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Posėdžio sekretorė Lina Maslauskienė
Dalyvavo narių: Erika Gargasė, Rūta Budrė, Guoda Juškaitė, Viktorija Kurmytė, Matas Kuvikas,
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DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos įsivertinimo;
2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitos;
3. Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos plano;
4. Dėl pritarimo Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“,
vykdančios SVOO veiklą Šilalės rajone, sudarytam planui dėl savanorių, atliekančių JST, kuri
finansuojama iš Savivaldybės biudžeto.
5. Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021
m. sausio 5 d. rašto Nr.2S-15(5.3) „Dėl 2020 m. jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje“.
1. SVARSTYTA. SJRT įsivertinimas.
Jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė informavo, kad vadovaujantis Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d.
įsakymu Nr.2V-105(1.4) „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir
vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“, Savivaldybės jaunimo reikalų taryba savo veiklą gali
įsivertinti pagal vertinimo kriterijus, nurodytus šių Rekomendacijų 1 priede, ir tokiu būdu
identifikuoti, ar SJRT veikla vykdoma pilnai ir kokybiškai, kuriose srityse galima būtų didinti veiklos
efektyvumą.
SJRT nariai diskutavo dėl įsivertinimo kriterijų ir 2020 m. pasiektų rezultatų.
NUTARTA: Bendru sutarimu, pritarti SJRT įsivertinimui pagal Rekomendacijų 1 priedą, pridedama.
2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitos
tvirtinimas.
Pirmininkas Tadas Bartkus informavo, kad Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020
m. veiklos ataskaita turi būti patvirtinta vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos nuostatų, patvirtintų Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr.
T1-71 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7.11 punktu:
„ne rečiau kaip kartą per metus SJRT teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai“.
Jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė pristatė parengtą SJRT 2020 m. veiklos ataskaitą.
SJRT nariai diskutavo dėl pasiektų rodiklių.
Pirmininkas Tadas Bartkus siūlė papildyti SJRT veiklos ataskaitą pastraipa apie Šilalės rajone 2020
m. vykdytus jaunimo iniciatyvų Europos solidarumo korpuso finansuotus projektus „Gyvūnų teisių
užtikrinimas Šilalės rajone“ ir „Pokalbiai su (ne)jaunimu“.
NUTARTA: Bendru sutarimu, patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020
m. veiklos ataskaitą, pridedama.
3. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos plano
tvirtinimas.
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Posėdžio pirmininkas Tadas Bartkus informavo, jog Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos 2021 m. veiklos planas turi būti patvirtintas vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 2V-105
(1.4.) „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų ir
vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“, 22 punktu: „22. Siekiant efektyvios ir nenutrūkstamos SJRT
veiklos, siūlytina, jog SJRT savo veiklą organizuotų pagal patvirtintą veiklos planą:
22.1. veiklos planas turėtų būti tvirtinamas metams ir apimti pagrindinius numatomus darbotvarkės
klausimus. Naujai išrinkta ir suformuota SJRT gali pirmiausia pasitvirtinti veiklos planą visai
kadencijai ir vėliau metiniais veiklos planais siekti jį išpildyti;
22.2. siektina, jog metinis veiklos planas būtų rengiamas atsižvelgiant į jaunimo politikos
įgyvendinimo savivaldybėje situaciją ir atliktus vertinimus, plane numatyti tikslai ir veiklos
atspindėtų esamą jaunimo situaciją ir problematiką bei būtų atsižvelgta į Departamento teikiamas ir
su savivaldybės administracija derinamas metines rekomenduojamas jaunimo politikos įgyvendinimo
užduotis.“
SJRT nariai diskutavo dėl užduočių įtraukimo į Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
2021 m. veiklos planą.
NUTARTA: Bendru sutarimu, patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021
m. veiklos planą, pridedama.
4. SVARSTYTA. Pritarimas Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis
stalas“, vykdančios SVOO veiklą Šilalės rajone, sudarytam planui dėl savanorių, atliekančių JST,
kuri finansuojama iš Savivaldybės biudžeto.
Pirmininkas Tadas Bartkus pristatė SJRT nariams Apskritojo stalo raštą (pridedama) ir kvietė
apsvarstyti Apskritojo stalo prašymą bei pateiktą JST įgyvendinimo planą 2021 m. I pusmečiui.
SJRT nariai diskutavo dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių, domėjosi jų veikla pandemijos
laikotarpiu.
NUTARTA: Bendru sutarimu, pritarti Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“, vykdančios SVOO veiklą Šilalės rajone, sudarytam planui dėl savanorių,
atliekančių JST, kuri finansuojama iš Savivaldybės biudžeto, ir siūlyti Administracijos direktoriui
pasirašyti su Apskrituoju stalu Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo Šilalės rajone paslaugų
pirkimo sutartį.
5. SVARSTYTA. Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2021 m. sausio 5 d. raštas Nr.2S-15(5.3) „Dėl 2020 m. jaunimo politikos įgyvendinimo
savivaldybėje“.
Pirmininkas Tadas Bartkus informavo, kad kasmet Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, atsižvelgdamas į savivaldybėms rekomenduotų ir kitų veiklos sričių
įgyvendinimą, planuotus ir pasiektus rezultatus, išskiria savivaldybes ir jų jaunimo reikalų
koordinatorius, kurių veiklą vertina kaip reikšmingą indėlį kuriant teigiamą pokytį jaunimui ir
jaunimo politikai Lietuvoje. Džiugu, jog šiemet šiame sąraše atsidūrė ir Šilalės rajono savivaldybės
administracija bei jaunimo reikalų koordinatorė Lina Maslauskienė. Rašte, kurį pasirašo
departamento vadovas Jonas Laniauskas, dėkojama už įdėtas pastangas jaunimo politikos srityje 2020
m., o ypač už aktyvią ir nuoseklią veiklą bei pasiektus išskirtinius jaunimo savanoriškos veiklos
plėtros rezultatus Šilalės rajono savivaldybėje.

