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                         Patvirtinta   Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

                                                                         2020 m. sausio  15  d. protokolu Nr. (34.36.)-JR- 1 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

Tikslas Uždaviniai Planuojami rezultatai Terminas Atsakingi asmenys 

1. Įvertinti Utenos rajono savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos 

ataskaitą 

1.1.Parengti Utenos rajono savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos 2019 m. veiklos 

ataskaitą 

Pateikti ataskaitą 

Utenos rajono 

savivaldybės tarybai 

I ketvirtis JRK 

2. Įvertinti 2020 m. prioritetus, skirtus 

vadovautis skelbiant Utenos rajono 

savivaldybės jaunimo užimtumo 

konkursą 

2. 1. Parengti rajono 2020 m. prioritetus, 

skirtus vadovautis skelbiant rajono 

savivaldybės jaunimo užimtumo 

konkursą 

Parengtas sprendimas 

rajono savivaldybės 

tarybai 

I ketvirtis JRK 

3.Peržiūrėti URS biudžeto projektą 3.1. Pristatyti rajono savivaldybės 

biudžeto projektą 

Pateikti 

rekomendacijas rajono 

savivaldybės Finansų 

skyriui 

I ketvirtis JRT, rajono 

savivaldybės 

Finansų skyriaus 

vedėjas 

4. Skatinti darbdavius įdarbinti Utenos 

rajono jaunimą 

4.1. Parengti rajono jaunimo integracijos į 

darbo rinką vasaros laikotarpiui tvarkos 

aprašą 

Įdarbintų jaunuolių 

skaičius (ne mažiau 75 

asmenų) 

III 

ketvirtis 

JRT, Utenos VIC 

direktorė, JRK 
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5. Rekomenduoti Utenos švietimo įstaigų 

vadovams sudaryti mokiniams galimybes 

mokytis neformaliose erdvėse vasaros 

laikotarpiui 

5.1. Parengti rekomendacijas švietimo 

įstaigų vadovams dėl galimybių vasaros 

laikotarpiu mokytis neformaliose erdvėse  

Parengtos 

rekomendacijos 

Į iniciatyvą įsitraukia 

ne mažiau 10 įmonių / 

organizacijų 

I-II 

ketvirčiai 

JRT, JRK, URSA,  

6. Įvertinti socialinės–pilietinės veiklos 

vykdymo tvarką Utenos rajono 

savivaldybės gimnazijose ir 

progimnazijose 

 6.1. Peržiūrėti socialinės–pilietinės 

veiklos vykdymo tvarką Utenos rajono 

savivaldybės gimnazijose ir 

progimnazijose 

6.2. Suorganizuoti susitikimus su rajono 

savivaldybės gimnazijų ir progimnazijų 

vadovais  

6.3. Pateikti rekomendacijas dėl 

socialinių-pilietinių veiklų organizavimo  

 Progimnazijose ir 

gimnazijose socialinė-

pilietinė veikla 

organizuojama 

vadovaujantis 

pateiktomis 

rekomendacijomis  

 I-II 

ketvirčiai 

JRT, JRK, URSA  

7. Inicijuoti prašymų / rekomendacijų / 

sprendimų projektų svarstymą rajono 

jaunimo politikos klausimais 

7.1. Svarstyti rajono jaunimo NVO 

atstovų prašymus/rekomendacijas 

jaunimo politikos klausimais 

7.2. Susipažinti su rengiamais URSA 

dokumentais, formuojančiais jaunimo 

politiką 

Parengti atsakymus 

jaunimo NVO 

Pateikti 

rekomendacijas  dėl 

priimamų projektų 

 

 

I-IV 

ketvirčiai 

JRT, JRK 
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8. Skatinti saugios emocinės aplinkos 

mokyklose kūrimą 

8.1.Inicijuoti rajono pradinių mokyklų, 

progimnazijų ir gimnazijų vadovus 

pasitvirtinti smurto ir patyčių prevencijos 

ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašus 

Rajono pradinėse 

mokyklose, 

progimnazijose ir 

gimnazijose patvirtinti 

smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos vykdymo 

tvarkos aprašai 

I-IV 

ketvirtis 

URSA Švietimo, 

sporto ir jaunimo 

reikalų skyriaus 

vedėjas, JRK, UŠC 

9. Vykdyti metodinę, informacinę ir 

kitokią pagalbą, padedančią stiprinti 

Utenos jaunimo NVO 

9.1.teikti metodinę, informacinę ir kitokią 

pagalbą, padedančią stiprinti Utenos 

jaunimo NVO 

9.2. didinti jaunimo NVO atstovavimą 

formuojant vietos jaunimo politiką  

9.3. skaityti pranešimą URS tarybos 

nariams apie jaunimo padėtį Utenoje 

Pagalba suteikta ne 

mažiau nei 5 jaunimo 

NVO 

I-IV 

ketvirčiai 

JRT, JRK,  

VIC, JIC, UVJOS 

„Apskritasis stalas“ 

10. Užtikrinti efektyvų URS vykdomų 

veiklų viešinimą jaunimui 

10.1. atlikti URSA viešinimo analizę 

10.2. formuoti rekomendacijas dėl URSA 

veiklų viešinimo 

10.3. atlikti UJRT viešinimo analizę 

Pateiktos 

rekomendacijos dėl 

efektyvaus URSA 

vykdomų veiklų 

viešinimo jaunimui 

II 

ketvirtis 

JRT, URSA 

  

*Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos strategijos priemonių planas 2018-2024 www.utena.lt . 

**Pagal poreikį 2020 m. JRT plano darbotvarkės ir veiklos, skirtos jaunimo politikos formavimui ir įgyvendinimui, gali būti papildytos. 

  

http://www.utena.lt/

