UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2014 M.
VEIKLOS ATASKAITA
Utenos rajone aktyviai veiklą vykdo 22 jaunimo organizacijos, kurios vienija per 650 jaunų
žmonių. Pagal vykdomas veiklas jaunimo organizacijas galima suskirstyti į visuomenines, sporto,
muzikos, aplinkosaugos, mokinių ir studentų atstovavimo, pilietiškumo ugdymo.
Utenos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantį jaunimą atstovaujanti institucija yra
Savivaldybės jaunimo reikalų taryba, kuri atlieka patariančios institucijos vaidmenį. Šios tarybos
tikslas - užtikrinti jaunimo dalyvavimą sprendžiant jiems svarbius klausimus.
Pagal Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Utenos
rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-98, 7.6 punktą, jaunimo reikalų
taryba ne rečiau kaip kartą per metus teikia veiklos ataskaitą Utenos rajono savivaldybės tarybai.
Utenos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS-42 „Dėl
Utenos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl Utenos
rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ nutarė Utenos rajono
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį - 12 narių. Iš jų 6 - savivaldybės tarybos nariai, 6 regioninės jaunimo reikalų organizacijos (Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos
„Apskritasis stalas“) deleguoti nariai. Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas – savivaldybės meras
Alvydas Katinas.
UJRT posėdžius, protokolus ir kitą informaciją apie tarybos veiklą galima rasti adresu
http://www.svietimas.utena.lm.lt/TVS/utenos-jaunimo-reikal-taryba.
II. UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS VEIKLA
2014 m. įvyko 5 Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, kurių metu buvo svarstyti 23 klausimai,
pristatyti 8 informaciniai pranešimai:
-

Dėl Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos 2014 metų veiklos plano aptarimo;

-

Dėl 2014 m. jaunimo veiklos projektų finansavimo konkurso prioritetų;

-

Dėl Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos sudėties keitimo;

-

Dėl Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos 2013 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;

-

Dėl Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos 2014 metų veiklos plano patvirtinimo;

-

Dėl savivaldybės biudžeto projekto pristatymo;

-

Dėl smulkaus ir vidutinio verslo koncepcijos pristatymo;

-

Dėl Jaunimo reikalų tarybos narių dalyvavimo mokymuose ir konferencijoje;

-

Dėl atliekų rūšiavimo mokyklose;

-

Dėl metodinių rekomendacijų mokyklų mokinių savivaldos veiklai gerinti;

-

Dėl projekto „Sėkmingo verslo asistentas“;

-

Diskusijos „Socialinė įtrauktis ir jaunimo verslumas“ apžvalga;

-

Dėl jaunimo veiklų miesto šventės metu;

-

Susitikimas su Utenos verslo informacijos centro atstovu ir bendrų veiklų aptarimas;

-

Susitikimas su Utenos kultūros centro atstovu ir bendrų veiklų aptarimas;

-

Informacija apie pažintinį vizitą į jaunimo centrus ir erdves Lietuvoje;

-

Informacija apie projektus, planuojamus finansuoti iš Utenos rajono savivaldybės jaunimo
veiklos 2014 metų programos;

-

Susitikimas su Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovu,
vadovaujantis 2011-2016 m. Utenos jaunimo politikos strategija, bendrų veiklų aptarimas;

-

Susitikimas su Utenos daugiafunkcio sporto centro atstovu, vadovaujantis 2011-2016 m.
Utenos jaunimo politikos strategija, bendrų veiklų aptarimas;

-

Dėl savanorystės skatinimo mokyklose;

-

Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo regionuose;

-

Dėl Utenos jaunimo reikalų tarybos narių susitikimo su Utenos jaunimo organizacijų
atstovais;

-

Dėl dalyvavimo Tarptautinėje konferencijoje „Europa regionams – regionai Europai”;

-

Dėl jaunimo informavimo darbuotojo Utenoje;

-

Susitikimas su Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovais,
vadovaujantis 2011-2016 m. Utenos jaunimo politikos strategija, bendrų veiklų aptarimas;

-

Susitikimas su Utenos daugiafunkcio sporto centro atstovais, vadovaujantis 2011-2016 m.
Utenos jaunimo politikos strategija, bendrų veiklų aptarimas;