Posėdžio pirmininkas

Tadas Bartkus

Posėdžio sekretorė

Lina Maslauskienė
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Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų
1 priedas
Siektinas rezultatas
1. SJRT formavimas
1.1. Jaunų žmonių interesų
atstovavimas
svarstant
jauniems
žmonėms
aktualius klausimus

SJRT vertinimo kriterijai
1.1.1. SJRT sudaryta lygybės principu (pusę SJRT narių sudaro jaunimo atstovai)
1.1.2. Jaunimo atstovai išrinkti demokratiniu būdu viešo, visuotinio susirinkimo metu
1.1.3. Jaunimo atstovais išrinkti jauni asmenys (14-29 m. amžiaus)
1.1.4. SJRT jaunimo atstovai atstovauja įvairaus amžiaus jaunus žmones, atskiras jaunimo grupes, skirtingas savivaldybės teritorijas ir
gyvenvietes
1.1.5. SJRT nuostatuose ir (arba) atskirai patvirtintame dokumente aiškiai aprašyta jaunimo atstovų rinkimų ir delegavimo į SJRT tvarka
1.2.1. Savivaldybės tarybos nariai sudaro ne mažiau kaip trečdalį visų SJRT narių skaičiaus
1.2.2. SJRT savivaldybės atstovai atstovauja savivaldybę įvairiose viešosios politikos srityse
1.2.3. SJRT nariai savo veikloje vadovaujasi aktyvaus įsitraukimo, domėjimosi, tinkamo atstovavimo ir kt. kokybiškos SJRT veiklos
principais
1.3.1. SJRT narių skaičius yra nuo 6 iki 14 asmenų, atitinkamas aktyviai savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų skaičiui ir susijęs
su savivaldybės tarybos narių skaičiumi

1.2. Užtikrintas sprendimų
priėmimas
svarstant
jauniems
žmonėms
aktualius klausimus
1.3. Efektyviam darbui
optimali SJRT sudėtis
2. SJRT veiklos planavimas
2.1. Užtikrintas kryptingas 2.1.1. SJRT posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius
SJRT veiklos planavimas ir 2.1.2. Patvirtintas SJRT einamųjų metų veiklos planas / gairės / pagrindiniai darbotvarkės klausimai metams
veiklos tęstinumas
2.1.3. SJRT veiklos planas parengtas atsižvelgiant į jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje situaciją ir vertinimus, numatyti
tikslai ir veiklos atspindi esamą jaunimo situaciją ir problematiką
2.1.4. SJRT veiklos plane / tarp pagrindinių darbotvarkės klausimų įtraukta:
2.1.4.1. Darbo su jaunimu formų, jaunimo savanoriškos veiklos įgyvendinimo ir kokybės užtikrinimo, jaunimo organizacijų stiprinimo
ir finansavimo, jaunimo įgalinimo klausimai
2.1.4.2. Departamento rekomendacijos dėl jaunimo politikos įgyvendinimo sričių ir užduočių
2.1.4.3. LiJOT siūlomi svarstyti klausimai
2.1.4.4. Klausimai, aktualūs atsižvelgiant į savivaldybėje atliktų tyrimų ir analizių rezultatus ir išvadas
2.1.4.5. Savivaldybės trimečiame strateginiame veiklos plane ir kt. planavimo dokumentuose numatytų jaunimui skirtų programų ir
priemonių svarstymas
2.1.4.6. Savivaldybės taryboje, komitetuose numatomi svarstyti klausimai, aktualūs jaunimui

Į(si)vertinimas
(Taip / Iš dalies / Ne)
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Ne
Iš dalies
Taip
Taip

