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DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 m. veiklos įsivertinimo.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitos už 2022 m.

3. Dėl 2023 m. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos plano.

4. Dėl Atvirų jaunimo centrų ir Atvirų jaunimo erdvių indentifikavimo ir veiklos 

kokybės priežiūros tvarkos aprašo atnaujinimo.

5. Dėl kvietimo jaunimui, jaunimo organizacijoms, su jaunimu dirbančioms 

organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms dalyvauti įgyvendinant Šilalės 

rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023-2025 metų plėtros programą.

6. Einamieji klausimai:

6.1.Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų pakeitimų.

6.2.Dėl rekomenduojamų Jaunimo politikos sričių įgyvendinimo 2023 m. Šilalės 

rajono savivaldybėje.

1. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 m. veiklos 

įsivertinimo.

Jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Janulevičienė 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 2022 m. pasiektų rezultatų.

NUTARTA: Bendru sutarimu pritarti SJRT 2022 m. veiklos įsivertinimui pagal 

Rekomendacijų 1 priedą, pridedama.

2. SVARSTYTA. Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaitos 

už 2022 m. 

Jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Janulevičienė informavo, kad Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2022 m. 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 
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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 Vaida Janulevičienė pristatė parengtą SJRT veiklos ataskaitą už

2022 m.

SJRT nariai diskutavo dėl pasiektų rodiklių.

NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

veiklos ataskaitą už 2022 m., pridedama.

3. SVARSTYTA. Dėl 2023 m. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos 

plano.

Jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Janulevičienė informavo, jog Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo reikalų tarybos 2023 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 Agentūros 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 2023 m. veiklos planą.

NUTARTA: Bendru sutarimu patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

2023 m. veiklos planą, pridedama.

4. SVARSTYTA. Dėl Atvirų jaunimo centrų ir Atvirų jaunimo erdvių indentifikavimo ir 

veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo atnaujinimo.

Jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Janulevičienė informavo, kad dėl pasikeitusių aukštesnių

teisės aktų siūloma atnaujinti Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos

kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą.

NUTARTA: Bendru sutarimu įpareigoti Jaunimo reikalų koordinatorę Vaidą Janulevičienę 

parengti Atvirų jaunimo centrų ir Atvirų jaunimo erdvių indentifikavimo ir veiklos kokybės 

priežiūros tvarkos aprašo atnaujinimą.

5. SVARSTYTA. Dėl kvietimo jaunimui, jaunimo organizacijoms, su jaunimu dirbančioms 

organizacijoms ir neformalioms jaunimo grupėms dalyvauti įgyvendinant Šilalės rajono 

savivaldybės jaunimo politikos 2023-2025 metų plėtros programą.

 Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Janulevičienė 2023 m. vasario 21 d. el. 

laišku išsiuntė SJRT nariams parengtą kvietimo projektą (pridedamas) ir informavo, kad 

vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T1-23 

„Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023-2025 metų plėtros programos, 

atrankos komisijos ir jos veiklos nuostatų tvirtinimo“, SJRT gali kviesti Savivaldybės 

jaunimą, jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo 
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grupes teikti veiklos projektų paraiškas dėl dalinio rėmimo, numatant paraiškų teikimo 

terminą iki 2023 m. kovo 28 d. 17 val.

NUTARTA: Bendru sutarimu kviesti jaunimą, jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias

organizacijas ir neformalias jaunimo grupes dalyvauti įgyvendinant Šilalės rajono 

savivaldybės jaunimo politikos 2023-2025 metų plėtros programą:

1. Kviesti Savivaldybės jaunimą, jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas 

ir neformalias jaunimo grupes teikti veiklos projektų paraiškas dėl dalinio rėmimo;

2. Paskelbti Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023-2025 metų plėtros programos

įgyvendinimo 2023 m. pradžią.

3. Siūlyti Administracijos direktoriui Programos kvietimą paskelbti savivaldybės interneto

svetainėje ir vietinėje spaudoje (kvietimo tekstas pridedamas, 1 lapas).

6. SVARSTYTA. Einamieji klausimai:

6.1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų pakeitimų.

Jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Janulevičienė kvietė diskutuoti Jaunimo reikalų tarybos 

narius dėl nuostatų atnaujinimo: SJRT termino sudarymo dvejiems metams, Savivaldybės 

tarybos ir Administracijos bei Savivaldybės teritorijoje veikiančių Savivaldybės jaunimo 

organizacijų delegavimo tvarkos nustatymo atnaujinimo, nuotolinių posėdžių organizavimo 

tvarkos aprašo sudarymo.

6.2. Dėl rekomenduojamų Jaunimo politikos sričių įgyvendinimo 2023 m. Šilalės rajono 

savivaldybėje.

Jaunimo reikalų koordinatorė Vaida Janulevičienė pristatė Jaunimo reikalų agentūros 

pateiktas rekomendacijas, kokias jaunimo politikos sritis rekomenduojama įgyvendinti Šilalės

rajone 2023 m.

Posėdžio pirmininkė Guoda Juškaitė

Posėdžio sekretorė Vaida Janulevičienė
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Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų

1 priedas

Siektinas rezultatas SJRT vertinimo kriterijai Į(si)vertinimas

1. SJRT formavimas (Taip / Iš dalies / Ne)

1.1. Jaunų žmonių interesų

atstovavimas svarstant

jauniems žmonėms

aktualius klausimus

1.1.1. SJRT sudaryta lygybės principu (pusę SJRT narių sudaro jaunimo atstovai) Taip

1.1.2. Jaunimo atstovai išrinkti demokratiniu būdu viešo, visuotinio susirinkimo metu Taip

1.1.3. Jaunimo atstovais išrinkti jauni asmenys (14-29 m. amžiaus) Taip

1.1.4. SJRT jaunimo atstovai atstovauja įvairaus amžiaus jaunus žmones, atskiras jaunimo grupes, skirtingas savivaldybės teritorijas ir

gyvenvietes

Taip

1.1.5. SJRT nuostatuose ir (arba) atskirai patvirtintame dokumente aiškiai aprašyta jaunimo atstovų rinkimų ir delegavimo į SJRT tvarka Taip

1.2. Užtikrintas sprendimų

priėmimas svarstant

jauniems žmonėms

aktualius klausimus

1.2.1. Savivaldybės tarybos nariai sudaro ne mažiau kaip trečdalį visų SJRT narių skaičiaus Ne

1.2.2. SJRT savivaldybės atstovai atstovauja savivaldybę įvairiose viešosios politikos srityse Iš dalies

1.2.3. SJRT nariai savo veikloje vadovaujasi aktyvaus įsitraukimo, domėjimosi, tinkamo atstovavimo ir kt. kokybiškos SJRT veiklos

principais

Taip

1.3. Efektyviam darbui

optimali SJRT sudėtis

1.3.1.SJRTnariųskaičiusyranuo6 iki14asmenų,atitinkamasaktyviai savivaldybėjeveikiančių jaunimoorganizacijųskaičiui ir susijęs

su savivaldybės tarybos narių skaičiumi

Taip

2. SJRT veiklos planavimas

2.1. Užtikrintas kryptingas

SJRT veiklos planavimas ir

veiklos tęstinumas

2.1.1. SJRT posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius Taip

2.1.2. Patvirtintas SJRT einamųjų metų veiklos planas / gairės / pagrindiniai darbotvarkės klausimai metams Taip

2.1.3.SJRTveiklosplanasparengtasatsižvelgiant į jaunimopolitikosįgyvendinimosavivaldybėjesituaciją irvertinimus,numatyti tikslai

ir veiklos atspindi esamą jaunimo situaciją ir problematiką

Taip

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

Taip

2.1.4.2. Departamento rekomendacijos dėl jaunimo politikos įgyvendinimo sričių ir užduočių Taip

2.1.4.3. LiJOT siūlomi svarstyti klausimai Taip

2.1.4.4. Klausimai, aktualūs atsižvelgiant į savivaldybėje atliktų tyrimų ir analizių rezultatus ir išvadas Taip

2.1.4.5. Savivaldybės trimečiame strateginiame veiklos plane ir kt. planavimo dokumentuose numatytų jaunimui skirtų programų ir

priemonių svarstymas

Taip

2.1.4.6. Savivaldybės taryboje, komitetuose numatomi svarstyti klausimai, aktualūs jaunimui Taip
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Siektinas rezultatas SJRT vertinimo kriterijai Į(si)vertinimas

