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UTENOS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 

2018 M. VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Vykdymo laikotarpis Atsakingas vykdytojas 

 

UJRT posėdžiai 2018 * 

 

1. UJRT posėdis Nr. 1 

 

1. Dėl  Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos 

2018 metų veiklos plano tvirtinimo; 

2. Dėl Utenos rajono jaunimo reikalų tarybos 

veiklos ataskaitos 2017 m. tvirtinimo; 

3. Dėl prioritetų, skirtų savivaldybės jaunimo 

užimtumo skatinimo konkursui, numatymo; 

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo 

politikos strategijos kūrimo; 

5. Dėl jaunimo politikos stiprinimo vietos 

lygmeniu Jaunimo reikalų departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

rekomendacijų. 

6. Dėl Lietuvos moksleivių sąjungos mokinių 

savivaldų informavimo centro patalpų skyrimo 

prašymo nagrinėjimo. 

8. Dėl UVJOS „Apskritasis stalas“ pozicijos 

„Dėl Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų 

sąjungos „Apskritasis stalas“ finansavimo“ 

9.  Dėl renginio „Pilietiškumo mokykla 2017“ 

pozicijos. 

Sausis Utenos rajono jaunimo 

reikalų taryba (toliau – 

UJRT), rajono 

savivaldybės jaunimo 

reikalų koordinatorius 

(toliau – JRK) 

2. 

 

UJRT posėdis Nr. 2 

1. Dėl savivaldybės biudžeto projekto 

pristatymo; 

2. Dėl planuojamų finansuoti jaunimo veiklos  

projektų iš Utenos rajono savivaldybės 2018 m. 

biudžeto; 

3. Dėl rajono savivaldybės jaunimo užimtumo 

projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 

pakeitimo pristatymo; 

4. Dėl rajono savivaldybės  smulkaus ir 

vidutinio verslo  programos pakeitimo 

pristatymo; 

 

Vasaris -kovas UJRT, JRK 



5. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo 

centro 2017 m. veiklos pristatymo; 

 

6. Dėl Utenos Vyžuonaičio parko techninio 

projekto pristatymo; 

 

7. Dėl rajono savivaldybės tarybos patvirtinto 

darbaus judumo mieste plano pristatymo;  

 

 

 

 

 

3. 

UJRT posėdis Nr. 3 

 

1. Dėl projekte „Atrask save“ dalyvaujančio 

neaktyvaus jaunimo situacijos Utenoje; 

2. Dėl savanorystės modelio rengimo; 

3. Dėl savižudybių prevencijos sistemos 

gerinimo rajone; 

4. Dėl darbo rinkos poreikių tyrimo aptarimo 

Utenos rajone. 

5. Dėl Lietuvos šimtmečiui paminėti jaunimui 

skirtų veiklų įgyvendinimo Utenos rajone. 

 

Kovas - balandis UJRT, JRK, 

UVJOSAS 

 

 

4. 

UJRT posėdis Nr. 4 

 

1. Dėl rajono savivaldybės viešojo transporto 

vizijos pristatymo; 

2. Dėl mobilaus darbo su jaunimu organizavimo 

Utenos rajone; 

3. Dėl rajono savivaldybės svetainės 

globali.utena.lt kūrimo ir pristatymo; 

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinės ir 

ekonominės emigracijos mažinimo programos 

kūrimo. 

 

Balandis UJRT, JRK, 

UVJOSAS 

 

 

5.  

UJRT posėdis Nr. 5 

 

1. Dėl informacijos apie STEAM centro 

įkūrimą Utenoje. 

2. Dėl miesto šventės ir „Jaunimo taško“ 

organizavimo. 

3. Dėl tarptautinės jaunimo dienos minėjimo. 

Gegužė - birželis UJRT, JRK 

UVJOSAS 

 

6.  

UJRT posėdis Nr. 5 

1. Dėl Utenos jaunimo darbo centro paslaugų 

rezultatų/ataskaitos  pristatymo; 

2. Konkurso būdu remtų projektus, skirtų 

smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai rajone iš 

rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio 

verslo subjektų rėmimo programos pristatymo; 

3. Dėl nusikaltinų  ir administracinių 

nusižengimų, priklausomybių, prevencinių 

veiklų įgyvendinimo rajono savivaldybėje; 

 

Spalis - lapkritis URSA, UJRT, JRK 

 

7. 

