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AJC - Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos atviras jaunimo centras
AJE - Atviros jaunimo erdvės
Administracijos direktorius - Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius
JO - Jaunimo organizacija, organizacija, dirbanti su jaunimu ir neformalios jaunimo grupės
JRD - Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
JP - Jaunimo politika
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JPKV - Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimas
JPKVDG – Joniškio rajono savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo darbo grupė
JTVIC – Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
Metodika – jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodika
NVO – Nevyriausybinės organizacijos
Savivaldybės taryba - Joniškio rajono savivaldybės taryba
SJRK - Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius
SJRT - Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba
SPP – Joniškio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas
SVP – Joniškio rajono savivaldybės strateginis veiklos planas
ŠKSS - Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Vertinimas - Joniškio rajono savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimas
VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto -VPVI
I SKYRIUS
KOKYBĖS VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINAI IR VERTINIMO ETAPAI
Kokybės vertinimo tikslas — siekti maksimalaus valstybės ir Joniškio rajono savivaldybės vykdomų programų ir priemonių jaunimo politikos
srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros Joniškio rajono savivaldybėje, nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, nuolat
tobulinti institucinius gebėjimus.
Kokybės vertinimo uždaviniai:
1. rinkti duomenis apie jaunimo politikos padėtį Joniškio rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė), joje 2015-2017 metais įgyvendintas įvairias
programas ir priemones, skirtas jaunimui.;
2. nustatyti savivaldybės jaunimo politikos stipriąsias savybes ir trūkumus;
3. skatinti jaunimo politiką savivaldybėje formuojančias ir įgyvendinančias institucijas bei įstaigas, jaunimo organizacijas ir su jaunimu dirbančias
organizacijas susitarti dėl savivaldybės JP plėtros prioritetų;
4. aptarti gerosios praktikos pavyzdžius ir juos skleisti.
Kokybės vertinimo etapai: organizavimas, vertinimas, visapusiškas vertinimas, atsiskaitymas ir informavimas.
Organizavimo etape Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A-274 ,,Dėl Joniškio rajono
savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo darbo grupės sudarymo“ (2018 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. A-546 pakeitimas) ir atsižvelgus į Jaunimo
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. 2V-25(1.4) ,,Dėl Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų delegavimo į jaunimo politikos kokybės vertinimo darbo grupes savivaldybėse“ buvo
sudaryta Joniškio rajono savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimo darbo grupė, patvirtintas darbo grupės reglamentas, nustatytas vertinimo
atlikimo terminas – iki 2018 m. birželio 21 d. , vėliau terminas pratęstas iki 2018 m. spalio 24 d.
JPKVDG sudėtis:
1. Jonas Novogreckis – savivaldybės administracijos ŠKSS vedėjas, JPKVDG pirmininkas;
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2. Vilma Bartašienė – savivaldybės ŠKSS jaunimo reikalų koordinatorė JPKVDG sekretorė;
3. Laima Klemienė – savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja;
4. Egidija Daunorienė – savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;
5. Stefanija Šniukienė – savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja;
6. Daiva Zikienė – savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėja;
7. Juventa Jurgelienė – AJC socialinė pedagogė;
8. Nijolė Valuckienė – Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė;
9. Jurgita Bučinskienė – Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorė;
10. Giedrius Stubaila – Joniškio paramos šeimai centro narys;
11. Karolina Ponelytė – Lietuvos šaulių sąjungos Šiaulių apskrities P. Plechavičiaus šaulių rinktinės Joniškio 6-osios kuopos šaulė, SJRT narė;
12. Jovita Šimkevičiūtė – Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorė, nuo 2018 m. birželio 7 d. Gita Vilčiauskienė; Joniškio rajono
Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja;