Taip
Taip
Taip

Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip

Siektinas rezultatas

SJRT vertinimo kriterijai

3. SJRT veiklos organizavimas
3.1. Suinteresuotų šalių 3.1.1. Organizuojami išplėstiniai SJRT posėdžiai, kurių metu suinteresuotos šalys kviečiamos dalyvauti ir išsakyti savo poziciją
įtraukimas į SJRT veiklą
svarstomais klausimais (mažiausiai kartą į metus)
3.1.2. Organizuojami išvažiuojamieji SJRT posėdžiai tam tikrai jaunimo problemai, konfliktinei situacijai ar klausimui spręsti
(mažiausiai kartą į metus)
3.1.3. Į jaunimui aktualių klausimų ir problemų svarstymą įtraukiamos savivaldybėje ir (ar) regione esančios įstaigos, organizacijos bei
kiti suinteresuoti veikėjai
3.2. Įrodymais grįstų 3.2.1. SJRT inicijuoja, jog savivaldybėje būtų renkama, reguliariai atnaujinama ir analizuojama informacija apie:
sprendimų priėmimas
3.2.1.1. jaunimą, jaunimo situaciją ir poreikius
3.2.1.2. jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose
3.2.1.3. kitų savivaldybių ir užsienio šalių gerąją patirtį ir jos pritaikymo galimybes
3.3.
Jaunų
žmonių 3.3.1. SJRT nariai, ypatingai jaunimo atstovai, dalyvauja savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, darbo grupėse,
įtraukimas į sprendimų kuriuose sprendžiami aktualūs jaunimo politikos klausimai
priėmimą
3.4. Jaunimui aktualių 3.4.1. SJRT teikia siūlymus, rekomendacijos ir (arba) pozicijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, administracijai,
klausimų sprendimas
institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo ir jaunimui aktualių klausimų sprendimo
4. SJRT atskaitomybė ir veiklos vertinimas
4.1. Kokybiškos SJRT 4.1.1. Reguliariai peržiūrimas SJRT veiklos planas ir įvertinami pasiekti rezultatai
veiklos užtikrinimas ir 4.1.2. SJRT reguliariai įsivertina savo veiklą pagal aiškius kiekybinius ir kokybinius veiklos vertinimo kriterijus
priimtų
sprendimų Kiekybiniai SJRT veiklos vertinimo kriterijai apima, tačiau neapsiriboja šiais:
įgyvendinimo stebėsena
4.1.3. Savivaldybėje inicijuotų ir atliktų jaunimo situacijos, poreikių analizių, tyrimų, jaunimo politikos įgyvendinimo situacijos,
jaunimo politikos kokybės vertinimų skaičius
4.1.4. Pozicijų, siūlymų ar rekomendacijų skaičius (pateiktų ir į kuriuos buvo atsižvelgta):
4.1.4.1. savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje
krypčių (turinys ir skaičius)
4.1.4.2. savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių ir veiklų įtraukimo į
savivaldybės strateginius planus (turinys ir skaičius)
4.1.4.3. savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo, programų, priemonių ir veiklų turinio,
finansavimo dydžio ir tvarkos (turinys ir skaičius)
4.1.4.4. savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo programų, priemonių ir veiklų turinio bei
kitais jaunimui aktualiais klausimais (turinys ir skaičius)

Į(si)vertinimas
Taip
Ne (dėl pandemijos)
Taip

Taip
Taip
Taip
Iš dalies

Taip

Taip
Taip
Skaičius
Inicijuota: 1
Atlikta: 1
Pateikta: 1
Atsižvelgta: 1
Pateikta: 2
Atsižvelgta: 2
Pateikta: 1
Atsižvelgta: 1
Pateikta: 2
Atsižvelgta: 2

Siektinas rezultatas

SJRT vertinimo kriterijai

Į(si)vertinimas

4.1.5. Komitetų, komisijų, darbo grupių, kuriuose dalyvauta sprendžiant aktualius jaunimo politikos įgyvendinimo klausimus ir
kuriuose pateikta suformuota SJRT pozicija arba pasiūlymai, skaičius
4.1.6. Komitetų, komisijų, darbo grupių, kuriuose sprendžiami jaunimo politikai aktualūs klausimai ir į kurias įtraukti SJRT jaunimo
atstovai, skaičius
4.1.7. Mokymų, konferencijų, konsultacijų ar kitų renginių, kurie vyksta jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo tematika ir
kuriuose dalyvavo SJRT nariai, skaičius
4.1.8. Susitikimų, vizitų, bendrų konferencijų su kitomis SJRT skaičius

Dalyvauta: 5
Pateikta pozicija: 5
Komitetai ir kt.: 7
Jaunimo atstovai: 7
Renginiai: 2
Dalyviai iš SJRT: 5
2
(Tauragė
ir
Jurbarkas)