UJRT posėdis Nr. 6 

 

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo 

Gruodis UJRT, JRK 



veiklos 2018 m. programos įgyvendintų 

projektų; 

2. Dėl jaunimo 2018 m. veiklos ataskaitos 

tvirtinimo. 

3. Dėl UVJOS „Apskritasis stalas“ pozicijos dėl  

2019 m. Utenos jaunimo NVO projektų 

finansavimo svarstymo. 

 

 

UJRT 2018 m. planuojami organizuoti susitikimai, mokymai, patikros ir kitos veiklos* 

 

1.  Vykdyti jaunimo politiką reglamentuojančių 

teisės aktų ir programų įgyvendinimo stebėseną 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

2.  Sudaryti darbo grupę, įtraukiant rajono jaunimo 

NVO atstovus, Utenos rajono jaunimo politikos 

strategijai parengti 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

3. Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos 

strategijos parengimas 

Sausis-kovas UJRT, JRK, 

JNVO 

4. 

 

Finansuotų jaunimo veiklos projektų iš Utenos 

rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto stebėsena 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

5. Konkurso būdu remti UVJOS „Apskritasis 

stalas“ projektus  finansavimą skiriant iš rajono 

savivaldybės jaunimo užimtumo programos 

Balandis-gruodis Utenos rajono 

savivaldybė (toliau - 

URSA), UJRT, JRK 

6. Konkurso būdu remti projektus, skirtus 

smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai rajone iš 

rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio 

verslo subjektų rėmimo programos 

Sausis-gruodis URSA, UJRT 

7. Teikti pagalbą jaunimo iniciatyvoms, 

renginiams organizuoti 

Sausis-gruodis UJRT, JRK, Utenos 

visuomeninių jaunimo 

organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“ 

(toliau – UVJOSAS) 

8. Pagal poreikį įtraukti į Utenos jaunimo reikalų 

tarybos posėdžius suinteresuotus atstovus iš 

įvairių rajono institucijų jaunimui aktualiems 

klausimams spręsti, organizuoti susitikimus su 

rajono savivaldybės administracijos 

specialistais  dėl pagalbos teikimo ir (ar) 

užimtumo skatinimo rajono jaunimui, atvirų 

jaunimo erdvių poreikio rejone 

Sausis - gruodis UJRT, JRK 

9. Pagal poreikį ir galimybes skleisti informaciją 

apie socialinių tinklų galimybes, organizuoti 

saugaus ir teisėto darbo įgūdžių konsultacijas, 

nusikaltimų, azartinių lošimų ir administracinių 

nusižengimų, priklausomybių, prevencines 

veiklas, verslumo  įgūdžių skatinimo, sveikos 

gyvensenos ir kt. jaunimui aktualiomis temomis 

mokymus/seminarus /konsultacijas 

Sausis-gruodis URSA, Utenos verslo 

informacijos centras, 

Utenos jaunimo darbo 

centras, Utenos 

visuomenės sveikatos 

biuras, Utenos vaikų ir 

jaunimo užimtumo 

centras (toliau – 

VJUC) 

10. Bendradarbiauti su Utenos vaikų ir jaunimo 

užimtumo centro specialistais, teikti 

metodinę/konsultacinę pagalbą, viešinti VJUC 

Sausis-gruodis UJRT, JRK, 

UVJOSAS, VJUC 



veiklas, skirtas jauniems žmonėms, skatinti 

VJUC plėtrą 

11. Organizuoti neformalius UJRT narių 

susitikimus 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

12. Pagal poreikį organizuoti Utenos jaunimo 

organizacijų, mokyklų mokinių savivaldų 

nariams, kuratoriams ir kitiems 

suinteresuotiems asmenims susitikimus,  

mokymus, teikti metodinę pagalbą jaunimo 

politikos srityje 

Sausis-gruodis UJRT,JRK, LMS 

UMIC 

13. Vykdyti nedirbančių, nesimokančių ir 

mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių 

(NEETs) stebėseną 

Sausis-gruodis UTDB, JRK, 

NVO,VJUC, 

rajono seniūnijos 

 