3. SJRT veiklos organizavimas

3.1. Suinteresuotų šalių

įtraukimas į SJRT veiklą

3.1.1. Organizuojami išplėstiniai SJRT posėdžiai, kurių metu suinteresuotos šalys kviečiamos dalyvauti ir išsakyti savo poziciją

svarstomais klausimais (mažiausiai kartą į metus)

Taip

3.1.2. Organizuojami išvažiuojamieji SJRT posėdžiai tam tikrai jaunimo problemai, konfliktinei situacijai ar klausimui spręsti

(mažiausiai kartą į metus)

Iš dalies

3.1.3. Į jaunimui aktualių klausimų ir problemų svarstymą įtraukiamos savivaldybėje ir (ar) regione esančios įstaigos, organizacijos bei

kiti suinteresuoti veikėjai

Taip

3.2. Įrodymais grįstų

sprendimų priėmimas

3.2.1. SJRT inicijuoja, jog savivaldybėje būtų renkama, reguliariai atnaujinama ir analizuojama informacija apie:

3.2.1.1. jaunimą, jaunimo situaciją ir poreikius Taip

3.2.1.2. jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose Taip

3.2.1.3. kitų savivaldybių ir užsienio šalių gerąją patirtį ir jos pritaikymo galimybes Taip

3.3. Jaunų žmonių

įtraukimas į sprendimų

priėmimą

3.3.1. SJRT nariai, ypatingai jaunimo atstovai, dalyvauja savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, darbo grupėse,

kuriuose sprendžiami aktualūs jaunimo politikos klausimai

Iš dalies

3.4. Jaunimui aktualių

klausimų sprendimas

3.4.1. SJRT teikia siūlymus, rekomendacijos ir (arba) pozicijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, administracijai,

institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo ir jaunimui aktualių klausimų sprendimo

Taip

4. SJRT atskaitomybė ir veiklos vertinimas

4.1. Kokybiškos SJRT

veiklos užtikrinimas ir

priimtų sprendimų

įgyvendinimo stebėsena

4.1.1. Reguliariai peržiūrimas SJRT veiklos planas ir įvertinami pasiekti rezultatai Taip

4.1.2. SJRT reguliariai įsivertina savo veiklą pagal aiškius kiekybinius ir kokybinius veiklos vertinimo kriterijus Taip

Kiekybiniai SJRT veiklos vertinimo kriterijai apima, tačiau neapsiriboja šiais: Skaičius

4.1.3.Savivaldybėje inicijuotų iratliktų jaunimosituacijos,poreikiųanalizių, tyrimų, jaunimopolitikos įgyvendinimosituacijos, jaunimo

politikos kokybės vertinimų skaičius 

Inicijuota: 1

Atlikta: 1

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)

Pateikta: 1

Atsižvelgta: 1

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)

Pateikta: 1

Atsižvelgta: 1

4.1.4.3. savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo, programų, priemonių ir veiklų turinio,

finansavimo dydžio ir tvarkos (turinys ir skaičius)

Pateikta: 1

Atsižvelgta: 1

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)

Pateikta: 2

Atsižvelgta: 2
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Siektinas rezultatas SJRT vertinimo kriterijai Į(si)vertinimas

4.1.5.Komitetų,komisijų,darbogrupių,kuriuosedalyvautasprendžiantaktualius jaunimopolitikos įgyvendinimoklausimus irkuriuose

pateikta suformuota SJRT pozicija arba pasiūlymai, skaičius

Dalyvauta: 2

Pateikta pozicija: 2

4.1.6. Komitetų, komisijų, darbo grupių, kuriuose sprendžiami jaunimo politikai aktualūs klausimai ir į kurias įtraukti SJRT jaunimo

atstovai, skaičius

Komitetai ir kt.: 4

Jaunimo atstovai: 4

4.1.7. Mokymų, konferencijų, konsultacijų ar kitų renginių, kurie vyksta jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo tematika ir

kuriuose dalyvavo SJRT nariai, skaičius

Renginiai: 1

Dalyviai iš SJRT: 1

4.1.8. Susitikimų, vizitų, bendrų konferencijų su kitomis SJRT skaičius 0

Kokybiniai SJRT veiklos vertinimo kriterijai apima, tačiau neapsiriboja šiais: Aprašymas

4.1.9. Atliktų jaunimo situacijos, poreikių analizių, tyrimų, jaunimo politikos kokybės vertinimų

metu surinktos informacijos ir rezultatų tikslingas naudojimas:

2022 m. Šilalės rajono savivaldybės administracijos JST

savanorė atliko tyrimą apie lyčių lygybę.

