JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. kovo 19 d. Nr.
Posėdis įvyko 2021 m. kovo 19 d. 15.00 val., naudojantis video konferencijos platforma
Zoom. Posėdžio nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/82985347354?pwd=OGRSSGM2MVdGcmhBaXhPWndjU3NjZz09

Posėdžio pirmininkė – Joniškio r. savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė,
posėdžio sekretorė – Joniškio r. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Daina Armonavičienė.
Dalyvavo: Kęstutis Tautvaišas, Joniškio r. savivaldybės tarybos narys, Eglė Damalakaitė,
Joniškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorė, Gabija Rudytė, Skaistgirio jaunimo klubo „SJK“ narė ir Lietuvos
jaunimo sąjungos „Žingsnis“ narė, Neda Vadakojytė, neformalios jaunimo grupės „Interact“ klubo
prezidentė. Svečio teisėmis dalyvavo Brigita Budreckaitė, Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio
mokinių savivaldų informavimo centro regioninės jaunimo politikos koordinatorė.
Nedalyvavo: Evelina Spiriūtė, Gasčiūnų jaunimo klubo „Ateinam“ narė, Egidija Daunorienė,
Joniškio r. savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji
specialistė,
Darbotvarkė:
1. Dėl Jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos plano patvirtinimo (pranešėja V.
Aleknavičienė).
2. Joniškio rajono savivaldybės Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką
programos nuostatų ir prioritetų (pranešėja D. Armonavičienė).
3. Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis
prioritetų nustatymo (pranešėja D. Armonavičienė).
4. Einamieji klausimai.
1. SVARSTYTA: Pirmininkė V. Aleknavičienė pristatė 2021 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos
plano projektą. Planuojama, kad Jaunimo reikalų taryba ieškos būdų, kaip užtikrinti jaunų žmonių
interesų atstovavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus, skatins jaunimo
dalyvavimą savanoriškoje veikloje, stiprins savanorius priimančias organizacijas, skatins jaunimo
lyderystę, pateiks rekomendacijas, kokios priemonės sumažintų COVID-19 pandemijos sukeltas
neigiamas pasekmes jaunimui. Veiklos plane numatyta, organizuoti išvykas į rajono ugdymo įstaigas,
jaunimo organizacijas, dalyvauti pokalbiuose su jaunuoliais apie saugią emocinę aplinką, patyčių,
savižudybių, prekybos žmonėmis prevenciją, supažindinti mokinius su jaunimo politika,
galimybėmis įsitraukti į visuomeninę veiklą per jaunimo organizacijas, savanorišką veiklą. Taip pat
iki metų pabaigos planuojama atlikti mobilaus darbo su jaunimu poreikio ir galimybių tyrimo analizę,
mobilios komandos sudarymo ir finansavimo galimybes. Jaunimo reikalų taryba planuoja, kad iki
metų pabaigos atliks tarybos veiklos vertinamą pagal savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vertinimo
kriterijus, vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento 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“. Jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos
planą galima rasti www.joniskis.lt/jaunimas/informacija.
1. NUTARTA: vienbalsiai nutarta patvirtinti 2021 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planą
(pridedama).
2. SVARSTYTA: D. Armonavičienė informavo, kad Joniškio rajono savivaldybės tarybai yra
pateiktas sprendimo projektas dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir
integracijos į darbo rinką programos, kurią planuojama patvirtinti artimiausiame Joniškio rajono

