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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2022 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

2022-ieji buvo paskelbti Lietuvos ir Europos jaunimo metais, todėl visuomenė buvo skatinama 

atkreipti dėmesį į jaunimo politiką ir drauge spręsti jauniems ž monėms kylančias problemas. 

2022 m. Šiaulių mieste gyveno virš 15,3 tūkstančių jaunų žmonių (nuo 14 iki 29 metų). Šis jaunų 

žmonių skaičius sudaro apie 14,8 proc. visų miesto gyventojų. 

Jaunimo balsui atstovauja Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT), 

lygybės principu sudaryta iš 12 narių: iš Savivaldybės administracijos (2), Savivaldybės tarybos (4) ir 

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ (6) deleguotų atstovų. SJRT tikslas – 

dalyvauti koordinuojant, inicijuojant ir formuojant jaunimo veiklą bei teikti patariamojo pobūdžio 

siūlymus miesto savivaldybės tarybai, administracijai, savivaldybės tarnautojams, kitoms institucijoms 

dėl jaunimo ir jaunimo organizacijų reikmes atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimo. 

2022 m. vasario 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-32 „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo 

reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti 2 jaunimo reikalų tarybos nariai (Šiaulių 

jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ 2021-12-15 raštas Nr. „Dėl Šiaulių miesto 

savivaldybės jaunimo reikalų tarybos delegatų“).  

2022 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-335„Dėl Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti 2 jaunimo reikalų tarybos nariai 

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 

2022-06-02 raštas Nr. JRKG-24 „Dėl kandidato į Jaunimo reikalų tarybą“) ir Savivaldybės 

administracijos deleguotas narys (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-30 

įsakymu Nr. A-1000 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 28 

d. įsakymo Nr. A-759 „Dėl savivaldybės administracijos darbuotojų delegavimo į Šiaulių miesto 

savivaldybės jaunimo reikalų tarybą“ pakeitimo“). 

Įgyvendinama pagrindinius uždavinius, SJRT inicijavo pasitarimus aktualiais jaunimui 

klausimais, su Šiaulių menų mokyklos atviruoju jaunimo centru, Savivaldybės Socialinių paslaugų 

skyriaus specialistais, asociacija „Laisvieji piliečiai“ dėl jaunimo savanoriškos tarnybos programos 

įgyvendinimo, Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centru, Šiaulių 

jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, Jaunimo reikalų agentūra, Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus atstovais, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos botanikos sodo darbuotojais. 

Vadovaudamasi pateikta informacija teikė pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės 

administracijai, jaunimo centrui, Jaunimo reikalų agentūrai, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija 

„Apskritasis stalas“. 

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veikla 

 

Metai 

 

Įvyko posėdžių 

 

Svarstyta klausimų 

Pateikta pasiūlymų dėl jaunimui 

aktualių problemų sprendimo 

2019 5 24 6 

2020 7 23 10 

2021 9 28 15 

2022 5 28 11 

Vidutinis SJRT narių lankomumas buvo 71,5% (2019 m. – 63%, 2020 m. – 65%, 2021 m. – 

64,8%), jaunimo organizacijas atstovaujančių SJRT narių lankomumas buvo 80% (2019 m. – 60%, 2020 
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m. – 65%, 2021 m. – 64,8%), Savivaldybės deleguotų atstovų – 63,3% (2019 m.– 67%, 2020 m. – 69%, 

2021 m. – 64,8%).  

SJRT posėdžiai yra atviri, juose dalyvauja jaunimo organizacijų ir aktyvaus jaunimo atstovai, 

taip pat kviesti asmenys, Savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių specialistai, kitų įstaigų ir 

organizacijų atstovai. 

1. Sausio mėn. nuotoliniame SJRT posėdyje buvo pritarta LMS Šiaulių mokinių savivaldų 

informavimo centro pateiktai pozicijai dėl  galimybės Šiaulių miesto gimnazijoms teikti dalyvaujamojo 

biudžeto projektus, nutarta kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl Dalyvaujamojo biudžeto 

gimnazijoms programos sukūrimo ir finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis. (2022-01-15 SJRT 

protokolas Nr. VT–2). 