Aprašymas
2020 m. Šilalės rajono savivaldybėje nebuvo atliktas nei
vienas platesnės apimties jaunimo situacijos tyrimas.
Pasiūlymus Šilalės rajono savivaldybės strateginio 20212030 m. plėtros plano projektui pateikė SJRT protokoliniu
nutarimu 2020 m. gruodžio 15 d.
Aktualūs klausimai svarstomi pagal poreikį SJRT
posėdžiuose.
Pasiūlymai
teikiami
Savivaldybės
tarybai
ir
administracijai.
Bendradarbiaujama su Šilalės rajono, Tauragės apskrities
ir kitų savivaldybių institucijomis bei jaunimo ir su
jaunimu dirbančiomis organizacijomis.
4.1.10. SJRT posėdžių metu svarstytų, analizuotų klausimų ir temų įvairovė (sritys)
SJRT posėdžių metu svarstytos temos, susijusios su
Jaunimo politikos įgyvendinimu rajone: JST
organizavimas, gabių mokinių ir studentų skatinimas,
mokinių įdarbinimas vasaros atostogų metu, jaunimo
projektų finansavimas ir kt.
4.1.11. Pozicijų, siūlymų ar rekomendacijų, pateiktų savivaldybės institucijoms, administracijai ir 2020 m. SJRT pateikė 8 pasiūlymus dėl teisės aktų
įstaigoms, į kuriuos buvo atsižvelgta, įgyvendinimas
priėmimo ir keitimo Savivaldybės tarybai ir
administracijai. Į visus pasiūlymus buvo atsižvelgta, teisės
aktai priimti ir pakeisti.
Kokybiniai SJRT veiklos vertinimo kriterijai apima, tačiau neapsiriboja šiais:
4.1.9. Atliktų jaunimo situacijos, poreikių analizių, tyrimų, jaunimo politikos kokybės vertinimų
metu surinktos informacijos ir rezultatų tikslingas naudojimas:
4.1.9.1. planuojant SJRT veiklas, teikiant siūlymus ir rekomendacijas dėl jaunimo politikos
įgyvendinimo plėtros krypčių, programų, priemonių ir veiklų įtraukimo į savivaldybės strateginius
planus
4.1.9.2. aptariant, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus savivaldybės institucijose,
administracijoje ir įstaigose, dirbančiose su jaunimu
4.1.9.3. teikiant informaciją ir siūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo valstybinėms
institucijoms ir įstaigoms
4.1.9.4. tarp kitų savivaldybėje veikiančių suinteresuotų šalių (rengiant projektus, kuriant naujas
iniciatyvas ar pan.)

Siektinas rezultatas

SJRT vertinimo kriterijai

Į(si)vertinimas

4.1.12. Savivaldybėje įvykęs pokytis ir sukurta pridėtinė vertė atsiradusi dėl pateiktų pozicijų, Priimti nauji ir atnaujinti galiojantys Jaunimo politikos
siūlymų ar rekomendacijų, į kuriuos buvo atsižvelgta ir kurie buvo įgyvendinti
įgyvendinimą savivaldybėje reglamentuojantys teisės
aktai.
4.2. Jaunimo ir visuomenės 4.2.1. Aktuali SJRT informacija (narių sąrašas, veiklos planai, ataskaitos ir kt.) viešinama Aktuali SJRT informacija viešinama oficialioje
informavimas apie SJRT oficialiame savivaldybės internetiniame puslapyje ir kitose SJRT ir / arba JRK pasirinktose savivaldybės svetainėje, skiltyje „Jaunimui“, savivaldybės
veiklą
visuomenės informavimo priemonėse
bei susijusių partnerių socialinių tinklų paskyrose,
vietinėje spaudoje.

PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
2021 m. sausio14 d. protokolu Nr. J1-1

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaita
Savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT) yra visuomeniniais
pagrindais prie Šilalės rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis
nuolatinės komisijos statusą ir sudaromas Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui. SJRT tikslai:
1) bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų
koordinatoriumi, padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo
srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės
aktuose;
2) koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;
3) užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo
politikos klausimus;
4) stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo
bei su jaunimu dirbančių organizacijų.
Prasidėjus naujai Savivaldybės tarybos kadencijai 2019 m. buvo suformuota
nauja SJRT, įvyko visuotinis jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei mokinių
savivaldos atstovų susirinkimas, kurio metu deleguoti 5 atstovai į SJRT. Iš viso SJRT sudaro
10 narių – 5 jaunimo atstovai ir 5 Savivaldybės tarybos bei administracijos atstovai. 2020 m.
SJRT sudėtis buvo atnaujinta, pakeičiant du neaktyvius narius.
2020 m. įvyko 7 SJRT posėdžiai, kuriuose SJRT pateikė 8 pasiūlymus
(rekomendacijas) Savivaldybės tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų,
susijusių su jaunimo politikos klausimais. Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos 2019 m. veiklos ataskaita, vėliau Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m.
sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-11 „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos 2019 m. veiklos ataskaitai“ patvirtinta Savivaldybės taryboje.
Siūlyta Administracijos direktoriui patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės
jaunimo politikos 2020-2022 metų plėtros programos 2020 m. sutarties, sąmatos ir ataskaitos
formas, patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. DĮV-268 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 metų
plėtros programos lėšų teikimo sutarties formos patvirtinimo“.
Pateikti pasiūlymai Šilalės rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų
planui (pritarta atvirųjų jaunimo erdvių plėtrai ir siūlyti Savivaldybės tarybai ir Administracijai
steigti atvirą jaunimo erdvę Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje esančiose „Vilkiukų“
erdvės patalpose).
Siūlyta Savivaldybės tarybai ir Administracijai ieškoti galimybių Šilalės
viešosios bibliotekos atviros jaunimo erdvės plėtrai (kol kas teisės aktų šiuo klausimu
nepriimta).
2020 m. III ketv. JRT pasiūlyti ir atlikti pakeitimai Gabių mokinių ir studentų
skatinimo programoje, Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo ir finansavimo
programoje, taip pat, iš Jaunimo reikalų tarybos pašalinti neaktyvūs nariai, jie pakeisti naujais
nariais.
2020 m. IV ketv. parengti išsamūs pasiūlymai dėl JP įgyvendinimo savivaldybėje
Šilalės rajono savivaldybės strateginio plėtros 2021-2030 m. plano rengėjams.
Pateikti pasiūlymai Savivaldybės biudžeto formavimo darbo grupei dėl
finansavimo JP įgyvendinimo priemonėms 2021 m.