-

Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo regionuose;

-

Dėl Utenos jaunimo reikalų tarybos narių susitikimo su Utenos jaunimo organizacijų
atstovais;

-

Dėl dalyvavimo Tarptautinėje konferencijoje „Europa regionams – regionai Europai”;

-

Dėl jaunimo informavimo darbuotojo Utenoje;

-

Dėl Utena „City Alumni” iniciatyvos.
Naujų metų pradžioje UJRT posėdžio metu tvirtinamas metinis veiklos planas, ne rečiau

kaip kartą per metus teikiama veiklos ataskaita Utenos rajono savivaldybės tarybai.
2014 m. kovo 20 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos narys V. Lankauskas pristatė UJRT
nariams Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų
naudojimo ir administravimo tvarką, kuri buvo patvirtinta 2014 m. vasario 27 d. Utenos rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-45. Programos tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio

verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumo ir
investicijų į žmogiškąjį kapitalą skatinimą Utenos mieste ir rajone. Lėšos programai įgyvendinti
numatomos iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto. Projektus gali teikti smulkaus ir vidutinio
verslo subjektai bei fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualios veiklos pažymas. Savivaldybė
gali kompensuoti iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 500 Lt, su įmonės steigimu susijusių išlaidų;
labai mažoms įmonėms 3 metus gali kompensuoti iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 2 000 Lt,
bankui mokamų palūkanų, kai paskola imama įmonės veiklos plėtrai; iki 2 000 Lt naujos darbo
vietos sukūrimo priemonėms įsigyti; iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 500 Lt, įmonės interneto
svetainės sukūrimui ir kt. Paraiškos bus teikiamos iki dviejų iš finansuojamų veiklos rūšių.
UJRT siūlė svarstyti galimybę įtraukti į Utenos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio
verslo rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą punktą, kad naujai įsteigtoms labai
mažoms įmonėms vienerius metus kompensuojama iki 300 Lt per mėnesį, bet ne daugiau 3 600 Lt
per metus patalpų nuomos išlaidų. Šiam pasiūlymui buvo pritarta ir verslumo programa papildyta
(2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. TS- 78 redakcija, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS126 redakcija).

Utenos jaunimo reikalų tarybos posėdis
2014 m. kovo 12 d. UJRT buvo pateikta Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungos (toliau - UVJOS) „Apskritasis stalas“ rezoliucija „Dėl atliekų rūšiavimo mokyklose“.
Rezoliucijoje prašoma, atsižvelgiant į švietimo įstaigose atliktos apklausos rezultatus, įrengti bent
po vieną vidaus patalpų rūšiavimo šiukšlių komplektą kiekvienoje mokykloje. Konteineriais,
esančiais lauke, mokyklos teritorijoje,

mokiniai nesinaudoja, nes yra nepatogu, todėl įvairios

atliekos, pvz., buteliai nuo vandens, kontrolinių užduočių lapai yra išmetami į bendro naudojimo
šiukšlių dėžes. Posėdžio metu nutarta, bendradarbiaujant su Utenos rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriumi, kreiptis į Utenos rajono švietimo
įstaigų vadovus su prašymu įrengti mokyklos vidaus patalpose šiukšlių rūšiavimo dėžes. Šiuo metu
11 mokyklų aktyviai dalyvauja atliekų rūšiavimo renginiuose, vykdo akcijas, iš jų 5 mokyklose