2. Vasario mėn. SJRT posėdžio protokoliniu sprendimu pritarta Šiaulių miesto savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ataskaitai ir pritarta 2022 m. veiklos plano projektui, paskelbta 

Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt skiltyje Jaunimas. 2021 m. veiklos 

ataskaita pateikta Savivaldybės tarybai (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2022-02-11 raštas 

Nr. S-549 „Dėl ataskaitos teikimo“). 

Svarstyta dėl lėšų iš priemonės „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ paskirstymo, nutarta 9 000 

Eur skirti jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti, 1300 Eur – JST įgyvendinimui, Savivaldybės 

lėšomis finansuoti 6 savanorių išlaidas. 

Pritarta asociacijos „Laisvieji piliečiai“ pateiktam Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų 

naudojimo jaunimo savanoriškos tarnybos programai įgyvendinti prašymui ir pasiūlyta Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijai skirti 1300,00 eurų jaunimo savanoriškos tarnybos programai įgyvendinti 

ir sudaryti Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo savanoriškos tarnybos programai įgyvendinti 

sutartį su asociacija „Laisvieji piliečiai“. Spręstas klausimas dėl „Gimnazijų ir progimnazijų 

šturmo“ veiklų planavimo, nutarta suorganizuoti 1 renginį progimnazijų savivaldoms, o veiklas 

gimnazijose pradėti vykdyti kovo – gegužės mėn. ir spalio–lapkričio mėn. 

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkta Goda 

Samalionytė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ deleguota atstovė (2022-02-

09 SJRT protokolas Nr. VT-11). 

3. Kovo mėn. SJRT posėdyje aptartas projekto „Vaikų socialinės integracijos skatinimas 

Jelgavos ir Šiaulių miestuose“ pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo 

per sieną programą įgyvendinimas, jaunimo darbuotojai, dirbantys su jaunimu gatvėje pasidalino savo 

įžvalgomis ir problemomis, SJRT nariai aptarė galimą bendradarbiavimą, pasidalino jaunuolių 

susibūrimo vietomis ir ten vykdoma veikla. Svarstytas klausimas dėl Jaunimo iniciatyvų projektų 

finansavimo konkurso rezultatų, nutarta  įpareigoti  Šiaulių jaunimo organizacijų asociaciją „Apskritasis 

stalas“ atlikti jaunimo organizacijų apklausą dėl išlaidų (maitinimo, kavos pertraukėlių) sumažinimo 

bei projektų finansavimo galimybių ir suorganizuoti projektų rašymo mokymus 2023 m. .(2022-03-23 

SJRT protokolas Nr. VT-19). 

4. Gegužės mėn. SJRT posėdyje svarstyti klausimai dėl  Atvirojo jaunimo centro veiklos, dėl 

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ veiklos, dėl „Gimnazijų 

šturmo“ planavimo bei dėl Lietuvos jaunimo metams pažymėti skirto renginio „Šiauliai – jaunimo 

miestas“.  

Aptartas klausimas dėl jaunimo dienos paminėjimo ir jaunimo parko ąžuoliuko sodinimo vietos 

suradimo, nutarta Selmužės ąžuolo ąžuoliuką sodinti Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 

Botanikos sode (2022-05-31 SJRT posėdžio protokolas Nr. VT-37).  

5. Rugsėjo mėn. SJRT posėdyje svarstyti klausimai dėl lėšų poreikio jaunimo iniciatyvoms 

finansuoti, dėl ŠJOA „Apskritasis stalas“ apklausos dėl projektų finansavimo nuostatų, dėl „Mokyklų 

šturmo“ pratęsimo, dėl Stelmužės ąžuoliuko sodinimo renginio, dėl situacijos jaunimo centre, dėl 

renginių su Šiaulių tardymo izoliatoriaus atstovais aptarimo (2022-09-26 SJRT posėdžio protokolas Nr. 

VT-51). 

