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ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  
2020 M. VEIKLOS PLANAS 

 
 
Švenčionių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba (toliau vadinama – SJRT) yra 

visuomeniniais pagrindais prie savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis 
nuolatinės komisijos statusą. 

Jaunimo reikalų tarybos veiklos tikslai: 
1. nagrinėti su jaunimo politika Savivaldybėje susijusius klausimus; 
2. teikti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos 

įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų; 
3. stiprinti Savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų 

bendradarbiavimą. 
Jaunimo reikalų taryba numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas: 
1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės 

institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;  
2. inicijuoja Savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo 

politikos kokybės vertinimą; 
3. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia 

pasiūlymus bei rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių 
institucijomis galimybių; 

4. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl jaunimo 
politikos plėtros Savivaldybėje krypčių; 

5. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl teisės aktų 
projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu Savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, 
įskaitant Savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą; 

6. dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo 
planus; 

7. teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus Savivaldybės administracijai dėl jaunimo 
politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo; 

8. teikia pasiūlymus Savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos 
įgyvendinimo; 

9. užtikrina jaunimo dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus; 
10. bendradarbiauja su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi jaunimo politikos 

įgyvendinimo Savivaldybėje klausimais; 
11. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai 

 
Eil.Nr. Veiklos Data 

1. 1.  Posėdžiai:  
1.1. Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2021 m. biudžete patvirtintų lėšų 

jaunimo politikos įgyvendinimui. 
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginio plėtros plano. 
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės rengiamo sporto infrastruktūros 
gerinimo projekto. 

I ketv. 
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Dėl Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos Rezoliucijos dėl jaunimo teisių. 
Dėl Jaunimo problemų sprendimo Švenčionių rajono savivaldybėje 2020–
2023 metų plano įgyvendinimo 2021 m. 
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos plano 
2021 m. patvirtinimo. 
Dėl kvietimo dalyvauti projekte ,,NVO Akseleratorius“. 
Dėl Valdorfo darželio grupės pristatymo. 
 

1.2. Dėl jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugų skatinimo. 
Dėl bendradarbiavimo su kitų savivaldybių jaunimo reikalų tarybomis. 
Dėl priemonių, mažinančių COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes 
jaunimui, jaunimo veikloms ir jaunimo politikos įgyvendinimui 
Dėl atvirųjų jaunimo erdvių vykdomų veiklų kokybės užtikrinimo. 
Dėl jaunimo savanorystės skatinimo. 
 

I ketv. 

1.3. Dėl rekomenduojamų įgyvendinti jaunimo politikos sričių Švenčionių 
rajono savivaldybėje 2021 m. 
Dėl nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimo dirbančių organizacijų projektų 
finansavimo. 
Dėl Europos solidarumo projektų. 
Dėl tarptautinės savanorystės.  
Dėl Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir 
integracijos į darbo rinką programos viešinimo. 
Dėl neįgaliųjų jaunų žmonių, gyvenančių savivaldybėje, poreikių analizės 
atlikimo. 
Dėl mobiliojo darbo su jaunimu vietos (-ų) / aplinkos, kur galėtų vykti 
mobilusis darbas su jaunimu analizės  (gyventojų skaičius, vietų skaičius, 
jaunų žmonių / dalyvių galimas skaičius ir pan.) atlikimo. 

II ketv. 

1.4. Dėl jaunimo poreikių tyrimo. 
Dėl Jaunimo problemų sprendimo priemonių plano parengimo. 
Dėl pasiūlymų teikimo Savivaldybės tarybai, administracijai dėl rengiamų 
teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos klausimais. 
Dėl pasiūlymų teikimo dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių 
įtraukimo į Savivaldybės ilgalaikius (arba vidutinės trukmės) strateginio 
planavimo dokumentus. 
Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimo 1 pusmečio 
rezultatų. 
Dėl jaunimo organizacijų padalinių, veikiančių nacionaliniu 
mastu, pristatymų. 

III ketv. 

1.5. 1.Dėl rekomenduojamų įgyvendinti jaunimo politikos sričių Švenčionių 
rajono savivaldybėje 2022 m. 
2. Dėl Švenčionių rajono savivaldybėje įgyvendinamų jaunimo politikos 
sričių 2021 m. 
3. Dėl SJRT veiklos atitikimo teisės aktuose numatytiems reikalavimams bei 
Departamento pateiktoms rekomendacijoms įvertinimo. 
4. Dėl išvažiuojamųjų posėdžių organizavimo. 

IV ketv. 

1.6. Išvažiuojamieji posėdžiai: į Pabradės ir Švenčionių miestų kultūros centrų 
atvirąsias jaunimo erdves, į Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo 
centrą ir  Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdį. 
 

IV ketv. 

2. 2. Kitos veiklos.  
2.1. Dalyvauti Švenčionių rajone vykdomų jaunimui skirtuose renginiuose. Nuolat 
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2.2. Vadovaujantis išanalizuota situacija teikti pasiūlymus Švenčionių rajono 
savivaldybės tarybai dėl rengiamų teisės aktų susijusių su jaunimo politikos 
įgyvendinimu 

Esant 
poreikiui 

2.4. Bendradarbiauti su vietos savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, 
jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. 
 

Esant 
poreikiui 

 
Plano veiksmingumas bus įvertintas metų pabaigoje, įsivertinant metų veiklą, pasiektus 

rezultatus ir pateikiant ataskaitą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos posėdyje. 