2022 m. gruodžio mėn. atliktas jaunimo ir su jaunimu

dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių

identifikavimas ir registracija.

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

Pasiūlymas Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. socialinių

paslaugų planui SJRT protokoliniu nutarimu 2022 m.

vasario 3 d.

4.1.9.2. aptariant, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus savivaldybės institucijose,

administracijoje ir įstaigose, dirbančiose su jaunimu

Aktualūs klausimai svarstomi pagal poreikį SJRT

posėdžiuose.

4.1.9.3. teikiant informaciją ir siūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo valstybinėms

institucijoms ir įstaigoms

Pasiūlymai teikiami Savivaldybės tarybai ir administracijai.

4.1.9.4. tarp kitų savivaldybėje veikiančių suinteresuotų šalių (rengiant projektus, kuriant naujas

iniciatyvas ar pan.)

Bendradarbiaujama su Šilalės rajono, Tauragės apskrities

irkitų savivaldybių institucijomisbei jaunimoir su jaunimu

dirbančiomis organizacijomis.

4.1.10. SJRT posėdžių metu svarstytų, analizuotų klausimų ir temų įvairovė (sritys) SJRT posėdžių metu svarstytos temos, susijusios su

Jaunimopolitikos įgyvendinimurajone:mobiliojodarbosu

jaunimu, JST organizavimas, gabių mokinių ir studentų

skatinimas, mokinių įdarbinimas vasaros atostogų metu,

jaunimo projektų finansavimas ir kt.
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Siektinas rezultatas SJRT vertinimo kriterijai Į(si)vertinimas

4.1.11. Pozicijų, siūlymų ar rekomendacijų, pateiktų savivaldybės institucijoms, administracijai ir

įstaigoms, į kuriuos buvo atsižvelgta, įgyvendinimas

2022 m. SJRT pateikė 4 pasiūlymus dėl teisės aktų

priėmimoirkeitimoSavivaldybės tarybai iradministracijai.

Į visus pasiūlymus buvo atsižvelgta, teisės aktai priimti ir

pakeisti.

4.1.12. Savivaldybėje įvykęs pokytis ir sukurta pridėtinė vertė atsiradusi dėl pateiktų pozicijų,

siūlymų ar rekomendacijų, į kuriuos buvo atsižvelgta ir kurie buvo įgyvendinti

Priimti nauji ir atnaujinti galiojantys Jaunimo politikos

įgyvendinimąsavivaldybėjereglamentuojantysteisėsaktai.

4.2. Jaunimo ir visuomenės

informavimas apie SJRT

veiklą

4.2.1. Aktuali SJRT informacija (narių sąrašas, veiklos planai, ataskaitos ir kt.) viešinama

oficialiame savivaldybės internetiniame puslapyje ir kitose SJRT ir / arba JRK pasirinktose

visuomenės informavimo priemonėse

Aktuali SJRT informacija viešinama oficialioje

savivaldybės svetainėje, skiltyje „Jaunimui“, savivaldybės

bei susijusių partnerių socialinių tinklų paskyrose, vietinėje

spaudoje.
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                             PRITARTA

                                                                                     Šilalės rajono savivaldybės tarybos

                                                                      2023 m. vasario d. sprendimu Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2022 METŲ

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:

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;

Koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;

Užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos

klausimus;

Stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su

jaunimu dirbančių organizacijų.

Prasidėjus 2019–2023 m. Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui, 2019 m. buvo

suformuota 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 ir 5 Savivaldybės tarybos bei administracijos atstovai. 2020 m. SJRT sudėtis buvo

atnaujinta, pakeitus du neaktyvius narius.

2022 m. įvyko 4 SJRT posėdžiai, kuriuose SJRT pateikė 4 pasiūlymus (rekomendacijas)

Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su

jaunimo politikos klausimais:

Dėl 2022 m. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos plano.

Dėl pasiūlymų Šilalės rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų planui.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų pakeitimo.

Dėl mobiliojo darbo su jaunimu įgyvendinimo Šilalės rajone.