SJRT pateikė 11 pasiūlymų Savivaldybės tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų 

projektų, susijusių su jaunimo politikos klausimais: 

1. Dėl Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro pozicijos 

dėl gimnazijų dalyvaujamojo biudžeto programos inicijavimo. 
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2. Dėl 2021 m. veiklos ataskaitos pateikimo Savivaldybės tarybai. 

3. Dėl priemonės „Įgyvendinti jaunimo politiką“ lėšų paskirstymo. 

4. Dėl pritarimo asociacijos „Laisvieji piliečiai“ prašymui dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos 

modelio įgyvendinimo. 

5. Dėl 1300,00 eurų skyrimo jaunimo savanoriškos tarnybos programai įgyvendinti bei sudaryti 

Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo savanoriškos tarnybos programai įgyvendinti sutartį su 

asociacija „Laisvieji piliečiai“. 

6. Dėl projektų, skirtų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai įtraukimo į Šiaulių 

miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų 

finansavimo konkurso prioritetus 2023 m.  

7. Dėl priemonių, skirtų Lietuvos jaunimo metų minėjimui. 

8. Dėl SJRT naujos sudėties patvirtinimo. 

9. Dėl mokymų jaunimo organizacijoms organizavimo dėl 2023 m. projektų paraiškų rengimo.  

10. Dėl 25 000 eurų skyrimo priemonei „Įgyvendinti jaunimo politiką“. 

11. Dėl jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatų pakeitimo. 

Visi posėdžių protokolai, veiklos planai ir veiklos ataskaitos viešinamos Savivaldybės interneto 

svetainėje https://www.siauliai.lt/list/view/tarybos/685 

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos organizavimas įvertintas pagal Savivaldybių 

jaunimo reikalų tarybų vertinimo kriterijus pagal Jaunimo reikalų agentūros rekomendacijas dėl 

Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimo ir vertinimo, vertinimo rezultatai pateikti 

Jaunimo reikalų agentūrai. SJRT atitinka Jaunimo reikalų agentūros rekomendacijas. 

Europos ir Lietuvos jaunimo metų paminėjimas 

2022-ieji buvo paskelbti Lietuvos ir Europos jaunimo metais. Ne tik jaunimas, bet ir su 

jaunuoliais dirbantys specialistai, politikai bei visa visuomenė buvo kviečiami įsitraukti į jaunimo 

veiklas ir drauge įsigilinti bei spręsti problemas, su kuriomis susiduria jauni žmonės. Balandžio mėn. 

SJRT nariai ir jaunimo atstovai dalyvavo Lietuvos bei Europos jaunimo metų atidarymo renginyje 

Vilniuje, rugpjūčio mėn. – Mažeikiuose renginyje „Keliaujantys jaunimo metai „ART‘ERIJA“, 

lapkričio mėn. dalyvauta  Lietuvos bei Europos jaunimo metų už darymo renginyje Marijampolėje. 

Suorganizuotas iškilus renginys jaunimui „Keliaujantys jaunimo metai „Šiauliai – jaunimo 

miestas“, kurio metu jaunuoliai turėjo galimybę artimiau pabendrauti su sprendimų priėmėjais ir drauge 

spręsti jiems opias problemas, susitiko su nevyriausybinių organizacijų, verslo, politikos lyderiais, 

supažino su Jaunimo reikalų agentūros siūlomomis galimybėmis Lietuvoje ir Europoje, ES jaunimo 

strategija ir jaunimo organizacijų veikla.  

Spalio mėn. Šiaulių miesto savivaldybės Jaunimo reikalų taryba (toliau – Jaunimo reikalų 

taryba) kvietė jaunimą į Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sodą kartu pasodinti 

Stelmužės ąžuolo palikuonį, jauną stelmužiuką ir taip prisidėti prie Nacionalinės jaunimo reikalų 

asociacijos bei Lietuvos savivaldybių asociacijos „Jaunimo parko“ iniciatyvos 

https://www.njrka.lt/jaunimoparkas/.  