savivaldybės posėdyje. Programa siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, skatinti ir
didinti pagalbą jauniems žmonėms įgyjant praktinių įgūdžių. Programa skirta savivaldybės jaunimui
nuo 16 iki 19 m., besimokančiam savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir
deklaravusiam gyvenamąją vietą savivaldybėje. Programos vykdymo laikas – liepos–rugpjūčio
mėnesiai, ne ugdymo proceso metu. Jaunimo reikalų taryba diskutavo dėl programos prioritetų.
Pasiūlyta tarybos sprendimo projekte numatyti, kad į programą galės registruotis visi Joniškio krašto
jaunuoliai, bet prioritetas dalyvauti programoje būtų teikiamas jaunuoliams, kurie gyvena šeimoje,
kuri augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų, auga šeimoje, patiriančioje socialinę riziką, yra
globojami arba gyvena savivaldybės bendruomeniniuose globos namuose.
2.
NUTARTA: vienbalsiai nutarta pritarti jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo
rinką programos prioritetams ir įtraukti į tarybos sprendimo projektą.
3. SVARSTYTA: Sekretorė D. Armonavičienė informavo, kad kaip ir pernai, taip ir šiemet,
Jaunimo reikalų tarybai rekomenduojama nustatyti Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo
Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis programų prioritetus. Atsižvelgiant į Jaunimo reikalų
departamento rekomendacijas, siūlomi tokie prioritetai: jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę
veiklą galimybių kūrimas ir plėtra, mažiau galimybių turinčio jaunimo problemų sprendimas. Brigita
Budreckaitė pasiūlė numatyti dar vieną prioritetą - jaunimo psichologinės ir fizinės sveikatos
stiprinimas ir lytinis švietimas.
3. NUTARTA: vienbalsiai nutarta pritarti tokiems Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo
Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis programų prioritetams: jaunimo įgalinimo ir įtraukimo
į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra, mažiau galimybių turinčio jaunimo problemų
sprendimas, jaunimo psichologinės ir fizinės sveikatos stiprinimas ir lytinis švietimas.
4. Gabija Rudytė pasiūlė ieškoti galimybių, lėšų savivaldybės biudžete, gabių jaunuolių
skatinimui. Tikslinga būtų numatyti, kaip vasaros atostogų metu, pasiūlyti jaunuoliams, kurie yra
gabūs, turi talentų, dalyvauti kūrybinėse stovyklose, o dalį stovyklos lėšų jaunuoliams kompensuoti
iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto. Pasiūlymui pritarta, o pirmininkė Vaida Aleknavičienė teigė
pasitelksianti į pagalbą savivaldybės administracijos specialistus ir ieškosianti lėšų jaunuolių
skatinimo priemonėms.
Brigita Budreckaitė informavo, kad Lietuvos moksleivių sąjungos iniciatyva yra vykdoma
jaunuolių apklausa ir kai bus susisteminti apklausos rezultatai jie bus pristatyti Jaunimo reikalų
taryboje.

Pirmininkė
Sekretorė

Vaida Aleknavičienė
Daina Armonavičienė

Jaunimo reikalų tarybos 2021 m. kovo 19 d.
posėdžio protokolo priedas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.
1.

Tikslas
Užtikrinti efektyvų
savivaldybės
jaunimo reikalų
tarybos darbą

Uždavinys (-iai)

Planuojami rezultatai ir
įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
1.1.Organizuoti savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – Posėdžiai orgaznizuoti, kaip
SJRT) posėdžius.
numatyta SJRT nuostatuose,
ne mažiau kaip 4 SJRT
posėdžiai per metus

Atsakingi asmenys
SJRT pirmininkė, Jaunimo
reikalų koordinatorė

1.2.Organizoti išplėstinius SJRT posėdžius, pakviečiant
suinteresuotas institucijas, jaunimo organizacijas

Suorganizuoti išplėstiniai
posėdžiai (ne mažiau kaip 2).
Priimtų
sprendimų/pasiūlymų
skaičius.

SJRT pirmininkė, nariai,
Jaunimo reikalų
koordinatorė

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.joniskis.lt
1.4. Atlikti SJRT veiklos vertinamą pagal savivaldybių
jaunimo reikalų tarybų vertinimo kriterijus, vadovaujantis
JRD 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“.

SJRT veikla planuojama ir
viešinama nuolat

SJRT pirmininkė, Jaunimo
reikalų koordinatorė

Pagal teisės aktų
reikalavimus atliktas SJRT
vertinimas,
ataskaita pateikta JRD

SJRT pirmininkė, nariai,
Jaunimo reikalų
koordinatorė

2.