Įgyvendinant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį Šilalės rajone, SJRT pritarė
siūlymui iš savivaldybės biudžeto lėšų skirti finansavimą jaunimo savanoriškos tarnybos
modelio įgyvendinimui – 3100 eurų. 2020 m. ilgalaikę jaunimo savanorišką tarnybą Šilalės
rajone atliko 23 jauni žmonės. 9 jauni žmonės atliko savanorišką veiklą karantino dėl covid-19
metu, aprūpino gyventojus maistu, vaistais, gelbėjo vyresniems buities darbuose, vedžiojo
augintinius.
Pagal Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020-2022 m. plėtros
programą, 2020 m. kovo mėn. SJRT kvietė jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas
teikti paraiškas daliniam veiklų finansavimui. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų skaičius – 7 projektai:
1. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos DofE iniciatyvinės grupės
projektui „DofE programos įgyvendinimas Pajūryje“ – 500 eurų;
2. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro „Pulsas“
veikloms „Jaunimas atviras jaunimui“ – 1500 eurų;
3. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos Laukuvos jaunųjų šaulių 7osios kuopos veikloms „Tėvynės labui 2020“ – 300 eurų;
4. Šilalės sporto klubo „Adijus“ šokio spektakliui „Knygnešių šventa gadynė“ –
900 eurų;
5. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis
stalas“ veikloms „Žalia šviesa jaunimui“ – 1000 eurų;
6. VšĮ „Kraštomanija“ projektui „Pažintinis žygis Jūros pakrantėse“ – 500 eurų;
7. Jaunųjų konservatorių lygos Šilalės skyriaus iniciatyvinės grupės projektui
„Pilietiška Šilalė“ – 300 eurų.
2020 m. lapkričio mėn. SJRT dar kartą kvietė jaunimo ir su jaunimu dirbančias
organizacijas teikti paraiškas daliniam veiklų finansavimui. Savivaldybės biudžeto lėšomis
finansuotų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų skaičius – 2 projektai:
1. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro veikloms
„Išlaisvink talentą“ – 1000 eurų;
2. Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis
stalas“ veikloms „Žalia šviesa“ – 700 eurų.
Pagal Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo srities
priemonę Gabių mokinių ir studentų skatinimo programa, atrankos komisija paskyrė
vienkartines finansines išmokas septyniasdešimt trims mokiniams, kurie 2019-2020 m. mokėsi
puikiai, t. y. vien dešimtukais, ir studentams, kurie yra baigę vieną iš Šilalės rajono vidurinių
mokyklų, studijuoja aukštojoje mokykloje ir mokosi puikiai arba labai gerai, t. y. dešimtukais
ir devintukais. Vienkartinės finansinės išmokos taip pat buvo paskirtos kultūros ir sporto srities
tarptautinių bei respublikinių konkursų, varžybų prizininkams, tarp kurių gausu daugybę
apdovanojimų pelniusių dviračių sporto, lengvosios atletikos, stalo teniso, svarsčių kilnojimo
ir kitų sričių sportininkų, respublikinių mokomųjų dalykų olimpiadų bei dainavimo, piešimo,
istorinių žinių konkursų laimėtojų, mokslinių pranešimų rengėjų, apdovanotų už akademinius
pasiekimus. Komisijos svarstymui buvo pateiktas ir vieno studento baigiamasis aukštosios
mokyklos darbas, aktualus Šilalės rajonui. Komisija įvertino baigiamojo darbo aktualumą ir
paskyrė studentui vienkartinę finansinę išmoką. Išmokų suma vienam mokiniui ar studentui,
priklausomai nuo pasiekimų, siekė nuo 80 iki 200 eurų. Dar vasarą, paaiškėjus brandos
egzaminų rezultatams, iš Gabių mokinių ir studentų skatinimo programos buvo paskirtos
išmokos keturiolikai abiturientų, kurių brandos egzaminų rezultatai siekė 100 balų. Iš viso
pagal Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programą 2020 m. gabiems
mokiniams ir studentams buvo išdalinta 9680 eurų.