vidaus patalpose yra pagamintos ir pastatytos atliekų rūšiavimo dėžės. Taip pat iš privataus
sektoriaus gautos dėžės, tinkančios atliekoms rūšiuoti vidaus patalpose, taigi švietimo įstaigų
vadovai gali pasiimti neribotą kiekį atliekų rūšiavimo dėžių iš Utenos rajono savivaldybės
administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus.
2014 m. kovo 20 d. UJRT posėdžio metu svarstytas klausimas dėl metodinių rekomendacijų
mokyklų mokinių savivaldų veiklai gerinti. Nutarta Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus
vedėjo įsakymu sudaryti darbo grupę ir parengti pavyzdinius Utenos rajono švietimo įstaigos
mokinių savivaldos institucijos nuostatus.
Rekomendaciniai mokinių savivaldų nuostatai parengti vadovaujantis UJRT protokoliniu
nutarimu (2013-10-03 protokolo Nr. (34.36.)-JR-1).
Šiuo metu penkios Utenos rajono mokyklos nuostatus patvirtino, dvi mokyklos planuoja
patvirtinti 2015 m., dėl kitų vykdoma stebėsena dėl rekomendacinių mokinių savivaldos nuostatų
patvirtinimo mokyklose.
2014 m. spalio 14 d. UJRT svarstytas klausimas dėl savanorystės skatinimo mokyklose.
UVJOS „Apskritasis stalas“, matydamas neigiamą požiūrį į savanorystę bei jos pasyvumą
mokyklose ir siekdamas skatinti savanorišką veiklą, prašė Utenos jaunimo reikalų tarybos pagalbos
dėl savanorystės skatinimo mokyklose. Todėl buvo suorganizuota apskritojo stalo diskusija, kurioje
dalyvavo Utenos rajono įstaigų atstovai, turintys patirtį darbe su savanoriais, Utenos jaunimo
reikalų taryba. Nutarta 2015 m. įtraukti vieną iš prioritetų – savanoriškos veiklos skatinimas ne tik į
jaunimo užimtumo skatinimo programą, bet ir į kitas savivaldybės finansuojamas projektines
programas: sporto, kultūros, sveikatos, jaunimo, verslo, aplinkosaugos. Parengta Utenos rajono
savivaldybės tinklalapyje skiltis apie savanorystę, kurioje nurodytos įstaigos, galinčios priimti
savanorius (http://www.svietimas.utena.lm.lt/TVS/savanoryste).
Nuo 2014 m. kovo mėnesio Utenos rajone pradėta įgyvendinti jaunimo garantijų iniciatyva
per Utenos teritorinę darbo biržą. Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas – užtikrinti, kad visi
jaunuoliai iki 29 metų amžiaus, kurie nesimoko, nedirba ir nedalyvauja mokymuose, per keturių
mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų pasiūlymą:
dirbti, mokytis, įskaitant pameistrystės formą arba atlikti praktiką ar stažuotę. Todėl 2014 m. spalio
14 d. UJRT posėdžio metu svarstytas klausimas dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo
regionuose. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d.
įsakymu Nr. A1-416 patvirtino Jaunimo garantijų inicviatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašą, kuriuo
vadovaujantis rajono savivaldybėje, bendradarbiaujant su rajono seniūnijomis, Vaikų teisių
apsaugos, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriais prašoma pagelbėti jaunuoliams (NEETs),
kurie nesimoko, nedirba ir nedalyvauja jokiuose mokymuose. Nutarta prisidėti prie Jaunimo
garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Utenoje.

