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DARBOTVARKĖ:
1. Dėl etatų skyrimo mobiliajam darbui su jaunimu vykdyti Šilalės rajone;
2. Dėl 2022 metų – Lietuvos ir Europos jaunimo metų minėjimo.
1. SVARSTYTA: Etatų skyrimas mobiliajam darbui su jaunimu vykdyti Šilalės rajone.
Posėdžio sekretorė Lina Maslauskienė pristatė Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4
d. sprendimą Nr. T1-222 „Dėl mobiliojo darbo su jaunimu organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje
Tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriame numatoma, kad mobilųjį darbą su jaunimu vykdo juridiniai
asmenys, turintys ne mažesnę nei vienerių metų darbo su jaunimu patirtį, ir vykdančioje
organizacijoje turi būti ne mažiau nei du darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip po pusę etato, skirto
mobiliajam darbui su jaunimu vykdyti. Šilalės rajono savivaldybės kultūros cento atviras jaunimo
centras jau daugiau kaip aštuonerius metus teikia atviro darbo su jaunimu paslaugą ir būtų
tinkamiausias juridinis asmuo mobiliajam darbui su jaunimu Šilalės rajone vykdyti.
Erika Gargasė siūlė pateikti Savivaldybės administracijai motyvuotą siūlymą nuo
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, kad Kultūros centre dviem etatais būtų padidintas didžiausias
leistinas etatų skaičius ir mobilųjį darbą su jaunimu vykdytų du jaunimo darbuotojai, abu dirbantys
pilnu etatu.
Guoda Juškaitė siūlė pateikti Savivaldybės administracijai siūlymą, svarstant 2022 m.
savivaldybės biudžetą, numatyti lėšų materialiniam mobiliojo darbo su jaunimu komandos
aprūpinimui, t. y. numatyti lėšų Kultūros centrui įsigyti transportą bei užsiėmimams reikalingos
įrangos.
NUTARTA: Bendru sutarimu, siūlyti Administracijos direktoriui:
1. didinti didžiausią leistiną etatų skaičių Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre dviem etatais
mobiliajam darbui su jaunimu atlikti;
2. numatyti 2022 m. savivaldybės biudžete lėšų materialiniam mobiliojo darbo su jaunimu komandos
aprūpinimui, t. y. įsigyti transportą bei užsiėmimams reikalingos įrangos.
2. SVARSTYTA: 2022 metų – Lietuvos ir Europos jaunimo metų minėjimas.
Posėdžio sekretorė Lina Maslauskienė supažindino SJRT narius su Lietuvos Respublikos
vyriausybės nutarimu 2022 m. skelbti Lietuvos jaunimo metais bei įgyvendinti veiklų, skirtų Lietuvos
jaunimo metams paminėti, planą (pridedama).
SJRT nariai susipažino su planu, diskutavo dėl veiklų, kurias bus galima įgyvendinti rajono
lygmeniu.
Viktorija Kurmytė siūlė numatyti jaunimo erdvės įkūrimą bendruomenių parke.
Guoda Juškaitė pritarė Viktorijos siūlymui, sakė, kad erdvė neformaliam jaunimo
pasibuvimui galėtų atsirasti ir Šilalės miesto skvero teritorijoje, arba prie atviro jaunimo centro.
NUTARTA: Bendru sutarimu, siūlyti Administracijos direktoriui inicijuoti erdvės jaunimui
įrengimą Šilalės mieste.
Posėdžio pirmininkė

Guoda Juškaitė

Posėdžio sekretorė
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Projektas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
2021 m.
nutarimu Nr.
LIETUVOS JAUNIMO METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANAS

Eil.
Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

1.

Organizuoti „Lietuvos jaunimo sostinė 2023-aisiais“ viešinimo ir sklaidos
renginius

2.

Sukurti ir įgyvendinti viešinimo kampaniją, skirtą Lietuvos jaunimo metams
paminėti 2022 metais

3.

Organizuoti Jaunimo tyrėjų konferenciją

4.

Finansuoti projektus skatinančius jaunimo dalyvavimą įvairiose pilietinėse
veiklose
Suorganizuoti Lietuvos jaunimo forumą

5.

6.

7.

Dalyvauti Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos 1-ajame
Pasauliniame jaunimo turizmo aukščiausiojo lygio susitikime (1st Global
Youth Tourism Summit), kuris vyks 2022 m. Italijoje, Sorente
Parengti ir suorganizuoti XVI-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso
kultūrinę dalį Punske (Lenkijos Respublika)

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Jaunimo
reikalų departamentas)
Jaunimo reikalų departamentas;
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba;
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga
Jaunimo reikalų departamentas

2022 m. I-IV ketvirčiai

Jaunimo reikalų departamentas

2022 m. II ketvirtis

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba;
Jaunimo reikalų departamentas;
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerija
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerija

2022 m. I-III ketvirčiai

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

2022 m. I-III ketvirčiai

2021 m. IV ketvirtis-2022
m. IV ketvirtis
2022 m. IV ketvirtis

2022 m. II-III ketv.
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8.