Užtikrinti jaunų
žmonių interesų
atstovavimą,
sprendžiant
savivaldybės
jaunimo politikos
klausimus

2
2.1. Skatinti, kad į savivaldybės komisijų ar darbo grupių
sudėtį būtų įtraukti savivaldybės jaunimo organizacijų arba
SJRT jaunimo atstovai

2.2. Pateikti savivaldybės tarybai/administracijai pasiūlymus
ar rekomendacijas dėl jaunimo politikos priemonių
įgyvendinimo
2.3 Aptarti, pateikti siūlymus dėl jaunimo vasaros ir
integracijos į darbo rinką programos prioritetų ir
įgyvendinimo. IV ketv. pateikti rekomnedacijas dėl
programos įgyvendinimo.
2.4. Pateikti rekomendacijas dėl Jaunimo iniciatyvų projektų
finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis
prioritetų.
3.

4.

Skatinti jaunimo
dalyvavimą
savanoriškoje
veikloje, stiprinti
savanorius
priimančias
organizacijas

Užtikrinti darbo su
jaunimu formų
plėtrą ir kokybę

3.1. Jaunimui skirtuose renginiuose pateikti informaciją apie
Jaunimo savanorišką tarnybą

Savivaldybės jaunimo
organizacijų tarybos ir / arba
SJRT jaunimo atstovų, kurie
įtraukti į savivaldybės
komisijų, darbo grupių
veiklą, skaičius (ne mažiau
kaip 5 atstovai)
Pateikta ne mažiau kaip 4
pasiūlymai / rekomendacijos
skaičius

SJRT pirmininkė, nariai

Pateikti prioritetai ir
rekomendacijos dėl
programos įgyvendinimo
Pateikti ne mažiau kaip 2
prioritetai

Dalyvauta mažiau kaip 2
renginiuose, pateikta
informacija apie Jaunimo
savanorišką tarnybą
3.2. Dalyvauti Jaunimo savanoriškos tarnybos programos
Kartu su savanorius
įgyvendinimo aptarimo susitikimuose, pateikti siūlymus, teikti priimančiomis
metodinę pagalbą savanorius priimančioms organizacijoms
organizacijomis dalyvauta ne
mažiau kaip 2 susitikimuose,
pagal poreikį teikta metodinė
pagalba
Atlikti mobilaus darbo su jaunimu poreikio ir
Pristatytas mobilaus darbo
galimybių tyrimo analizę, mobilios komandos sudarymo ir
su jaunimu
finansavimo galimybes
poreikis ir jo galimybės
Joniškio r. savivaldybės
kaimiškose vietovėse

SJRT pirmininkė

SJRT pirmininkė, Jaunimo
reikalų koordinatorė

Jaunimo reikalų
koordinatorė, nariai

5.

Skatinti jaunimo
lyderystę

6.

Skatinti SJRT ir
savivaldybės
institucijų,
organizacijų
bendradarbiavimą

7.

Užtikrinti, kad būtų
pateikti pasiūlymai
dėl priemonių,
mažinančių
COVID-19
pandemijos sukeltas
pasekmes jaunimui,
jaunimo veikloms ir
jaunimo politikos
įgyvendinimui

3
Organizuoti mokymus / seminarą jaunimo lyderiams
Organizuoti išvykas į rajono ugdymo įstaigas, jaunimo
organizacijas, dalyvauti pokalbiuose su jaunuoliais apie
saugią emocinę aplinką, patyčių, savižudybių, prekybos
žmonėmis prevenciją, supažindinti mokinius su jaunimo
politika, galimybėmis įsitraukti į visuomeninę veiklą per
jaunimo organizacijas, savanorišką veiklą
Aptartos priemonės, mažinančios COVID-19 pandemijos
sukeltas pasekmes jaunimui, pateikti pasiūlymai už priemonių
įgyvendinimą atsakingoms institucijoms

Suorganizuoti ne mažiau
kaip vieneri mokymai /
seminaras
Suorganizuotos ne mažiau
kaip 15 išvykų

SJRT pirmininkė, Jaunimo
reikalų koordinatorė

Aptartos ir pateikti
pasiūlymai ne mažiau kaip 2
priemonėms

SJRT pirmininkė, nariai

_____________________________________________

SJRT pirmininkė, Jaunimo
reikalų koordinatorė, nariai