UVJOS „Apskritasis stalas“ 2014 m. spalio 10 d. pateikė rezoliuciją dėl jaunimo
informavimo darbuotojo Utenoje. Programoje siūloma įsteigti jaunimo informavimo tašką
bibliotekoje. Jaunimo informavimo darbuotojas tam tikromis valandomis, turintis skiriamąjį ženklą,
pvz., liemenę, skarelę ar pan., konsultuotų jaunuolius jiems rūpimais klausimais. Jaunimo reikalų
departamentas rengia mokymus jaunimo informavimo darbuotojams. Nagrinėjant šį pasiūlymą,
susitikta su Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos direktore Vida Garunkštyte, aptartos pirminės
veiklos dėl galimybės įsteigti jaunimo informavimo tašką bibliotekoje.
2014 m. gruodžio mėn. pateikti UJRT siūlymai dėl jaunų žmonių, pasitraukusių iš švietimo
sistemos, sugrąžinimo į mokyklas, kadangi 2014 m. lapkričio 20 d. gautas Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštas Nr. 2S-613-(5.3), kuriame buvo
prašoma pateikti siūlymus dėl vaikų, per anksti pasitraukusių iš švietimo sistemos, sugrąžinimo į
mokyklas, įtraukiant ir savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. Nutarta, kad rajono bendruomenės ir
nevyriausybinių organizacijų atstovai galėtų prisidėti prie jaunų žmonių grąžinimo į švietimo
įstaigas, tačiau priminta, kad vaikus ar jaunuolius augina tėvai, o ne rajono bendruomenės, todėl
visų pirma dėmesys turėtų būti skiriamas vaikų ar jaunuolių tėvų savišvietai, o rajono
bendruomenės galėtų vykdyti tik užimtumo (per projektinę veiklą) funkcijas.
Dažnai UJRT posėdžių metu diskutuojama, dalijamasi kitų miestų ir rajonų gerąja patirtimi
veikloje su jaunimu, pvz., Justė Rudokienė, jaunimo reikalų koordinatorė, pristatė mobilų darbą su
jaunimu, kuris buvo vykdomas Telšių rajono savivaldybėje.
2014 m. įsteigtos 2 naujos organizacijos, dirbančios su jaunimu: Utenos aukštaičių
krepšinio mėgėjų asociacija, Utenos jaunųjų archeologų klubas.
Utenos „Stunders“ komandos, atstovaujamos Utenos ekstremalaus sporto entuziastų klubo
prašymu nutarta, kad motoakrobatikos treniruotės būtų vykdomos „Utenio“ stadiono automobilių
stovėjimo aikštelės zonoje kiekvieną dieną nuo 14.00 val. iki 18.00 val., tačiau treniruočių metu
sportininkai turi laikytis Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato nurodytų reikalavimų.
Taip pat 2014 m. atlikta jaunimo situacijos savivaldybėje stebėsena, nuolat atnaujinami
Utenos jaunimo organizacijų duomenys (http://www.zinauviska.lt/lt/veikliam-jaunimui/jaunimoorganizacijos/utenosrajonas), vykdyta apklausa „Neformalus švietimas mokyklose, mokinių
poreikių tenkinimas ir jo teikiamos galimybės saviraiškai“.
Utenos rajono jaunimo organizacijų ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, prašymai,
problemos aptariamos Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriuje, bendradarbiaujant su
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, todėl neesant poreikio, UJRT posėdžiai nešaukiami.
Jaunimo reikalų tarybos nariai 2014 m. aktyviai dalyvavo posėdžiuose, savivaldybės
administracijos sudarytų komisijų veiklose.

TEISĖS AKTAI
Šiais metais didelis dėmesys buvo skirtas Utenos jaunimo politikos strategijos, kuri
patvirtinta Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-325,
analizei. Buvo kviesti Utenos rajono įstaigų vadovai kaip tiesioginiai strategijos vykdytojai,
aptartos bendradarbiavimo galimybės, galimos bendros veiklos, pasiekti rezultatai.
Įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.
TS-325 patvirtintą Utenos rajono jaunimo politikos 2011-2016 m. strategijos jaunimo politikos
plėtros priemonių planą, kuriame yra numatytas strategijos priemonių plano priemonės Nr. 2.1
(„sudaryti sąlygas sveikam ir aktyviam gyvenimo būdui“) uždavinį Nr. 2.1.3 („skatinti sveiką
gyvenseną ir žalingų įpročių prevenciją“) ir siekiant aptarti 2015 m. strategijos priemonių plane
pasiektus rezultatus, buvo pakviestas Utenos verslo informacijos centro atstovas. Nutarta viešinti
Utenos verslo informacijos centro paslaugas panaudojant šiuolaikines kompiuterines technologijas.
Įgyvendinant 2011-2016 m. strategijos jaunimo politikos plėtros priemonių plano, kuriame yra
numatytas strategijos priemonių plano priemonės Nr. 2.1. „sudaryti sąlygas sveikam ir aktyviam
gyvenimo būdui“ uždavinį Nr. 2.1.2 („gerinti kultūrinio gyvenimo galimybes jaunimui“) UJRT
posėdyje dalyvavo Utenos kultūros centro atstovas. Nutarta, įtraukti į Utenos kultūros centro
renginių planavimą ar strategavimą jaunimo atstovus ir išskirti renginius, skirtus jaunimui,
tvirtinant Utenos kultūros centro metinius renginių planus.
Susitikimo su Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovu ir aptariant
savivaldybės strategijos jaunimo politikos plėtros priemonių planą, nutarta įtraukti į Utenos rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklų planavimą ar strategavimą jaunimo atstovus ir taip
pat išskirti veiklas, skirtas jaunimui, tvirtinant 2015 m. Utenos rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro metinį veiklos planą.
Vykdant Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS325 patvirtintą Utenos rajono jaunimo politikos 2011-2016 m. strategijos jaunimo politikos plėtros
priemonių planą, kuriame yra numatytas strategijos priemonių plano priemonės Nr. 2.1 („sudaryti
sąlygas sveikam ir aktyviam gyvenimo būdui“) uždavinį Nr. 2.1.1 („gerinti neprofesionaliojo sporto
ir laisvalaikio galimybes“). Aptarti 2015 m. strategijos priemonių plane pasiekti rezultatai,
dalyvaujant Utenos daugiafunkcio sporto centro atstovui. Nutarta 2015 m. Utenos daugiafunkcio
sporto centrui suorganizuoti masini renginį, skirtą kūno kultūros ir sporto dienai paminėti.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6
straipsnio 4 ir 5 dalis, rengiami Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
tarybos nuostatai, kurie bus teikiami tvirtinti Utenos rajono savivaldybės taryboje. Šiuo metu
informacija pateikta vietinėje spaudoje, savivaldybės tinklalapyje - kviečiama Utenos rajono