2022 m. vasario 3 d. JRT posėdyje buvo svarstytas Šilalės rajono savivaldybės jaunimo

reikalų tarybos 2022 m. veiklos planas, kuris turi būti patvirtintas, vadovaujantis Jaunimo reikalų

agentūros direktoriaus 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 2V-105 (1.4.) „Dėl Savivaldybių jaunimo

reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų ir vertinimo rekomendacijų

patvirtinimo“. Veiklos planas buvo tvirtinamas metams ir apėmė pagrindinius numatomus

darbotvarkės klausimus. 2022 m. SJRT metinis veiklos planas buvo rengiamas atsižvelgus į jaunimo

politikos įgyvendinimo savivaldybėje situaciją ir atliktus vertinimus. Plane numatyti tikslai ir veiklos

atspindėjo jaunimo situaciją ir problematiką bei buvo atsižvelgta į Agentūros 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 2022 m. veiklos planą, buvo svarstyti pasiūlymai Šilalės rajono savivaldybės 2022 m.

socialinių paslaugų planui. Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra įpareigotas

dalyvauti Savivaldybės socialinio 2022 m. plano rengimo darbo grupėje ir pateikti siūlymus,

susijusius su socialinių paslaugų jaunimui teikimu – atvirojo bei mobiliojo darbo su jaunimu, kaip

socialinės paslaugos, teikimo užtikrinimu ir plėtra.

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai buvo patvirtinti Šilalės

rajono savivaldybės 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr.T1-71 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“. Dėl pasikeitusių aukštesnių teisės aktų bei poreikio

detaliau išaiškinti tam tikrus punktus, yra būtina nuostatus atnaujinti.
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SJRT pasiūlė Administracijos direktoriui inicijuoti Savivaldybės tarybos sprendimo

projekto rengimą dėl Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų pakeitimo.

2022 m. vasario 3 d. vykusiame SJRT posėdyje diskutuota dėl mobiliojo darbo

įgyvendinimo Šilalės rajone. Siūlyta Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai ieškoti

galimybių Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atvirame jaunimo centre įsteigti du naujus

etatus mobiliajam darbui su jaunimu vykdyti. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d.

sprendimu Nr. T1-222 „Dėl Mobiliojo darbo su jaunimu organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje

tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame apraše numatyta, kad mobilųjį darbą su jaunimu vykdo

juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei vienų metų darbo su jaunimu patirtį, o vykdančioje

organizacijoje turi būti ne mažiau nei du darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip po pusę etato, skirto

mobiliajam darbui su jaunimu vykdyti. SJRT pateikė 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. SJRT, svarstydama 2022 m. savivaldybės biudžetą, siūlė

Savivaldybės administracijai numatyti lėšų materialiniam mobiliojo darbo su jaunimu komandos

aprūpinimui, t. y. (numatyti lėšų) Kultūros centrui reikalingos įrangos užsiėmimams bei transporto

įsigijimui.

Įgyvendinti Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį Šilalės rajone, iš savivaldybės

biudžeto 2022 m. buvo skirta 3192 eurų. Programos tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms

dalyvauti savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų ir darbo

patirties, taip padedant jiems pasirinkti profesiją, integruotis į formaliojo švietimo sistemą ir (arba)

pasirengti įsilieti į darbo rinką.

2022 m. ilgalaikę jaunimo savanorišką tarnybą Šilalės rajone atliko 17 jaunų žmonių.

Trumpalaikę savanorišką veiklą Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre atliko 4 individualūs

savanoriai. SJRT protokoliniu nutarimu pritarė Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų

sąjungos „Apskritasis stalas“ siūlomam ilgalaikę savanorystę atliekančių savanorių kvotų grafikui. 

