
       PATVIRTINTA
          Šiaulių miesto savivaldybės

       jaunimo reikalų tarybos
       2021  m. kovo  13 d. 

                    protokolu Nr. VT-14

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Tikslas Uždaviniai Planuojami rezultatai Terminas Atsakingi
asmenys

1. Skatinti 
jaunimo 
savanoriškos 
tarnybos 
įgyvendinimą 

1.1. Užtikrinti  
savanoriškos tarnybos 
veiklą

Skirtas finansavimas I ketv. SJRT* 
pirmininkas,
JRK*

1.2. Kurti nuoseklią 
informacijos sklaidos 
apie savanorystės 
galimybes ir jaunimo 
savanoriškos tarnybos 
jaunimo tarpe sistemą 

Informacija skleidžiama

I–IV ketv. SJRT, JRK, 
AJC*, PO*, 
SVO*

1.3. Vykdyti jaunimo 
savanoriškos tarnybos 
įgyvendinimo stebėseną

Aptarti pasiekti rezultatai:
PO organizacijų skaičius, 
skirtas finansavimas, 
savanoriavusių jaunų 
žmonių skaičius  

IV ketv. SJRT, JRK, 
SVO

2. Užtikrinti 
darbo su 
jaunimu formų 
plėtrą ir 
kokybę 

2.1. Užtikrinti atvirojo 
jaunimo centro ir 
atvirosios jaunimo 
erdvės teikiamą 
paslaugų įvairovę ir 
kokybę

Suderinti AJC veiklos 
planai ir rezultatai

I–IV ketv. SJRT nariai,
JRK, AJC

2.2. Įvertinti AJC veiklą
pagal JRD patvirtintą, 
atvirųjų jaunimo centrų 
ir atvirųjų jaunimo 
erdvių identifikavimo ir 
veiklos kokybės 
priežiūros tvarkos 
aprašą.

Identifikavimas atliktas IV ketv. SJRT nariai,
JRK, AJC

2.3. Aptarti darbo su 
jaunimu gatvėje poreikį 
ir galimybes 

Inicijuotas susitikimas su 
projekto „Vaikų socialinės
integracijos skatinimas 
Jelgavos ir Šiaulių 
miestuose“ vykdytojais

III–IV
ketv.

SJRT nariai,
JRK

3. Užtikrinti 
efektyvų 
Savivaldybės 
jaunimo 

3.1. Organizuoti 
Savivaldybės jaunimo 
reikalų tarybos 
posėdžius

Įvykusių SJRT  posėdžių 
skaičius (ne mažiau 4 JRT
posėdžiai)

I–IV ketv. SJRT 
pirmininkas,
JRK



politikos 
formavimą

3.2. Įvertinti SJRT 
veiklą pagal 
Savivaldybių jaunimo 
reikalų tarybų vertinimo
kriterijus

Vertinimas atliktas IV ketv. SJRT 
pirmininkas,
JRK, SJRT 
nariai

3.3. Teikti 
rekomendacijas, 
pozicijas, rezoliucijas 
savivaldybei, siekiant 
jaunimui aktualių 
pokyčių

Pateikti bent 7 pasiūlymai
savivaldybės 
institucijoms.

I–IV ketv.  SJRT 
nariai, JRK

3.4. Užtikrinti SJRT 
veiklos planavimą ir 
viešinimą: rengiami 
metiniai veiklos planai, 
posėdžių protokolai, 
veiklos ataskaitos, 
viešinama internete.

SJRT veikla planuojama 
ir viešinama

I–IV ketv. SJRT nariai,
JRK

3.5. Jaunimo atstovų 
įtraukimas į jaunimui 
aktualių klausimų 
sprendimą savivaldybės 
tarybos ir 
administracijos  darbo 
grupėse ir komisijose

Darbo grupių skaičius – 5

Dalyvavusių asmenų 
skaičius – 8 

I–IV ketv. SJRT nariai,
JRK

4. Skatinti 
jaunų žmonių 
aktyvumą ir 
dalyvavimą 
jaunimo, 
jaunimo 
organizacijų 
veikloje 

4.1. Užtikrinti jaunimo 
iniciatyvų projektų 
finansavimą

Įgyvendintų jaunimo 
iniciatyvų projektų 
skaičius – 5 

I–IV ketv. SJRT nariai,
JRK

4.2. Vykdyti jaunimo 
iniciatyvų projektų 
stebėseną.

Užtikrinama finansuotų 
jaunimo iniciatyvų 
konkurso projektų 
įgyvendinimo stebėsena ir
vizitavimas.

II–IV ketv. SJRT nariai,
JRK

4.3. Skatinti jaunimo 
dalyvavimą jaunimo 
organizacijų veikloje

Sudarytas Savivaldybėje 
veikiančių aktyvių 
jaunimo organizacijų, 
neformalių jaunimo 
grupių ir nacionalinių 
jaunimo organizacijų 
padalinių sąrašas

III–IV
ketv.

SJRT nariai,
JRK, ŠJOA 
„Apskritasis
stalas“

4.4. Įvertinti ŠJOA 
„Apskritasis stalas“  

Įvertinimas atliktas III–IV
ketv.

SJRT nariai,
JRK, ŠJOA 



atitikimą teisės aktuose 
numatytiems 
reikalavimams bei 
vykdoma veikla (pagal 
JRD parengtas 
rekomendacijas)

„Apskritasis
stalas“

5. Įgyvendinti 
faktais ir 
žiniomis grįstą 
jaunimo 
politiką.

5.1. Atlikti mažos 
apimties jaunimo 
problematikos, 
situacijos, poreikio 
analizes, apklausas 

Atliktų jaunimo 
problematikos, situacijos, 
poreikio analizių, 
apklausų skaičius

II–IV ketv. SJRT nariai,
JRK, ŠJOA 
„Apskritasis
stalas“, 
asociacija 
„Juspo“

SJRT – Savivaldybės jaunimo reikalų taryba 
JRK – jaunimo reikalų koordinatorius
ŠJOA – Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“
AJC – atvirasis jaunimo centras
PO – jaunimo savanorius priimanti organizacija
SVO – jaunimo savanorišką veiklą organizuojanti organizacija