Savivaldybėje veikiančio atviro jaunimo centro ir iki 2020 m. lapkričio mėn.
veikusios atviros jaunimo erdvės, finansuojamų arba kofinansuojamų savivaldybės biudžeto
lėšomis, pasiekti rodikliai:
AJC „Pulsas“:
-unikalių lankytojų skaičius – 415;
-nuolatinių lankytojų skaičius – 80;
-bendras lankytojų skaičius – 4401.
-surengta renginių – 4.
-įgyvendinta lankytojų inicijuotų veiklų – 20.
-paruošta publikacijų veiklos viešinimui – 67.
AJE Šilalės viešojoje bibliotekoje:
-unikalių lankytojų skaičius – 352;
-bendras lankytojų skaičius – 1185;
-surengta renginių – 10.
Dalis AJC ir AJE planuotų veiklų nebuvo įgyvendinta dėl nepalankios
epidemiologinės situacijos. Taip pat, kai kurios veiklos buvo perkeltos į virtualią erdvę ir dėl
to nukentėjo dalyvių skaitlingumas.
SJRT atsakydama į Jaunimo reikalų departamento užklausą, apie draugiškos
jaunimui savivaldybės kūrimą, atliko jaunų žmonių apklausą ir pateikė Departamentui
rekomendacijas dėl tobulintinų Jaunimo politikos įgyvendinimo sričių: 1. Mokinių savivaldų
formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose funkcionavimas, gyvybingumas; 2. Informacinės
kampanijos, skatinančios jaunus žmones domėtis Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos,
mokinių savivaldų veikla; 3. Jaunimo dalyvavimas rajono arba konkrečių iniciatyvų
ambasadorių tinklo kūrime; 4. Patrauklios ir aiškios savivaldybės tinklapio skilties „Jaunimui“
sukūrimas; 5. Mokyklų dalyvavimas Junior Achievement programoje bei profesinis
orientavimas; 6. Jaunų žmonių įsitraukimas į socialinio verslo kūrimą.
2020 m. gegužės 22 d. buvo gautas Jaunimo reikalų departamento direktoriaus
raštas Nr. 2S-230 (5.3) „Dėl COVID-19 pandemijos pasekmių jaunimui“, kuriuo prašoma
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos apsvarstyti, kokias pasekmes Savivaldybės jaunimui,
jaunimo veikloms turėjo COVID-19 pandemija, bei pakomentuoti, kokių priemonių
planuojama imtis savivaldybėje siekiant šias pasekmes mažinti. Savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos nariai aptarė jiems žinomas pandemijos pasekmes, susipažino ir apsvarstė Atviro
jaunimo centro ir Apskritojo stalo pateiktas išvadas, bei pateikė JRD išsamią informaciją,
konstatuodami, kad buvo įgyvendintos ne visos planuotos veiklos jaunimui, dauguma jų pagal
galimybes perkelta į lauką arba nuotolį, tačiau nukentėjo jų įgyvendinimo kokybė.
2020 m. liepos mėn. SJRT buvo pateiktas Jaunimo reikalų departamento raštas,
kviečiantis Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą išgryninti, kokios jaunimui skirtos lytiškumo
ugdymo priemonės yra taikomos Šilalės rajono savivaldybėje. SJRT nariai susipažino su
informacija, gauta iš Šilalės visuomenės sveikatos biuro, rajono švietimo įstaigų – Simono
Gaudėšiaus, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio, Laukuvos Norberto Vėliaus, Pajūrio
Stanislovo Biržiškio gimnazijų, Dariaus ir Girėno progimnazijos, Pajūralio ir Obelyno
pagrindinių bei Šilalės suaugusiųjų mokyklų. Apibendrinus įstaigų atsakymus, Jaunimo reikalų
departamentui pateiktas atsakymas dėl lytiškumo ugdymo priemonių tobulintinų sričių: 1.
Parengti lankstukų, kuriuose atsispindėtų naujausia, patikslinta informacija apie lytiškumo
ugdymą; 2. Lytiškumo ugdymą turėtų vykdyti tikrų šios srities specialistų komanda; 3. Trūksta
mokymų dalykų mokytojams ir metodinių priemonių; 4. Būtų tikslinga suburti specialistų
komandą SLURŠ programos įgyvendinimui visame Šilalės rajone.
2020 m. savivaldybėje buvo įgyvendinti 2 Europos solidarumo korpuso
finansuoti jaunimo iniciatyvų projektai: „Gyvūnų teisių užtikrinimas Šilalės rajone“ ir
„Pokalbiai su (ne)jaunimu“. Projektų įgyvendinimui skirta atitinkamai 6 000 eurų ir 2500 eurų.