Organizuoti „Jaunimo parko“ idėjos įgyvendinimą

9.
10.

Organizuoti mokymus jaunimui, didinančius jų supratingumą apie įvairovę
Vykdyti jaunimo programų/iniciatyvų finansavimo programas savivaldybėse,
kuriose iki 2022 metų nebuvo jaunimo programų/iniciatyvų finansavimo
konkursų
Parengti atvirųjų jaunimo erdvių įkūrimo programas savivaldybėse, kuriose
nėra atviro darbo su jaunimu priemonių
Parengti bei gyvendinti renginių ciklą „Keliaujantys jaunimo metai“ (surengti
jaunimo politikos gerųjų istorijų ir pavyzdžių sklaidos renginius (tinklalaidės,
interviu ir kt.), organizuoti įvairių galimybių jaunimui pristatymo renginius ir
programas, sukurti jaunimo politikos ambasadorių tinklą visose Lietuvos
savivaldybėse)
Sukurti psichikos sveikatos ambasadorių tinklą savivaldybėse

11.
12.

13.

14.

Nacionalinė
jaunimo
reikalų
asociacija;
Savivaldybės
Jaunimo reikalų departamentas
Savivaldybės

koordinatorių

2022 m. I-IV ketvirčiai

2022 m. I-IV ketvirčiai
2022 m. I-IV ketvirčiai

Savivaldybės

2022 m. I-IV ketvirčiai

Jaunimo reikalų departamentas;
Savivaldybės;
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba;
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

2022 m. I-IV ketvirčiai

Jaunimo reikalų departamentas;
Savivaldybės;
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
Maironio lietuvių literatūros muziejus

2022 m. I-IV ketvirčiai

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai
Šiaulių „Aušros“ muziejus

2022 m. I-IV ketvirčiai

Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2022 m. I-IV ketvirčiai

17.

Organizuoti susitikimų-diskusijų ciklą su rašytojais, rašančiais aktualiomis
jaunimui, socialinėmis temomis
Organizuoti paskaitų ciklą apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
jaunystę
Bendradarbiaujant su Šiaulių skautų organizacija, suorganizuoti edukacinį
renginį jaunimui
Organizuoti tinklalaides jaunimui „Pokalbiai apie literatūrines patirtis“

18.

Organizuoti (ne)skaitymo kultūros festivalį

Lietuvos aklųjų biblioteka

2022 m. I-IV ketvirčiai

19.

Kauno apskrities viešoji biblioteka

2022 m. I-IV ketvirčiai

20.

Suorganizuoti virtualią parodą „Laikinosios sostinės jaunimo organizacijų
veiklos fragmentai: nuo valstiečių liaudininkų iki „Geležinio vilko“ sporto
sąjungos“
Tęsti įgyvendinti tvarios ateities kūrėjų laboratoriją

Lietuvos jūrų muziejus

2022 m. II ketvirtis

21.

Suorganizuoti tarptautinį forumą „Demokratijos ir laisvės tema“

2022 m. II-III ketvirčiai

22.

Suorganizuoti kūrybiškumo ir biblioterapijos vasaros stovyklą jaunimui
„Kėdes į lauką“
Suorganizuoti jaunimui skirtą platformą „Erdvė reikštis“

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba;
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
viešoji biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka

15.
16.

23.

2022 m. I-IV ketvirčiai

2022 m. I-IV ketvirčiai

2022 m. II-III ketvirčiai
2022 m. II-IV ketvirčiai
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24.
25.
26.
27.
28.

Suorganizuoti pasaulio lietuvių bėgimą „5 už Lietuvą“, skirtą jaunimui
Suorganizuoti interaktyvų spektaklį jaunimui „Babelio bokštas“
Suorganizuoti pasaulio lietuvių jaunimo kūrybinę stovyklą
Paminėti jaunimo muzikos dieną „Nuo etno iki roko“
Suorganizuoti tarptautinę parodą „Vaikystė Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje“

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga
Nacionalinis Kauno dramos teatras
Lietuvos liaudies buities muziejus
Žemaičių muziejus „Alka“
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai

2022 m. II-IV ketvirčiai
2022 m. III ketvirtis
2022 m. III ketvirtis
2022 m. III ketvirtis
2022 m. III-IV ketvirčiai
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