 d., atvykus į Šiaulius – dalyvio įnašas 20 € 

 

Ar Misijų komanda galėtų atvykti į mano parapiją? Ką būtent daro Misijų komanda? 

Taip, komandą pasikviesti gali kiekviena parapijos ar mokyklos grupė, jau pradėjusi pasiruošimą LJD 2020. 

Komanda su Jumis suderins grupei tinkamą užduotį ir kartu ją įvykdys. Jau išbandytos kelios misijos – bažnyčios 

sutvarkymas, apsilankymas senelių namuose, šilumos dalybos ir pan. Misijų tikslas – eiti vieniems pas kitus. 

Misijų komandos koordinatorė:  

Jonė Rimavičiūtė (el. paštas: LJDmisijukomanda@gmail.com tel. nr.: 8 609 57707). 

 

Kas galėtų pristatyti LJD 2020 – perduoti simpatišką žinutę jaunimui parapijoje ar mokykloje? 

Lietuvos vyskupijų jaunimo centrai laukia galimybės susitikti su jaunimu. Visų septynių vyskupijų jaunimo 

centrų komandos pasiruošusios aplankyti Jus. Kviečiame susisiekti asmenine žinute ar skambučiu: 

 Šiaulių vyskupija – tel. +370 636 68 760 

 Vilniaus arkivyskupija – tel. +370 684 09 266 

 Kauno arkivyskupija – tel. +370 687 98 265 

 Telšių vyskupija – tel. +370 612 21 732 

 Vilkaviškio vyskupija – tel. +370 671 88 763 

 Panevėžio vyskupija – tel. +370 698 52 201 

 Kaišiadorių vyskupja – tel. +370 601 91 642 

 

Naujienos besiruošiant LJD? Kaip nudžiuginti jaunimą? 

LJD atributika – unikalūs ir stilingi aksesuarai, kuriuos galima dovanoti jaunimo grupių lyderiams, parapijos 

savanoriams. Pradžiuginti kolegas bei save patį. Visi, už atributiką surinkti pinigai, skirti LJD 2020 savanorių 

ugdymui, maitinimui bei apgyvendinimui (vieno savanorio apgyvendinimas, maitinimas, transportas kainuoja 

90 €, o savanorio įnašas yra 5 €). 

LJD atributiką galite atsisiųti į namus ar atsiimti savo vyskupijos jaunimo centre. Atributiką atrasite 

www.jaunimodienos.lt  
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