Iniciatyvos už gyvūnų teises dėka Šilalėje įkurta šunų dresavimo ir vedžiojimo aikštelė.
Savivaldybė taip pat prisidėjo prie aikštelės įkūrimo, finansavo tvoros įsigijimą. Iš projekto
„Pokalbiai su (ne)jaunimu“ lėšų, iniciatoriai kūrė tinklalaides jaunimui aktualiomis temomis,
įsigijo reikiamos vaizdo ir garso įrašymo, montavimo įrangos.
2020 m. gruodžio 16 d. posėdyje SJRT susipažino su Socialinės apsaugos ir darbo
ministro įsakymu „Dėl nacionalinės jaunimo politikos 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“,
bei Jaunimo reikalų departamento raštu „Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo 2021 m.“.
Išnagrinėjus minėtus teisės aktus, buvo aptartas Jaunimo politikos įgyvendinimas Šilalės
rajono savivaldybėje 2021 m.

PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
2021 m. sausio 14 d. protokolu Nr. J1-1
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 metų veiklos planas
Tikslas

Uždaviniai

1. Jaunimo savanoriškos 1.1 Susitikimas su Jaunimo savanoriškos
tarnybos
modelio tarnybos savanorius priimančiomis
įgyvendinimas
organizacijomis, jų kuratoriais, bei savanorišką
veiklą organizuojančia organizacija, jos
mentoriais.

1.2. Skirtas finansavimas Jaunimo savanoriškos
tarnybos modelio įgyvendinimui Šilalės rajone.
1.3. Vykdoma informacijos sklaida apie
savanorišką veiklą.
1.4. Metinis aptarimas dėl Savanoriškos
tarnybos modelio įgyvendinimo

2. Darbo su jaunimu
formų plėtros ir kokybės
užtikrinimas

Planuojami rezultatai

Terminas

Atsakingi asmenys

Stiprinama SVOO ir PO
veikla, jauni žmonės skatinami
savanoriauti.

I ketv.

Savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos (toliau –
SJRT) nariai,
Savivaldybės
administracijos jaunimo
reikalų koordinatorius
(toliau – JRK),
SVOO ir PO.
SJRT nariai, JRK

Numatytos lėšos biudžete.
Planuojama iki 3 000 eurų.
Informuoti kuo didesnį
jaunuolių ratą apie savanorystę.
Aptariami pasiekti rezultatai: PO
organizacijų skaičius, skirtas
finansavimas, jaunų žmonių
skaičius atlikęs savanorystę ir
t.t.
2.1. Užtikrintas nuoseklus atvirojo jaunimo
Skiriamos lėšos iš
centro finansavimas.
Savivaldybės biudžeto AJC
darbuotojų ir patalpų
išlaikymui.
2.2. Užtikrinti atvirojo jaunimo centro teikiamų Suderintas AJC veiklos planas
paslaugų įvairovę ir kokybę
ir rezultatai.
2.3. Mobiliojo darbo su jaunimu vykdymas.
Pradedamas vykdyti mobilus
darbas su jaunimu
2.4. Atvirosios jaunimo erdvės steigimas.
Įsteigta AJE.
2.5. Jaunimo informavimo ir konsultavimo
Įsteigtas JIK.
taško steigimas.

I ketv.
I-IV ketv.
IV ketv.

SJRT nariai, JRK, AJC,
AJE, SVOO, PO
SJRT nariai, JRK,
SVO, PO

I ketv.

SJRT nariai, JRK

I ketv.
III ketv.

SJRT nariai, JRK, AJC,
AJE
SJRT nariai, JRK

III ketv.
I ketv.

SJRT nariai, JRK
SJRT nariai, JRK

3. Jaunimo įgalinimo ir
įtraukimo į pilietinę
veiklą galimybių kūrimas
ir plėtra
Jaunų žmonių interesų
atstovavimas,
sprendžiant Savivaldybės
jaunimo politikos
klausimus.
Efektyvus Savivaldybės
jaunimo reikalų tarybos
darbas.

4. Tarpžinybinio ir
tarpsektorinio
bendradarbiavimo
stiprinimas.

3.1. Skirtas finansavimas jaunimo projektams
pagal Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo
politikos 2020-2022 m. plėtros programą,
finansuotų projektų stebėsena.