savivaldybėje veikiančias nevyriausybines organizacijas susipažinti su nuostatų projektu ir pastabas
bei pasiūlymus pateikti Utenos rajono savivaldybės administracijai. UJRT nutarimu bus deleguotas
jaunimo nevyriausybinių organizacijų atstovas į Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių
organizacijų tarybą.

JAUNIMO VEIKLOS PROGRAMA IR PROJEKTAI
Jaunimo veiklos projektams 40 tūkst. litų (11 584,80 Eur) finansavimą skyrė Utenos rajono
savivaldybės taryba. Iš Utenos rajono kultūrinės veiklos plėtros, kokybiškos švietimo sistemos
kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo projektų finansavimo
programos 2014 m. jaunimo veiklai vykdyti pateikti 27 projektai, finansuota 18 projektų:

Eil. Nr.

1.

Organizacija ir projekto pavadinimas

Visuomeninei organizacijai Utenos
ekonomikos ir kompiuterijos klubui
projektui „Nyaaa“

Skira suma Lt (Eur)

2 000,00 Lt (579,24 Eur)

Visuomeninei organizacijai Utenos
ekonomikos ir kompiuterijos klubui
projektui „ Utena-Svajonių Miestas“
2.

3

4.

5.

6

7

8

1 500,00 Lt (434,43 Eur)

Visuomeninei organizacijai Utenos
ekonomikos ir kompiuterijos klubui
projektui „ Vasaros brizas“

Utenos rajono Užpalių vidurinės mokyklos
vaikų dienos centrui „Saulutė“ projektui
„Noriu būti savanoriu!”
Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungai „Apskritasis stalas“ projektui
„Utenos jaunimo organizacijų veiklos
kokybės gerinimas bei jaunimo užimtumo
skatinimas“
Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungai „Apskritasis stalas“ projektui
„Utenos rajone esančių mokinių savivaldų
stiprinimas ir vienijimas“
Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų
sąjungai „Apskritasis stalas“ projektui
„Eurodesk - kokybiškos informacijos
filtras“
Aplinkotyros klubui „Viola“ projektui
„Violos“ klubo veikla 2014 m.

700,00 Lt ( 202,73 Eur)

400,00 Lt (115,85 Eur)

14 000,00 Lt (4 054,68 Eur)

6 000,00 Lt (1 737,72 Eur)

600,00 Lt (173,77 Eur)

500,00 Lt (144,81 Eur)

9

Utenos ekstremalaus sporto entuziastų
klubui projektui "Lietuvos ekstremalaus
sporto čempionatas "

10

Utenos lietuvių ir švedų draugijai projektui
„Jaunimo užimtumo ir motyvacijos
stiprinimas (JUMS)-3“

500,00 Lt (144,81 Eur)

11

Utenos jaunųjų archeologų klubui projektui
„Vasaros archeologijos stovykla 2014
Dubingiuose”

700,00 Lt (202,73 Eur)

12

Utenos Dauniškio gimnazijos moksleivių
bendruomenei projektui „Utenos Dauniškio
gimnazijos mokinių įtraukimas į
visuomeninę ir savanorišką veiklą“