13. Erika Doraitė – Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldos informavimo centro pirmininkė;
14. Juozas Meldžiukas – JRD vyriausiasis patarėjas.
Vertinimo etape JPKVDG surinko duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 2 d.
įsakymu Nr. A1-1 patvirtinta Metodika ir JPKV aprašu, nurodytais duomenų šaltiniais, kiekvienam rodikliui įvertinti pasirikdama duomenų rinkimo
metodus (stebėjimas, diskusijų grupė, interviu, anketa ir kt.). Konstatuota, kad paskutinis Joniškio rajono savivaldybės JPKV buvo atliktas tik 2011 m.
rugsėjo – 2012 m. vasario mėnesiais. 2012 m. Vertinimas parengtas buvo VPVI vertintojų pagal 2011 m. liepos 7 d. pasirašytą sutartį Nr. 1F-19- (6.26) su
JRD. Vertinimas buvo finansuotas pagal JRD įgyvendinamą projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, finansuojamą
Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. JPKVDG 2018 m. dirbo neatlygintinai.
Visapusiško vertinimo etape JPKVDG atliko šiuos vertinimo darbus: nustatė vertinimo objektus, šaltinius, metodus, priemones ir kt., organizavo
duomenų rinkimą; apdorojo ir išanalizavo surinktus duomenis, teikė išvadas, pasiūlymus, analizavo stipriąsias savybes ir trūkumus, nustatydama faktinius ir
esminius pokyčius ir veiksmus JP remiantis Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų
planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo
politikos 2011–2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“.
Atsiskaitymo ir informavimo etape atlikusi JPKV pateikė ataskaitą apie kokybės vertinimo procesą ir rezultatus, išskirdama JP privalumus ir
trūkumus, pateikdama rekomendacijas dėl prioritetinių JP veiklos krypčių ir veiksmų, kuriai būtų gerinama savivaldybės JP kokybė. Kokybės vertinimo
rezultatai bus naudojami siekiant įvertinti bendrą savivaldybės vykdomos JP situaciją, padės išryškinti gerąsias ir tobulintinas sritis, pateiks tolimesnio
darbo rekomendacijas, rengiant JP programas ir jų priemones, JP situacijos kaitos analizei. Pagal aštuonis Metodikos indikatorius surinkti duomenys, jų
analizė, išvados ir rekomendacijos. JP įgyvendinimas vertinamas pagal JPKV skalę nuo 1 iki 5 lygio, kur 1 lygis – blogai, būtina imtis esminių pokyčių,
reikia priimti savivaldybės ir valstybės institucijų, JRD pagalbos lygio sprendimus, 2 lygis – silpnai, reikia atitinkamų pakeitimų, organizuoti diskusijas
SJRT, įtraukiant JRD, 3 lygis – vidutiniškai, t.y. tinkama, bet reikia nežymių pakeitimų, ieškoti efektyvių sprendimų, stiprinančių silpnąsias puses, 4 lygis
– gerai, verta skleisti kaip gerąją praktiką regioniniu lygmeniu, 5 lygis – labai gerai, verta skleisti kaip gerąją praktiką nacionaliniu, tarptautiniu lygmeniu.
JPKVDG, įvertinę JP rodiklius pagal vertinimo lygių skalę, išskiria trūkumus, pateikia išvadas dėl JP plėtros prioritetų, palygina su 2012 m. įvertinimu ir
teiktų rekomendacijų įgyvendinimu ir teikia Vertinimo išvadas ir rekomendacijas.
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II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS
Joniškio rajono savivaldybė yra Šiaulių apskrities dalis, prie Latvijos Respublikos sienos. Savivaldybėje yra 2 miestai – Joniškis ir Žagarė, du
miesteliai – Kriukai ir Skaistgirys. Savivaldybę sudaro 10 seniūnijų: Gaižaičių, Gataučių, Joniškio, Kepalių, Kriukų, Rudiškių, Satkūnų, Saugėlaukio,
Skaistgirio ir Žagarės.
Joniškio rajono vizija 2014–2020 m. pagal strateginius dokumentus:
Joniškio kraštas – Šiaurės Lietuvos širdis, atvira kiekvienam žmogui, jaukiam ir saugiam gyvenimui, verslo ir kūrybos plėtrai. Joniškio rajono
savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai:
I PRIORITETAS. Išsilavinusi, sveika ir pilietiška bendruomenė,
II PRIORITETAS. Rajono konkurencingumo didinimas,
III PRIORITETAS. Darni gyvenamosios aplinkos plėtra
Lietuvos Respublikos statistikos departamento 2018 m. išankstiniais duomenimis, Joniškio rajone gyvena 21594 nuolatiniai gyventojai (iš jų – 10078
vyrai ir 11516 moterys arba 9889 miesto ir 11705 kaimo gyventojai. 45,80 proc. visų Joniškio rajono gyventojų sudaro gyventojai, gyvenantys Joniškio ir
Žagarės miestuose bei 54,20 proc. – gyvenantys rajone.
1 lentelė. Joniškio rajono savivaldybės gyventojų skaičius, informacijos šaltinis LR statistikos departamentas
Rodikliai
Gyventojų skaičius
Vaikų skaičius
Jaunimo skaičius
Vidutinio amžiaus
gyventojų skaičius
Pagyvenusio amžiaus
gyventojų skaičius