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2020–2022 metų plėtros programa

siekiama sukurti darnią aplinką ir prielaidas plėtoti tęstinę jaunimo politiką rajone. Tęstinė jaunimo

politika plėtros programoje suprantama kaip esamų priemonių plėtojimas ir naujų priemonių,

sudarančių palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei, jo sėkmingam integravimuisi į

visuomenės gyvenimą ir šiuolaikinę socialinę ekonominę aplinką, sukūrimas, užtikrinantis jaunimo

politikos organizavimo ir valdymo tobulinimą bei nuostatų, numatytų Lietuvos Respublikos jaunimo

politikos pagrindų įstatyme, įgyvendinimą. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoti jaunimo ir su

jaunimu dirbančių organizacijų 5 projektai:

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos, Laukuvos jaunųjų šaulių 7-osios

kuopos projektas „Sunkus Kerzas 2022“ – 600 eurų;

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro Atviro jaunimo centro projektas „Jaunimo

pulsu“ – 1500 eurų;

Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ projektas

„Jaunimo judesys“ – 1500 eurų;

Neformalios iniciatyvinės grupės „Šilalės motorolerių sezono atidarymo“ renginio

organizatorių projektas „Šilalės motorolerių sezono atidarymas 2022“ – 800 eurų;

VšĮ „Kraštomanija“ projektas „Jūra tekanti kultūra“ – 600 eurų.

Savivaldybėje 2022 m. buvo vykdoma jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo

rinką programa. Programos įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų (2022 m.) skirtas

finansavimas – 2400 eurų. Kompensacijos išmokėtos 6 darbdaviams, įdarbinusiems 8 mokinius 2022

m. vasaros atostogų metu.

Įgyvendinant Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos srities Gabių mokinių ir

studentų skatinimo programą, atrankos komisija paskyrė vienkartines finansines išmokas

penkiasdešimt šešiems mokiniams, kurie 2021–2022 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
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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. Išmokų suma vienam mokiniui ar studentui, priklausomai

nuo pasiekimų, siekė nuo 100 iki 250 eurų. Iš viso, pagal Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų

skatinimo programą, 2020 m. gabiems mokiniams ir studentams buvo išdalinta 7000 eurų.

Savivaldybėje veikiančio Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro atviro jaunimo

centro savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų arba kofinansuojamų per 2022 m. pasiekti

rodikliai: unikalių lankytojų skaičius – 413; nuolatinių lankytojų skaičius – 29; bendras lankytojų

skaičius – 3428; surengta renginių – 27; įgyvendinta lankytojų inicijuotų veiklų – 14; paruošta

publikacijų veiklos viešinimui – 38;

2022 m. buvo paskelbti Europos ir Lietuvos jaunimo metais, vyko įvairūs renginiai, skirti

šiai progai paminėti. Šilalės rajonui atstovavo jaunuoliai: Austėja Ignotaitė, Rokas Auryla, Ignė

Paulauskaitė ir Gintaras Gedminas. Aktyvūs, motyvuoti, jaunimo galimybėmis bei savanoriška veikla

besidomintys asmenys savo miestuose, miesteliuose, mokyklose, organizacijose dalinsis žiniomis su

savo bendraamžiais bei miesto gyventojais apie visoje Lietuvoje ir jų mieste vykstančius renginius,

skirtus paminėti 2022-uosius – Lietuvos jaunimo metus – bei kita svarbia informacija.

Didžiausias Šilalėje metų renginys jaunimui – „Auksinis jaunimas 2022“, kurį organizavo

Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, vyko 2022 m.

gruodžio 16 d., buvo apdovanoti 4 jaunuoliai ir 1 su jaunimu dirbantis vadovas.

SJRT nariams buvo išsiųstas gyventojų pateiktų nominantų sąrašas su aprašymais, kas ir

už ką nominuoja, prašoma visų SJRT narių susipažinti su pateikiama informacija ir išrinkti, kiekvieno

SJRT nario asmenine nuomone, labiausiai nusipelniusius nominantus: 4 jaunuolius ir 1 su jaunimu

dirbantį vadovą. SJRT siūlė ŠRVJOS „Apskritajam stalui“ apdovanoti renginio „Auksinis jaunimas

2022“ nominantus: su jaunimu dirbantį vadovą Algimantą Dragūną, jaunuolius – Gabija Jakaitę,

Roką Aurylą, Akvilę Grikšaitę, Edviną Toliušį.

___________________________________
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PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos

2023 m. vasario 23 d. protokolu Nr. J1-2

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

Sutrumpinimai:

SJRT – Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba;

JRK – jaunimo reikalų koordinatorius;

SJOT – savivaldybės jaunimo organizacijų taryba;

PO – priimanti organizacija;

SVOO – savanorišką veiklą organizuojanti organizacija.

Eil.

Nr.

