KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBA
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT) lygiateisės partnerystės
pagrindu sudaryta iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių
nevyriausybinių organizacijų atstovų. Iš viso rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryboje dirba 14
narių, iš jų 5 rajono savivaldybės tarybos nariai: Olga Urbonienė, Indrė Fiodorova, Virmantas Pikelis,
Darius Petrauskas ir Tomas Žalpys. SJRT tarybos pirmininkė Olga Urbonienė.
SJRT 2018 m. savo veiklą vykdė vadovaudamasi SJRT 2018 metų veiklos planu, patvirtintu
SJRT 2018 m. vasario 5 d. protokolu Nr. JP1-1, kuriame buvo numatytos šios prioritetinės jaunimo
politikos įgyvendinimo savivaldybėje kryptys:
1) atvirųjų jaunimo erdvių ir atvirojo jaunimo centro veiklos kokybės užtikrinimas ir plėtra;
2) rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos palaikymas ir užtikrinimas,
sprendžiant jaunimui, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms aktualius klausimus;
3) tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo vietos lygmeniu skatinimas.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 5 SJRT posėdžiai, kuriuose buvo svarstomi rajono jaunimui
aktualūs bei jaunimo politikos įgyvendinimui svarbūs klausimai: atvirųjų jaunimo erdvių veiklos
stiprinimas, atvirojo jaunimo centro įkūrimo Kėdainių mieste galimybės, jaunimo politikos
įgyvendinimui skirtų rajono savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimas, LiJOT pozicija „Dėl
balsavimo nuo 16 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose“ ir kt.
2018 m. vasario 5 d. posėdyje dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Jonas Laniauskas ir Jaunimo politikos plėtros ir programų
įgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Tiškutė. Posėdžio metu pagrindinis dėmesys buvo
skirtas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos funkcijoms ir jos vaidmeniui formuojant ir įgyvendinant
jaunimo politiką vietos lygmeniu, aptarti, rajono savivaldybės 2018 m. jaunimo politikos
įgyvendinimo prioritetams numatyti.
2018 m. balandžio 5 d. posėdyje SJRT nariai kartu su rajone veikiančių atvirųjų jaunimo
erdvių darbuotojais analizavo atvirųjų jaunimo erdvių veiklos rezultatus ir paslaugų jaunimui plėtros
galimybes. 2018 m. rajone veikė 5 AJE, atitinkančios atvirosioms jaunimo erdvėms keliamus
reikalavimus, jose apsilankė 603 unikalūs lankytojai, iš jų 493 jauni žmonės nuo 14 m. iki 29 m.
Rajone veikiančių AJE veiklos projektams finansuoti skirta 8 000 Eur, finansuoti 6 projektai. Jų
įgyvendinimui iš kitų šaltinių pritraukta 4 929 Eur. Projektų veiklose dalyvavo 242 unikalūs dalyviai
(14˗29 m.).
2018 metais SJRT patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo
reglamento naują redakciją ir Jaunimo atstovų rinkimų į Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo
reikalų tarybą organizavimo tvarkos aprašą (2018 m. spalio 4 d. protokolas Nr. JP1˗4).
Siekdama skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas bei plėtoti veiklas, skirtas jaunimo
užimtumui ir saviraiškai skatinti, SJRT kasmet skelbia jaunimo veiklos projektų finansavimo
konkursą. 2018 metais konkursui organizuoti iš rajono savivaldybės biudžeto buvo skirta 8 000 Eur,
finansuoti 6 projektai. Projektai buvo skirti jaunimo savanoriškai ir savarankiškai veiklai skatinti,
jaunimo prasmingam laisvalaikio užimtumui, savęs pažinimo bei savęs realizacijos veikloms
organizuoti, jaunimo darbuotojų kompetencijų didinimui. Projektų veiklos dalyvavo 498 jauni
žmonės (14˗29 m.).
Atsižvelgiant į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
pateiktą užduotį – atlikti Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2015˗2017
m. srities „Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas“ įgyvendinimo kokybės vertinimą, iš SJRT narių
buvo sudaryta Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo grupė. Vertinimo
grupę sudarė 5 SJRT nariai: Olga Urbonienė, Audronė Stadalnykienė, Vilija Girdauskaitė, Saulė
Leikutė, Simonas Vigelas ir Jonas Laniauskas, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktorius. Vertinimo grupė atliko 2015˗2017 m. jaunimo politikos
srities „Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas“ įgyvendinimo kokybės vertinimą pagal Jaunimo
politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikoje ir Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės

vertinimo apraše (patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.
sausio 2 d. įsakymu Nr. A1-1) minėtoje srityje numatytus indikatorius ir parengė vertinimo ataskaitą.
Vertinimo ataskaita išanalizuota SJRT ir pateikta Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
SJRT nariai 2018 metais kėlė savo kompetencijas. Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdamas stiprinti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų
veiklos efektyvumą, 2018 m. lapkričio 22 d. Kėdainių rajono savivaldybėje organizavo Kėdainių
rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariams konsultaciją, kurios metu SJRT nariai kartu su
jaunimo veiklos ekspertu Mantu Zakarka diskutavo ir ieškojo sprendimų, kaip ir kokiomis
priemonėmis suaktyvinti SJRT veiklą, kaip didinti SJRT žinomumą vietos jaunimo tarpe, kaip
sėkmingiau spręsti jaunimo problemas ir kt.
Jaunimo reikalų tarybos nariai dalyvavo rajono jaunimo renginiuose, diskusijoje. Jaunimo
reikalų taryba savo veiklą derino su savivaldybės administracijos padaliniais, savivaldybės teritorijoje
veikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis.
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