2014 m.
24306
4411
4997

2015 m
23807
4225
4875

2016 m.
23147
4025
4679

2017 m
22449
3816
4509

2018 m.
21594
3636
4208

10024

9841

9552

9246

8904

4874

4866

4891

4878

4846

Gyventojų skaičius Joniškio rajone 2014 – 2018 m. sumažėjo 11,16 proc. (Joniškio mieste – 8,8 proc.). Nuo 2014 m. Joniškio rajone gyventojų sumažėjo
net dvigubai daugiau nei visoje šalyje (Lietuvoje – 4,53 proc., Šiaulių apskrityje – apie 7 proc.). Pagrindinės to priežastys didėjantis mirtingumas,
mažėjantis gimstamumas, nedarbas ir auganti migracija. Visuomenė demografiniu požiūriu vis labiau sensta. Jaunų žmonių tankumas 1 žmogus/ kv .metre
2016 m. 41, 2017 m.-3,9. Jaunų žmonių (16-29 m.) bedarbių, registruotų darbo biržoje 2016 m.-297, 2017 m.-244. Jaunimo ( 16-29 m.) nedarbo lygis
kasmet viršija šalies vidurkį: 2016 m.- 6,9, 2017 m.- 6. Šaltinis Lietuvos Respublikos statistikos departamentas.
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III SKYRIUS
VERTINIMO SRITYS IR IŠVADOS
1. SRITIS. JAUNIMO POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Sritis

1. Jaunimo
politikos
formavimas
ir
įgyvendinimas

Indikatoriai

Kiekybiniai rodikliai

Rodiklio
apibrėžimas
1.1. Teisės aktai, Mero potvarkiai,
reglamentuoSavivaldybės
jantys jaunimo
tarybos
politikos
sprendimai,
formavimą ir
Administracijos
įgyvendinimą
direktoriaus
įsakymai, kurie
reglamentuo-ja
JP formavimą ir
įgyvendinimą
savivaldybėje

1.2. Iš
savivaldybės
biudžeto

Savivaldybėje
vykdomų
programų ir

Matavimo
vienetas
Per 2015 -2017
m. parengti
47 JP
formuojantys
ir
įgyvendinantys
teisės aktai

Savivaldybėje
patvirtintos
8 programos, į

Kokybiniai rodikliai

Privalomi
šaltiniai

duomenų

Faktiniai pokyčiai ir veiksmai :
Savivaldybės administracijos
Per 2015-2017 m. parengti Mero potvarkiai-7 (3
interneto svetainė
mero padėkos ženklai: A.Bareikis (2015 m.
www.joniskis.lt
sportas), J. Pažarauskas (2016 m. sportas) L.
Baltramaitis (2017 m. mokslas),4 Mero raštai: J.
Mickutė (2015 m. už kultūrą ir dalyvavimą JO
ETC); V. Kučinskas (2016 m. (kultūra /turizmas),
M. Cibulis (2016 m. kultūra/ turizmas), 1 ETC
vadovei D. Juknienei
ŠKSS padėkos raštai ir premijos geriausiems
sportininkams 2015, 2016, 2017 m. viso 150.
3 savivaldybės tarybos sprendimai dėl 2015-2017
Joniškio rajono savivaldybės biudžeto
patvirtinimo;
3 Savivaldybės tarybos sprendimai dėl SJRT
sudėties ir nuostatų patvirtinimo;
3 Savivaldybės tarybos sprendimas dėl AJC
steigimo ir plėtros;
3 sprendimai dėl JP priemonių įgyvendinimo
numatytų strateginio plėtros plano 2008 – 2013 m.
ir 2014-2020 m. priemonių planuose ir 2015 –
2017 m. veiklos plane.
7 Administracijos direktoriaus įsakymai
Finansuojamų programų ir priemonių įvairovė
nėra plati, atitiktis jaunimo poreikiams yra, tačiau
mažai įtraukiamos JO