700,00 Lt (202,73 Eur)

13

Pačkėnų krašto bendruomenei projektui
„Sportas – sveikata, užimtumas, gebėjimas
bendrauti“

700,00 Lt (202,73 Eur)

14

Visuomeninei organizacijai „Gelbėkit
vaikus“ projektui „Vaikų ir tėvų užimtumas
– teigiamos perspektyvos ateičiai“

2 500,00 Lt (724,05 Eur)

Utenos kolegijai projektui "Savanorystės
ugdymas"

15

1 500,00 Lt (434,43 Eur)

1 000,00 Lt ( 289,62 Eur)

16

Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios
rinktinės projektui „Mobilioji vaikų vasaros
stovykla 2014"

5 000,00 Lt (1448,10 Eur)

17

Utenos seniūnijos bendruomenei projektui
„Utenos seniūnijos bendruomenės jaunimo
įtraukimas į vasaros ir žiemos sportinį
gyvenimą, organizuojant varžybas,
treniruotes aikštyne ir salėje, aprūpinant
sportine įranga ir apranga“

700,00 Lt (202,73 Eur )

18

Utenos kolegijos studentų atstovybei
projektui „Ateik, sužinok, studijuok“

Iš viso:

1 000,00 Lt ( 289,62 Eur )
40 000,00 Lt (11 584,80Eur)

Utenos jaunimo reikalų pirmininkas skyrė finansinę paramą iš Utenos rajono savivaldybės
mero fondo lėšų Utenos ekonomikos ir kompiuterijos klubo projektui „Nyaaa!“, Aukštaitijos
krepšinio mėgėjų asociacijai, kuri organizuoja jaunimo krepšinio projektus ir atstovauja 9-12 klasių
mokinius, gatvės muzikos festivaliui „Gyvenimas kitokiu ritmu“. Finansinė parama taip pat buvo
skirta Utenos fanų klubui „Raudonieji velniai“ dalyvauti tarptautiniame fanų krepšinio čempionate.
Šiais metais savivaldybės, jaunimo reikalų koordinatorės iniciatyva vyko projektų,
finansuotų iš savivaldybės biudžeto, ataskaitinis renginys, į kurį buvo kviečiami jaunimo
organizacijų, miesto bendruomenių atstovai.
Utenos rajono savivaldybė įgyvendindama EEE finansinių mechanizmų programos
„Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ priemonę „Vaikų dienos centrų su atvira jaunimo erdve plėtra“,
planuoja įrengti atvirą jaunimo erdvę prie Utenos jaunimo mokyklos dienos centro. Šios priemonės
paskirtis - vykdyti atvirą darbą su mažiau galimybių turinčiu jaunimu, projekto vertė ~ 900 000,00
Lt (260 658,02 Eur).

Utenos rajono jaunimas 2014-2015 m. turi galimybę dalyvauti nacionaliniuose projektuose:
„Jaunojo verslo asistentas“, „Pasitikėk savimi“, „Jaunimo savanoriška tarnyba“, „Savanoriai
žmogaus saugumui“, „City Alumni“.

Pirmasis projekto „City Alumni“ dalyvių susitikimas Vilniuje
Projekto „City Alumni“ organizatoriai kviečia prisijungti visus veiklius, entuziastingus,
pozityvius ir savo gimtuosius miestus mylinčius žmones, norinčius prisidėti prie savo krašto ir
vietos bendruomenės gerovės.
Planuojami 2015 m. Utenos rajono jaunimo veiklos projektų finansavimo konkurso
prioritetai, kuriais teks vadovautis rengiantiems projektus ir iš rajono savivaldybės biudžeto
norintiems gauti finansinę paramą:
1. Savanoriškos veiklos skatinimas;
2. Atviras darbas su jaunimu;
3. Jaunimo iniciatyvų skatinimas.