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariai prisidėjo prie jaunimo politikos 

žinomumo didinimo, lankėsi 6 miesto gimnazijose, organizavo susitikimus su moksleiviais (apie 400 

jaunuolių) ir mokinių savivaldomis, pristatyti jaunimo politikos įgyvendinimą nacionaliniu ir vietos 

lygmeniu, pasidalino jaunimo galimybėmis dalyvauti jaunimo organizacijų ar Atvirojo jaunimo centro 

veikloje, kvietė teikti projektų paraiškas Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursui. 

Jaunimo įgalinimas 

Jaunimo reikalų tarybos nariai deleguoti į formuojamas savivaldybės darbo grupes ar komisijas: 

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba (6), Šiaulių  miesto savivaldybės Švietimo taryba 

(2), Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (2), Projektų įgyvendinimo priežiūros taryba (1), Jaunimo 

iniciatyvų projektų vertinimo komisija (2). 

 

 

https://www.siauliai.lt/list/view/tarybos/685
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Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas 

Šiaulių menų mokyklos atviras jaunimo centras (toliau –  jaunimo centras) – tai įstaiga vykdanti 

atvirąjį darbą su jaunimu, teikianti nemokamas socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas. 

Šiaulių jaunimo centro darbo tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų. 

✓ 2022 m. Šiaulių jaunimo centre: 

lankėsi 534 unikalūs lankytojai; 

bendras lankytojų skaičius – 2010  

Jaunimo centras teikė paraiškas į 2 Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektų 

konkursus: 

1. Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursas, projektas „Pramogauk ir lyderiauk!”, 

paskirtas 2020 Eur finansavimas. 

2. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

sveikatinimo projektų  finansavimo konkursas, projektas „Aš galiu tai pakeisti“, paskirtas 5600 Eur 

finansavimas. 

✓ 2022 m. VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro atvirojoje jaunimo erdvėje 

„OPEN“ (toliau – erdvė): 

lankėsi 160 unikalūs lankytojai; 

bendras lankytojų skaičius – 390  

suorganizuotų veiklų skaičius – 10. 

Jaunimo centras ir erdvė 2022 m. suorganizavo virs 140 renginių jaunimui. 

Erdvė parengė paraišką ir gavo 11995 Eur finansavimą iš Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų 

jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2023 metais konkurso „Socialinių ir emocinių 

kompetencijų stiprinimas atviroje erdvėje OPEN“.  

✓ Šiaulių miesto savivaldybės administracija bendradarbiaudama su Jelgavos miesto 

savivaldybe įgyvendina projektą  „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių 

miestuose“ pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 

programą. Iki 2022 m. gegužės 1 d. 2 darbo su jaunimu gatvėje specialistai vykdė projekto LLI-491 

„Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“ veiklas. Pateiktos 

rekomendacijos „Darbo su jaunimu gatvėje modelio rekomendacijų/instrukcijų parengimas 

(pritaikymas) integruojant į Šiaulių ir Jelgavos miestų socialinių paslaugų sistemą“ modelio kūrėjams. 

✓ Rugsėjo 30 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje atidaryta Jaunimo ir 

edukacijų erdvė, kurioje nuo šiol Šiaulių miesto jaunimas ras sau erdvę organizuoti protmūšius ir stalo 

žaidimus, savarankiškai ar su biblioteka kurti naujus projektus, organizuoti klubus bei stovyklas, filmų 

peržiūras, kūrybines dirbtuves ar tiesiog turiningai leisti laisvalaikį.  

Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas 

 Jaunimo savanoriška tarnyba – tai intensyvi 6 mėn. trukmės programa jauniems žmonėms nuo 

14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val. / mėnesį savanoriauja pasirinktoje Jaunimo reikalų agentūros 

akredituotoje priimančioje organizacijoje. 2022 m. skatintas savanoriškos veiklos modelio 

įgyvendinimas Šiaulių miesto savivaldybėje. Akredituotų jaunimo savanorius priimančių organizacijų 

skaičius Savivaldybėje 2019 m. buvo 10, 2022 m. – 18, o tai suteikia jauniems žmonėms daugiau 

galimybių pažinti save ir išbandyti įvairias veiklas, kad surastum sau tinkančią, ir sieti su ja savo būsimą 

darbinę karjerą. Savanoriams, dalyvavusiems programoje, skiriama papildomai 0,25 stojamojo balo į 

Lietuvos aukštąsias mokyklas. 

