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Pasvalio  rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų veiklos planas 

Tikslas 

 

Uždaviniai  Planuojami rezultatai Terminas Atsakingi asmenys 

Nacionaliniu mastu 

išskirta kryptis: 

Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra 

1. Užtikrinti efektyvų 

Pasvalio rajono 

savivaldybės 

jaunimo reikalų 

tarybos darbą 

1.1. Užtikrintas Pasvalio rajono 

savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

(toliau - SJRT) veiklos planavimas ir 

viešinimas: rengiami metiniai veiklos 

planai, posėdžių protokolai, veiklos 

ataskaitos, viešinama internete. 

SJRT veikla planuojama ir 

viešinama; 

Organizuoti ne mažiau kaip 4 

SJRT posėdžiai per metus, 

parengti jų protokolai; 

Parengta metinė veiklos ataskaita. 

I-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

Jaunimo 

reikalų koordinatorius 

1.2. SJRT organizavimas yra įvertintas 

pagal Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų 

vertinimo kriterijus pagal Jaunimo reikalų 

departamento rekomendacijas dėl  

Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų 

veiklos organizavimo ir vertinimo 

SJRT įvertinimas atliktas ir SJRT 

atitinka rekomendacijas. 

IV ketv. SJRT pirmininkas, 

nariai, 

Jaunimo reikalų 

koordinatorius 

1.3. SJRT teikia pasiūlymus Pasvalio 

rajono savivaldybės (toliau – 

Savivaldybės) tarybai, administracijai dėl 

rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su 

jaunimo politikos klausimais.  

SJRT pateiktų pasiūlymų 

Savivaldybės tarybai, 

administracijai dėl rengiamų 

teisės aktų projektų, susijusių su 

jaunimo politikos klausimais, 

skaičius – 2.  

I-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

nariai 

 

1.4.  SRJT dalyvauja rengiant 

Savivaldybės jaunimo politikos strategiją 

bei teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos 

įgyvendinimo priemonių įtraukimo į ją. 

SJRT pateiktų pasiūlymų 

(rekomendacijų) dėl jaunimo 

politikos įgyvendinimo priemonių 

įtraukimo į Savivaldybės 

ilgalaikius (arba vidutinės 

I-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

nariai 

 



trukmės) strateginio planavimo 

dokumentus skaičius – 1. 

1.5. SJRT nariai dalyvauja 

konsultacijose, mokymuose, seminaruose 

bei gerosios patirties sklaidos renginiuose. 

Mokymų ir / arba individualių 

konsultacijų, kuriose dalyvavo 

SJRT nariai, skaičius – 1.  

I-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

nariai, Jaunimo reikalų 

koordinatorius 

 

2. Užtikrinti jaunų 

žmonių interesų 

atstovavimą, sprendžiant 

Savivaldybės jaunimo 

politikos klausimus 

2.1.  Skatinama, kad į Savivaldybės 

komisijų ar darbo grupių sudėtį būtų 

įtraukti savivaldybės jaunimo organizacijų 

arba SJRT jaunimo atstovai.  

Komisijų ir / ar darbo grupių, į 

kurių veiklą įtraukti Savivaldybės 

jaunimo organizacijų tarybos ir / 

arba SJRT jaunimo atstovai, 

skaičius – 1; 

Savivaldybės jaunimo 

organizacijų tarybos ir / arba 

SJRT jaunimo atstovų, kurie 

įtraukti į Savivaldybės komisijų, 

darbo grupių veiklą, skaičius - 1. 

I-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

nariai, Jaunimo reikalų 

koordinatorius, 

Savivaldybės jaunimo 

organizacijų taryba  

 

3. Skatinti jaunų žmonių 

aktyvumą ir dalyvavimą 

jaunimo, jaunimo 

organizacijų veikloje. 

3.1.  Vykdomas 2022 m. pagal  Pasvalio 

rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektų finansavimo iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą 

pateiktų paraiškų vertinimas.  

Finansuotų projektų skaičius – 12. I-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

nariai, Jaunimo reikalų 

koordinatorius 

3.2. Užtikrinama finansuotų projektų 

įgyvendinimo stebėsena ir vizitavimas. 

Vizituotų projektų procentas nuo 

visų finansavimą pagal  Pasvalio 

rajono jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų projektų 

finansavimo iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų tvarkos aprašą 

gavusių projektų skaičiaus – 20 

proc.  

II-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

nariai, Jaunimo reikalų 

koordinatorius 

3.3.  Teikiami siūlymai dėl Pasvalio 

rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektų finansavimo iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos 2023 

m. 