JAUNIMO DALYVAVIMAS RENGINIUOSE
Utenos jaunimo reikalų tarybos nariai, jaunimo organizacijų atstovai dalyvauja
konferencijose, mokymuose, siekiant užtikrinti jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir
savivaldybių bendradarbiavimą, stiprinant jaunimo kompetencijas interesų atstovavimo srityje.
Jau tradicija tampa renginiai: iniciatyva „Jaunimas savivaldybėje“, kurios metu jaunimas
turi galimybę susipažinti su savivaldybės darbuotojų veikla, similiuoti tarybos posėdžių,
savivaldybės komitetų darbą.

Iniciatyva „Jaunimas savivaldybėje“
Vykdyta „Jaunimo taško“ veikla, kai jaunimas miesto šventės metu organizuoja užsiėmimus
jaunimui. Jaunimas kūrė būsimą miesto šventės jaunimo programą, ragino jaunimo atstovus
prisidėti prie renginio metu organizuojamų veiklų, dalyvavo miesto šventės eisenoje, savanoriavo.

Jaunimo veiklos miesto šventėje
Pirmą kartą Utenoje paminėta rugpjūčio 12-oji - Tarptautinė jaunimo diena, renginys
„Savanoriauk kovo 11-osios šventėje!“, Utenos ekstremalaus sporto entuziastų klubo iniciatyva
liepos mėnesį suorganizuotas Lietuvos ekstremalaus sporto čempionatas.

Tarptautinė jaunimo diena
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko Utenos rajono jaunuoliams mokymai socialinės įtraukties ir
verslumo tema. Juos paskatino 2014 m. pradžioje Europos Sąjungos Tarybai pradėjusios
pirmininkauti Graikijos iškeltas prioritetas jaunimo politikos srityje – išsiaiškinti, kaip jaunų
žmonių verslumas gali prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo. Taip pat 2014 m. organizuota
diskusija „Aš Europoje". Diskusijoje dalyvavo Europos jaunimo parlamento prezidentas Matas
Pajarskas, Utenos jaunimo organizacijų atstovai, svečiavosi Utenos kolegijos studentai iš Turkijos
ir Latvijos. Utenos rajono savivaldybėje 2014 m. rugsėjo 30 d. vyko Lietuvos moksleivių sąjungos
Utenos skyriaus naujo prezidento rinkimai.

Utenos A. ir M. miškinių viešojoje bibliotekoje diskusija „Aš Europoje“
Dalyvauta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
mokymuose „Darbas su jaunimo grupėmis ir sunkaus elgesio jaunimu, siekiant stiprinti dalykines
kompetencijas“, „Mokomieji vizitai į atvirus jaunimo centrus“ ir kitų Lietuvos institucijų
renginiuose ir konferencijose:

„Jaunimo NVO bendradarbiavimas su vietos savivalda“,

„Savivaldybių jaunimo reikalų tarybos forumas“, „Jaunimo NVO bendradarbiavimas su vietos

savivalda“, „Darbo su jaunimu forumas 2014“, „Antrasis dešimtmetis ES: ką galime nuveikti
Lietuvos regionuose?“, „Pilietinės visuomenės ir savivaldybės bendradarbiavimas. Kaip padaryti
geriau?“, „Europa regionams - regionai Europai“, įgytos žinios teikiamos jaunimui mokymų,
individualių konsultacijų metu. Taip pat pagal poreikį organizuoti rajono jaunimo organizacijų
lyderių susitikimai.
Atstovauta jaunimo interesams rajono komisijose, darbo grupėse: UTDB jaunimo
metodinėje taryboje, Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijoje, jaunimo veiklos
programų finansavimo komisijoje, Jaunimo reikalų taryboje, savivaldybės prekybos žmonėmis ir
narkotikų kontrolės komisijoje, savivaldybės miesto renginių organizaciniame komitete.

INFORMACIJOS SKLAIDA
Jaunimo reikalų taryba skleidė informaciją apie savo veiklą vietinėje spaudoje ir
internetiniuose

tinklalapiuose:

www.utena.lt,

www.svietimas.utena.lm.lt/TVS/jaunimui,

www.facebook.com/pages/Utenos-rajono-savivaldybė/, www.uvjosas.lt ir kituose Utenos rajono
jaunimui veiklas vykdančių nevyriausybinių organizacijų tinklalapiuose.
Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas

Justė Rudokienė, tel. (8 389) 61 624, el. p. juste.rudokiene@utena.lt

Alvydas Katinas