✓ Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT) posėdžio metu nutarė  

savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto skirti 1300,00 Eur (2022 m. 

vasario 9 d. SJRT posėdžio protokolas Nr. VT– 11). 

✓ Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuota 6 jaunuolių savanoriška tarnyba. 

✓ Iš viso Šiaulių mieste 2022 m. veikė 18 jaunimo savanorius priimančių organizacijų. 

✓ Per metus paraiškas dėl akreditacijos/reakreditacijos pateikė 7 jaunimo savanorius 

priimančios organizacijos (Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka,  Kompleksinių 
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paslaugų namai „Alka“, VšĮ Šiauliai plius, Vilniaus Universiteto Šiaulių akademijos STEAM centras, 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros institutas, Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademijos Edukologijos institutas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Botanikos sodas). 

✓ Ilgalaikę (ne mažiau nei 3 mėnesius) savanorišką veiklą  pagal jaunimo savanoriškos tarnybos 

modelį atliko 35 jauni šiauliečiai. 

Jaunų žmonių aktyvumo ir dalyvavimo jaunimo, jaunimo organizacijų veikloje skatinimas 

Jaunimo organizacijos 

Šiaulių miesto savivaldybėje aktyviai veikia 14 jaunimo, 8 su jaunimu dirbančios organizacijos, 

kelios neformalios jaunimo grupės. Veikia ir regioninė jaunimo organizacijų taryba – Šiaulių jaunimo 

organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“, vienijanti 15 organizacijų narių ir 2 – nares stebėtojas. 

Vasario 24 d. bendromis Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių liberalaus jaunimo, Šiaulių miesto 

kultūros centro ir Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pastangomis surengtas 

Ukrainos palaikymo renginys. 

Kovo mėn. Šiaulių liberalus jaunimas ėmėsi labdaringos iniciatyvos – „UŽRIŠKIME KARĄ“, 

kurios metu žmonės galėjo įsigyti ar nusipinti Ukrainos vėliavos spalvų apyrankių. Visi surinkti pinigai 

paaukoti „Gelbėkit vaikus“ organizacijai, renkančiai paramą Ukrainos kare nukentėjusiems ir vis dar 

ten likusiems vaikams. 

Kiekvieną 2022 m. mėnesį JCI Šiauliai kvietė jaunuosius lyderius, jaunimo iniciatyvines grupes, 

ir su jaunimu dirbančias organizacijas į lyderystės mokymus. 

Šiaulių miesto meras susitiko su 3 jaunimo organizacijų (Šiaulių liberalus jaunimas (vasario 

mėn.), Asociacija „Civis activus“ (gegužės mėn.) ir Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos 

„Apskritasis stalas“ (gegužės mėn.).  

Liepos 24-31 dienomis Naisiuose (Šiaulių apskr.) vyko Baltijos skautų stovykla „Back to the 

Balts”, kurios globėjas buvo Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Ši stovykla – tradicinė, vykstanti 

kas ketverius metus vis kitoje Baltijos šalyje, šiais metais ji rengiama jau penktąjį kartą. 2022 metus LR 

Seimui paskelbus jaunimo metais, savanorystė skautų tarpe įgavo dar didesnę prasmę. Todėl penktosios, 

jubiliejinės jungtinės Baltijos šalių skautų stovyklos „Back to the Balts” tikslas – skatinti pilietiškumą, 

tarptautines draugystes ir savanorystę jaunimo tarpe. Stovykloje stovyklavo ne tik kaimyninių, bet ir 

pasaulio šalių skautai iš Austrijos, Vokietijos, Švedijos, Ukrainos, Izraelio. Skautai mieste kiekvieną 

dieną vykdė įvairias veiklas Šiaulių turizmo informacijos centre, irklavimo bazėje, techninės kūrybos 

centre, Vilniaus Universiteto Šiaulių akademijos bibliotekoje bei kitose miesto vietose. 