Jaunimo organizacijos, su
jaunimu dirbančios
organizacijos, neformalios
jaunimo grupės gaus
finansavimą savo idėjoms,
veikloms įgyvendinti. Didės
jaunimo užimtumas.
3.2. Šilalės rajono savivaldybės Jaunimo
Skatinamas mokinių
politikos 2020-2022 m. plėtros programos
įdarbinimas vasaros atostogų
lėšomis kompensuojamų darbdavių, įdarbinusių metu.
mokinius vasaros atostogų metu, patirtų išlaidų
stebėsena.
3.3. Dalyvauti jaunimo organizacijų, su
Užmegztas kontaktas su
jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių
jaunimu. Žinomos ir
jaunimo grupių organizuojamuose renginiuose. sprendžiamos jaunimo
problemos.
3.4. Dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos
Dalyvaudami komitetų,
komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose
komisijų posėdžiuose,
sprendžiami jaunimo politikai aktualūs
jaunimas turi puikias
klausimai.
galimybes tiesiogiai bendrauti
ir bendradarbiauti su rajono
politikais, išsakyti savo
3.5. Peržiūrėti Šilalės rajone veikiančias
jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, nuomonę, spręsti problemas ir
formuoti jaunimo politiką
jų sudėtį, aktyvumą.
Šilalės rajone. Įtraukti jaunimo
atstovus į įvairių darbo grupių
veiklą.
4.1. Susitikti su Užimtumo tarnybos Šilalės
SJRT nariai prisidės prie
jaunimo darbo centro atstovais ir aptarti
informacijos sklaidos.
jaunimo verslumo skatinimo galimybes.
Bendraudami su jaunimu
informuos apie galimybę
pradėti savo verslą ir nukreips į
atitinkamas institucijas.
4.2. Susitikti su Investicijų ir statybos skyriaus Poilsio vietos po atviru
specialistais ir aptarti jaunimo erdvės po atviru dangumi jaunuoliams
dangumi įrengimo galimybes.
įrengimas. Bevielio ryšio
įrengimas mėgstamiausiose

I ketv.

SJRT nariai, JRK

IV ketv.

SJRT nariai, JRK

I-IV ketv.

SJRT nariai, JRK, AJC

I-IV ketv.

SJRT nariai, JRK

II ir IV
ketv.

SJRT nariai, JRK, AJC,
AJE, Užimtumo
tarnybos atstovai.

I-IV ketv.

SJRT nariai, JRK,
Investicijų ir statybos
skyriaus specialistai.

4.3. Susitiki su Šilalės vaikų dienos centro
specialistais ir aptarti jaunuolių, kurie sulaukė
14 metų perėjimą į atvirąjį jaunimo centrą ar
atvirą jaunimo erdvę (Išvažiuojamasis posėdis).

4.4. Atlikti pasirinktų Šilalės rajono seniūnijų
jaunimo situacijos analizę.
4.5. Bendradarbiauti su Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatoriumi (teminis
posėdis)
4.6. Bendradarbiauti su Šilalės policijos
komisariatu (teminis posėdis).

5 Tarpkultūrinio
bendradarbiavimo
stiprinimas

jaunimo vietose.
Dienos centro lankytojus,
kuriems jau 14 metų „pervesti“
į Šilalės atvirąjį jaunimo
centrą, kad ir toliau galėtų
saugiai ir tikslingai leisti
laisvalaikį.
Išsiaiškinta jaunimo situacija
seniūnijose. Išgrynintos
jaunimo problemos.
Stebima situacija dėl jaunuolių,
patiriančių socialinę atskirtį.

Išsiaiškinti situaciją dėl
jaunimo nusikalstamumo,
savižudybių.
Inicijuoti priemones
nepilnamečių rūkymo
prevencijai.
5.1. Susipažinti su Europos solidarumo korpuso Vykdoma informacijos apie
ir Erasmus+ siūlomomis galimybėmis.
Europos solidarumo korpuso ir
Erasmus+ siūlomomas
galimybes sklaida, jauni
žmonės skatinami įsitraukti į
tarptautines veiklas.

Esant poreikiui planas gali būti pildomas

II ketv.

SJRT nariai, JRK

III ketv.

SJRT nariai, JRK

II ketv.

SJRT nariai, JRK, TBK

II ketv.

SJRT nariai, JRK,
Bendruomenės
pareigūnas

II ketv.

SJRT nariai, JRK
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Šilalės rajono savivaldybės merui
Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui
Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriui

2021-01-

Nr. 2S- (5.3)

DĖL 2020 M. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
Departamentas), atsižvelgdamas į 2020 m. savivaldybėms rekomenduotų ir kitų veiklos sričių
įgyvendinimą, planuotus ir pasiektus rezultatus, išskyrė savivaldybes ir jų jaunimo reikalų
koordinatorius, kurių veiklą vertina kaip reikšmingai prisidėjusią kuriant teigiamą pokytį jaunimui ir
jaunimo politikai Lietuvoje. Departamento vardu noriu padėkoti Šilalės rajono savivaldybės
administracijai ir ypatingai jaunimo reikalų koordinatorei, Linai Maslauskienei, už įdėtas pastangas
įgyvendinant jaunimo politikos sritis 2020 m., o ypač už aktyvią ir nuoseklią veiklą bei pasiektus
išskirtinius rezultatus jaunimo savanoriškos veiklos plėtrai Šilalės rajono savivaldybėje.
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