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Patvirtinta Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

2021 m. sausio 19 d. protokolu Nr. (3.68.)-JR-   

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
Tikslas 

 
Uždaviniai 

 
Planuojami rezultatai 

 
Terminas 

 
Atsakingi asmenys 

 

1. Atnaujinti internetiniame puslapyje 

Utenos rajono savivaldybės 

administracijos švietimo sporto ir jaunimo 

reikalų skyriaus, jaunimo skilties, 

informaciją ir vizualizaciją  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Parengti internetiniame puslapyje, 

jaunimo skiltyje atnaujinimo 

informaciją. 

 

 

 

 

 

 

Atnaujintas internetinio 

puslapio maketas, 

greičiau randama 

informacija, naudingos 

nuorodos.  

https://www.svietimas.

utena.lm.lt/TVS/utenos

-jaunimo-reikal-taryba 

 

 

 

 
I - II 

ketvirtis 

 

JRK, JRT nariai, 

UVJOS,  LMS 

„Apskritasis 

stalas“ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Įvertinti 2021 m. prioritetus, skirtus 

vadovautis skelbiant Utenos rajono 

savivaldybės jaunimo užimtumo 

konkursą 

 

2. 1. Parengti rajono 2021 m. prioritetus, 

skirtus vadovautis skelbiant rajono 

savivaldybės jaunimo užimtumo 

konkursą 

 
Parengtas sprendimas 

rajono savivaldybės 

tarybai 

 
I ketvirtis 

 
JRK 
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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.Skatinti pateikto projekto „Jaunimo 

terasa“ įgyvendinimą 

 

5.1. Suorganizuoti JRT narių 

išvažiuojamąjį susitikimą su panašius 

projektus įgyvendinusiomis 

savivaldybėmis, siekiant įgyti gerosios 

praktikos žinių.  

 
Suorganizuotas 

susitikimas, su kitų 

savivaldybių turinčių 

ir įgyvendinusių 

panašius projektus 

atstovais.Apsvarstytos 

finansavimo 

galimybės. 

 
II-III 

ketvirčiai 

 

JRT nariai, JRK, 

jaunimo 

iniciatyvinė grupė 

 
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 

 

III –IV 

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 ugdymo įstaigų 

psichosocialinės aplinkos mokyklų 

bendruomenėse  apklausa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priklausomai nuo 

atliktos apklausos 

rezultatų teikti išvadas 

mokykloms, jaunimui 

bei su jomis 

dirbančioms 

organizacijoms.  

 

 

 

 

 
I-IV 

ketvirtis 

 

JRK; LMS; PPT; 

su jaunimu 

dirbančios 

organizacijos, 

mokyklų 

bendruomenės 

 
9. Priemonės mažinančios COVID -

19 pandemijos sukeltas pasekmes, 

jaunimui, jaunimo veikloms ir 

jaunimo įgyvendinimui 

 
9.1.Surinkti informaciją iš įstaigų 

dirbančių su jaunimu, dėl 

naudojamų priemonių mažinančių 

COVID- 19 pandemijos pasekmes.  

  

 
Pateikti bendras 

rekomendacijas 

jaunimui išskiriant 

svarbiausias gaires, 

informaciją vienoje.  

 
I-IV 

 

ketvirčiai 

 
JRT, JRK, 

UVJOS. LMS 

„Apskritasis stalas“ 
AJC 

 
10. Parengti ir įvertinti Utenos rajono 

savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 

m. 

 
10.1. Parengti Utenos rajono savivaldybės 

už 2021 m. veiklos ataskaitą 

 
Pateikti ataskaitą 

Utenos rajono 

savivaldybės 

tarybai 

 
IV 

ketvirtis 

 
JRK,JRT 
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*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/