Spalio mėn. Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centras organizavo Lietuvos moksleivių 

sąjungos Rudens forumą 2022 „Per Aspera Ad Astra“, kuriame dalyvavo keli šimtai jaunuolių iš 37 

Lietuvos miestų ir rajonų. 

2022 m. atsigavo JKL organizacija ir spalio mėn. organizavo Pilietiškumo mokyklą 2022 

Savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Renginyje dalyvavo virš 30 mokinių. 

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimas 

Suorganizuotas jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursas iš Šiaulių miesto 

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų pagal priemonę „Įgyvendinti jaunimo politiką“. 

Pateiktos 7 paraiškos, įvertinta jaunimo iniciatyvų paraiškų administracinė atitiktis, visos paraiškos 

įvertintos teigiamai, finansuoti 6 projektai už 9000,00 Eur.  

 

Metai 

 

 

  

Skirta lėšų Lėšų poreikis Pateikta 

paraiškų 

Sudaryta 

sutarčių 

Panaudotos 

lėšos, 

EUR 

Dalyvių sk. 

(planuotas / 

faktinis) 

2019 9 100 12 505 11 10 8042,15 1500/1798 

2020 10 000 23 379 12 10 8085,92 1500/6819 

2021  8 900 12 213 6 4 7610,00 1000/686 

2022 9 000 14 740 7 6 8538,28 1000/849 
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2022 m. įgyvendinti 6 jaunimo iniciatyvų projektai: 

 ✓ į projektų veiklas įtraukti 849 jaunuoliai arba 5,6 % Šiauliuose gyvenančių jaunų žmonių.  

✓ 5 organizacijos rinkosi Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso prioritetą „Lyderių 

paieška ir jaunų žmonių kompetencijų ugdymas“, 2 organizacijos – „Jaunimo renginių, skirtų Lietuvos 

jaunimo metams pažymėti, organizavimas miesto erdvėse“. 

 ✓ suorganizuotas renginys Keliaujantys jaunimo metai – „Šiauliai – jaunimo miestas“, 4 

seminarai apie emocinės sveikatos stiprinimą, 11 kompetencijas ugdantys renginiai, 8 žaidimų vakarai, 

3 debatai temomis „Abortai – pasirinkimo laisvė ar kito teisių pažeidimas?“, „Eutanazija – savavališkas 

pasirinkimas ar lengva išeitis?“, „Ar kiekvienas žmogus turi teisę turėti ginklą savigynai?“, 2 

konferencijos, 6 sporto renginiai, 6 filmų vakarai, parengtos gairės apie emocinės sveikatos ir įvairių 

kompetencijų stiprinimo svarbą. 

✓ NVO projektų veiklose dalyvavo 622 jaunuoliai, bendruomeninės veiklos projektuose – 502, 

suorganizuota per 20 veiklų, skirtų jaunimui. 

Jaunimo konsultavimas ir informavimas 

Pagrindinis jaunimo informavimo ir konsultavimo tikslas yra padėti jauniems žmonėms 

susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą. Jaunimo 

informavimo ir konsultavimo paslaugas teikiančios organizacijos užtikrina objektyvios, kokybiškos ir 

suprantamos informacijos teikimą jauniems žmonėms.  

Apie galimybes savanoriauti, studijuoti, dirbti, keliauti, atlikti praktiką ar stažuotę tiek Europoje, 

tiek Lietuvoje jaunuoliai nuo 14 iki 29 metų amžiaus nemokamai konsultuojami. 4 Eurodesk tinklo 

atstovybėse: Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir Šiaulių menų mokykla. VšĮ 

Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka.  

Savivaldybės tinklalapyje www.siauliai.lt  skiltyje „Jaunimas“, jauniems žmonėms pateikiama 

išsami informacija apie SJRT, organizacijų naujienos, kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti, 

renginiai bei kita, jaunimui aktuali informacija, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos 

informuojamos el. paštu. 

_______________________ 