14. Viešinti UJRT veiklą (straipsniai vietos 

laikraščiuose/socialiniuose tinkluose) 

Sausis-gruodis UJRT, JRK, 

UVJOSAS 

15. Organizuoti Tarptautinės jaunimo dienos 

minėjimą 

Rugpjūtis UJRT, JRK, 

UVJOSAS 

16.  Utenos jaunimui veiklų organizavimas miesto 

šventės metu 

Rugsėjis UJRT, JRK, 

UVJOSAS 

17. Bendradarbiaujant su rajono jaunimo NVO, 

įgyvendinti veiklas,  skirtas Lietuvos 

šimtmečiui paminėti 

Gegužė-liepa UJRT, JRK, 

UVJOSAS 

18. Pagal poreikį organizuoti susitikimus/diskusijas 

ir teikti siūlymus rajono savivaldybei dėl 

Utenos rajono parkų infrastruktūros pakeitimų 

Sausis-gruodis UJRT, JRK, 

UVJOSAS 

19.  Pristatyti darbo rinkos poreikių tyrimą Utenos 

rajone 

Sausis-gruodis UTDB 

20. Organizuoti UJRT narių kvalifikacijos 

tobulinimo viešojo administravimo, gebėjimo 

planuoti ir organizuoti jaunimo veiklas, 

valstybės ir rajono savivaldybės 

bendradarbiavimo, darbo su jaunimu ir jaunimo 

NVO klausimais mokymus (esant finansinėms 

galimybėms) 

 URSA, UJRT, JRK, 

kt. institucijos 

21.  Kesitis UJRT gerosiomis patirtimis su Lietuvos 

ir užsienio astovais (esant poreikiui). 

 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

22. Pagal poreikį organizuojami susitikimai su kitų 

miestų JRT  

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

23. Dalyvauti tarptautiniuose mokymuose UJRT 

nariams (esant finansimėms galimybėms) 

Esant galimybėi UJRT 

24. Stiprinti tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklą 

įgyvendinant jaunimo politiką rajone 

Sausis-gruodis UJRT, JRK, 

UVJOSAS 

25. Utenos jaunimo reikalų tarybos plėtra (atviras 

posėdis mokykloje ar kt. institucijoje) 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

26. Siekiant ugdyti jaunimo pilietinio dalyvavimo 

organizuoti jaunimo pilietiškumą skatinančias 

iniciatyvas  

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

JNVO 

27. Užtikrinti rajono jaunimo atstovų įtraukimą į 

rajono savivaldybės komisijų/darbo grupių 

sudėtį 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

28. Jaunimo informavimo ir konsultavimo teikiamų 

paslaugų stebėsena 

 UJRT, JRK 



29. Pagal poreikį atlikti jaunimo problematikos, 

jaunimo politikos kokybės vertinimo tyrimus 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

30. Prisidėti kuriant ie viešinant rajono 

savivaldybės internetinę svetainę 

globali.utena.lt 

Balandis -gruodis UJRT, JRK 

31. Pagal poreikį pristatyti Utenos rajono 

savivaldybės 2018 m. finansuotas jaunimo ir 

jaunimo organizacijų projektines veiklas Utenos 

bendruomenei 

Gruodis UJRT, JRK 

32. UJRT 2018 m. veiklos ataskaitos rengimas Gruodis UJRT, JRK 

33.  UJRT 2019 m. veiklos plano rengimas Gruodis UJRT, JRK 

33. Pozicijos rengimas dėl  2019 m. Utenos 

jaunimo NVO projektų finansavimo  

Biudžeto formavimo, 

svarstymo laikotarpis 

UVJOSAS 

 

* Pagal poreikį 2018 m. UJRT plano darbotvarkės ir veiklos, skirtos jaunimo politikos formavimui ir 

įgyvendinimui, gali būti papildytos.  