Tikslas Uždavinys (-iai) Planuojami rezultatai ir įgyvendinimo

vertinimo kriterijai

Terminas Atsakingi

asmenys

1. Užtikrinti efektyvų

savivaldybės jaunimo

reikalų tarybos darbą,

formuoti savivaldybės

jaunimo politiką

1.1.Organizuoti savivaldybės jaunimo

reikalų tarybos  posėdžius.

Posėdžiai organizuojami, kaip numatyta

SJRT nuostatuose – ne mažiau kaip 4

SJRT posėdžiai per metus.

I-IV ketv. SJRT, JRK

1.2.Organizuoti išplėstinius SJRT

posėdžius, pakviečiant suinteresuotas

institucijas, jaunimo organizacijas

Suorganizuoti išplėstinius posėdžius (ne

mažiau kaip 2). 

Priimti sprendimų/pasiūlymų – ne mažiau

kaip 2.

III ir IV ketv SJRT, JRK

1.3.Užtikrinti SJRT veiklos planavimą ir

viešinimą: parengti ir patvirtinti metinį

veiklos planą, veiklos ataskaitą.

Posėdžių protokolus, veiklos planą ir

ataskaitą viešinti interneto svetainėje

www.silale.lt.

SJRT veikla planuojama,

administruojama ir viešinama nuolat.

I-IV ketv. SJRT, JRK

2. Užtikrinti jaunų

žmonių interesų

atstovavimą,

sprendžiant

savivaldybės jaunimo

2.1. Skatinti, kad į savivaldybės komisijų ar

darbo grupių sudėtį būtų įtraukti

savivaldybės jaunimo organizacijų arba

SJRT jaunimo atstovai.

Savivaldybės jaunimo organizacijų ir/arba

SJRT jaunimo atstovų, kurie bus įtraukti į

savivaldybės komisijų, darbo grupių

veiklą, skaičius – 4.

II ir III ketv SJRT
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politikos klausimus 2.2. Pateikti savivaldybės

tarybai/administracijai pasiūlymus,

rekomendacijas dėl jaunimo politikos

priemonių įgyvendinimo.

Pateikti pasiūlymų/rekomendacijų,

skaičius – 2.

II ir III ketv.

2.3. Dalyvauti

tarpžinybiniuose/tarpinstituciniuose

posėdžiuose/renginiuose ir atstovauti SJRT.

Dalyvauti posėdžiuose/renginiuose. I-IV ketv.

2.4. Pateikti rekomendacijas dėl Jaunimo

iniciatyvų projektų finansavimo Šilalės

rajono savivaldybės biudžeto lėšomis

prioritetų. 

Pateikti ne mažiau kaip 2 prioritetus. I ir III ketv.

3. Skatinti jaunimo

dalyvavimą

savanoriškoje

veikloje, stiprinti

savanorius priimančias

organizacijas

3.1. Dalyvauti posėdyje/renginyje, kuris

skirtas savanorius priimančioms

organizacijoms ir pateikti informaciją,

supažindinti su Jaunimo savanoriškos

tarnybos programa ir savanorystės

galimybėmis rajone.

Dalyvauti ne mažiau kaip 2

posėdžiuose/renginiuose, pateikti

informacija apie Jaunimo savanorišką

tarnybą.

II ir IV ketv. SJRT, JRK

3.2. Dalyvauti Jaunimo savanoriškos

tarnybos programos įgyvendinimo aptarimo

susitikimuose, pateikti siūlymus, teikti

metodinę pagalbą savanorius priimančioms

organizacijoms.

Stiprinti SVOO ir PO veiklą, jaunus

žmones skatinti savanoriauti.

I-IV ketv. SJRT, JRK

4. Užtikrinti darbo su

jaunimu formų

plėtrą ir kokybę

4.1. Analizuoti galimybes, vykdyti

stebėseną ir teikti pasiūlymus dėl jaunimo

įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą

galimybių kūrimo ir plėtros. 

Pateikti ne mažiau kaip 2 pasiūlymus. II ketv. SJRT, JRK

4.2. Dalyvauti atvirojo ir mobiliojo darbo su

jaunimu vykdymo Šilalės rajono

savivaldybėje aptarimo susitikimuose.