Aptartos Jaunimo reikalų 

departamento rekomendacijos dėl 

jaunimo iniciatyvų finansavimo 

konkurso paraiškų turinio 

vertinimo ir siūlymų jaunimo 

IV ketv.  SJRT pirmininkas, 

nariai, Jaunimo reikalų 

koordinatorius 



iniciatyvų finansavimo konkurso 

prioritetams teikimo; 

Parengtas atnaujintas aprašas. 

Nacionaliniu mastu 

išskirta kryptis: 

Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas 

4. Skatinti jaunimo 

dalyvavimą 

savanoriškoje veikloje. 

4.1. Stiprinamos jaunimo savanorius 

priimančias organizacijas. 

Organizuotas susitikimas su  

jaunimo savanorius priimančioms 

arba galinčioms priimti 

organizacijoms,  jaunimo 

savanorišką veiklą 

organizuojančia organizacija  ir 

jaunais žmonėmis. 

I-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

Jaunimo reikalų 

koordinatorius 

4.2. Stiprinama jaunimo savanorišką 

veiklą organizuojanti organizacija. 

SJRT svarstė klausimą dėl  

Pasvalio rajono savivaldybės 

jaunimo savanoriškos tarnybos 

organizavimo tvarkos aprašo 

atnaujinimo; 

SJRT pateikė siūlymą dėl jaunimo 

savanoriškos tarnybos modelio 

įgyvendinimo finansavimo iš 

Savivaldybės biudžeto. 

I-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

nariai, Jaunimo reikalų 

koordinatorius 

Nacionaliniu mastu 

išskirta kryptis: 

Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas 

5. Sudaryti sąlygas 

mobiliojo darbo su 

jaunimu veiklai ir jos 

plėtrai  

5.1. Vertinama mobiliojo darbo su jaunimu 

plėtra  

SJRT pateikė siūlymą dėl 

mobiliojo darbo su jaunimu 

finansavimo iš  Savivaldybės 

biudžeto lėšų. 

I-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

nariai 

Nacionaliniu mastu 

išskirta kryptis: 

Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas 

6. Skatinti tarpžinybinį ir 

tarpsektorinį 

bendradarbiavimą 

6.1. Aptariamos jaunimo užimtumo 

problemos. 

 

Organizuotas susitikimas su 

Pasvalio rajono seniūnijų 

seniūnais, Užimtumo tarnybos, 

bendruomenių atstovais ir aptarti 

jaunimo užimtumo problemas, 

II-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

Jaunimo reikalų 

koordinatorius 



 

Esant poreikiui planas gali būti pildomas 

 

Pirmininkas                                                                                                                                                                                                             Šarūnas Varna 

mobiliojo darbo su jaunimu 

vykdymo poreikį.  

6.2. Aptariamos jaunimo socialinės 

problemos. 

 

Organizuotas susitikimas su 

Savivaldybės Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatoriumi, Pasvalio rajono 

policijos komisariato atstovu,  

Pasvalio rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuro 

atstovu,  socialiniais darbuotojais.  

II-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

Jaunimo reikalų 

koordinatorius 

Kita veiklos kryptis: Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas 

7. Skatinti efektyvų 

jaunimo politikos 

įgyvendinimą 

Savivaldybėje 

7.1. Savivaldybėje  įgyvendinama 

duomenimis grįsta jaunimo politika. 

Savivaldybėje inicijuotų mažos 

apimties jaunimo problematikos, 

situacijos, poreikio analizių, 

apklausų skaičius – 1. 

I-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

nariai, Jaunimo reikalų 

koordinatorius 

Kita veiklos kryptis: Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu 

8. Skatinti jaunimui 

palankias sąlygas gyventi 

ir dirbti Savivaldybėje. 

8.1. Savivaldybėje įgyvendinamos 

priemonės (projektai, programos, veiklos ir 

kt.), skirtos paminėti Lietuvos jaunimo 

metus. 

Inicijuoti ir / ar padėti organizuoti 

Lietuvos jaunimo metų minėjimo 

renginiai. 

Dalyvauta  Lietuvos jaunimo metų 

minėjimo renginiuose. 

I-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

nariai 

Kita veiklos kryptis: Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas. 

9. Skatinti tarptautinės 

savanorystės galimybes. 

9.1. SJRT supažindinta su programos  

Erasmus+ ir Europos solidarumo korpuso 

galimybėmis. 

Susitikimų, kuriuose skatinama 

informacijos apie Erasmus+ ir 

Europos solidarumo korpusą 

galimybes sklaida,  skaičius – 1. 

II-IV ketv. SJRT pirmininkas, 

nariai, Jaunimo reikalų 

koordinatorius 