Dalyvauti vykstančiuose susitikimuose. III ketv. SJRT, JRK
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5. Skatinti SJRT ir

savivaldybės

institucijų,

organizacijų

bendradarbiavimą 

Organizuoti išvykas į rajono ugdymo

įstaigas, jaunimo organizacijas,

supažindinti mokinius su jaunimo politika,

galimybėmis įsitraukti į visuomeninę veiklą

per jaunimo organizacijas, savanorišką

veiklą.

Dalyvauti ne mažiau kaip 1 išvykoje. II ketv. SJRT, JRK

6. Skatinti jaunimui

palankias sąlygas

gyventi ir dirbti

Savivaldybėje.

Įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybės

jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į

darbo rinką programą. Programa, kuria

siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros

laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu,

skatinti ir didinti pagalbą jauniems

žmonėms įsidarbinti.

Aptarti ir pateikti ne mažiau kaip 2

pasiūlymus.

II-III ketv. SJRT, JRK

7. Kelti SJRT narių

kompetenciją jaunimo

politikos srityje.

Didinti SJRT veiklos

efektyvumą.

Dalyvauti mokymuose, seminaruose bei

gerosios patirties sklaidos renginiuose,

kuriuos rengia Jaunimo reikalų agentūra,

LiJOT, įstaigos, SJOT ar kitų savivaldybių

JRT.

Dalyvauti ne mažiau kaip 2 mokymuose,

konferencijose, geros patirties sklaidos

seminaruose.

I-IV ketv. SJRT, JRK

Esant poreikiui planas gali būti pildomas

_____________________________________________
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Savivaldybės jaunimo reikalų taryba kviečia jaunimą, jaunimo organizacijas, su

jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes dalyvauti įgyvendinant

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 m. plėtros programą

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba kviečia Savivaldybės jaunimą,

jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas ir neformalias jaunimo grupes teikti

veiklos projektų paraiškas dėl dalinio rėmimo.

Savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų ir

neformalių jaunimo grupių veiklos projektų dalinio rėmimo finansavimui gauti

paraiškas gali teikti:

 Savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios

organizacijos, įregistruotos VĮ Registrų centre;

 Savivaldybės teritorijoje veikiančių nacionalinių jaunimo organizacijų struktūriniai

padaliniai, taip pat neformalios jaunimo grupės ar klubai, neįregistruoti VĮ Registrų centre, bet

sudarę sutartį (Programos 2 priedas) su ne pelno siekiančiu ir jaunimo poreikius tenkinančiu

juridiniu asmeniu dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą.

Vertinant paraiškas, prioritetas bus teikiamas projektams, kurie sprendžia rajono

jaunimo (ypač mažiau galimybių turinčio jaunimo) problemas, didina jaunimo

laisvalaikio užimtumą, skatina jaunų žmonių aktyvumą, pilietiškumą, verslumą, sveiką

gyvenseną, sudaro sąlygas jaunimo saviraiškai, turi išliekamąją vertę.

Būtina pateikti:

 vieną paraiškos egzempliorių, pasirašytą organizacijos vadovo ir projekto vadovo arba

kuratoriaus, patvirtintą organizacijos antspaudu, jeigu organizacija tokį turi;

 paraišką teikiančios organizacijos nuostatų arba įstatų ir registracijos pažymėjimo

kopijas;

 jei Savivaldybės jaunimo, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų

veiklos projektų dalinio rėmimo priemonei paraišką teikia neformali jaunimo grupė, ji privalo

pateikti bendradarbiavimo sutartį (2 priedas) tarp neformalios jaunimo grupės ir finansavimo

sutartį pasirašysiančios organizacijos bei pasirašančios organizacijos registracijos pažymėjimo

kopiją.

Paraiška turi būti tvarkinga, puslapiai sunumeruoti.

Paraiškų laukiame iki š. m. kovo 28 d. 17.00 val., Šilalės rajono savivaldybėje, J.

Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab., arba el. paštu info@silale.lt

Išsamesnės informacijos teiraukitės Vaidos Janulevičienės, jaunimo reikalų

koordinatorės, 312 kab., tel. (8 449) 45348, el. p. vaida.januleviciene@silale.lt, mob. tel. 8

67493478.

Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja

Guoda Juškaitė

Pridedama nuoroda: Šilalės rajono savivaldybės jaunimo politikos 2023–2025 metų

plėtros programa (1 priedas Paraiškos forma, 2 priedas Plėtros programos bendradarbiavimo

sutartis).
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