Savivaldybės tarybos
sprendimai
2012 m. vasario 15 d.
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skiriamos lėšos
jaunimo
politikai
įgyvendinti ir su
jaunimo politika
susijusioms
programoms
finansuoti

priemonių
finansavimas iš
savivaldybės
biudžeto lėšų.

kurias turi teisę
teikti paraiškas
jaunimo ar su
jaunimu
dirbančios
organizacijos;
- 1 specialiai
jaunimui skirta
programa 1.
Jaunimo
veiklos ir
jaunimo
iniciatyvų
projektų
rėmimas.
Programos
apima šias
jaunimo
politikos sritis:
iniciatyvumą,
pilietiškumą,
neformalų
ugdymą,
užimtumą,
kultūrą, sportą,
sveikatą,
nusikaltimų
prevencijos

1. ,,Jaunimo veiklos ir jaunimo iniciatyvų
projektų rėmimas“: 2015 m. 3000 Eur, 2016 m.
3000 Eur (iš jų 1000 Eur projektams), 2017 m.
4000 Eur (iš jų 2000 Eur projektams)
2. ,,Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės
gerinimo ir efektyvumo didinimo skatinimas“
2015 m. 3400 Eur; 2016 m. 3400 Eur, 2017 m.
5000 Eur.
3. ,,Visuomeninių sporto klubų rėmimas“: 2015
m. 9600 Eur, 2016 m. 10350 Eur, 2017 m. 11 300
Eur.
4. ,,Joniškio rajono savivaldybės aplinkos
apsaugos rėmimo specialioji programa“ 2015m. 0,
2016 m. 0, 2017 m. 0.
5.,,Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės 2015–2017 metų
programa“;
2015 m- 3100 Eur, 2016 m.-2950 Eur , 2017 m.2700 Eur., per kurias vykdytos jaunųjų policijos
rėmėjų skatinimas, prevencinės priemonės, skirtos
vaikų ir jaunimo saugiam elgesiui kelyje, vaikų ir
jaunimo savanorystės skatinimas, teisėtvarkos
pažeidimų prevencija jaunimo susibūrimo ir
pasilinksminimo vietose, konferencijos,
susitikimai, paskaitos prekybos žmonėmis,
patyčių, smurto prevencijos klausimais.
6. ,,Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa“: 2015 m.- 4 už 4215 Eur., 2016 m. 10
už 16856 Eur., 2017 m. 2 už 1400 Eur.
7. ,,Neformaliojo vaikų švietimo programa“: 2015
m.-, 2016 m.- 56,300 Eur, 2017 m.-59,100 Eur.
8. ,,Gydytojų specialistų pritraukimas į Joniškio
rajoną“ (studijų apmokėjimas) pagalba jauniems
gydytojams :

sprendimo Nr. T-25,,Dėl
Joniškio rajono savivaldybės
JP koncepcijos patvirtinimo“
pakeitimas
(su 2017-05-31 sprendimo
Nr. T-143 pakeitimu)
Patvirtintas Joniškio rajono
savivaldybės 2014 – 2020
metų strateginis plėtros
planas;
Patvirtintas
Joniškio rajono savivaldybės
2017–2019 metų strateginio
veiklos planas
2017 m. vasario 27 d. Nr. T20
Dėl Joniškio rajono
savivaldybės 2014–2020
metų SPP papildymo ir
pakeitimo Joniškio rajono ST
2016 m. vasario 15 d.
sprendimas Nr. T-26
SJRT teikė raštišką
pasiūlymą dėl biudžeto
keitimo 2017 m. SJRT
protokole
Dėl Joniškio rajono
savivaldybės 2015–2017
metų SVP patvirtinimo
Joniškio rajono savivaldybės
tarybos
2015 m. vasario 12 d.
sprendimas Nr. T-2
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2015 m. – 2 asm. sumokėta už studijas 10,5 tūkst.
Eur.
2016 m – 2 asm. sumokėta -7,9 tūkst. Eur.
2017 m. – 1 asm. sumokėta -5,3 tūkst. Eur.
Nevykdytos programos, nes neskirta lėšų:
NVO įtraukimas į viešųjų paslaugų teikimą;
Savanorystės programų parengimas ir jų
įgyvendinimas teikiant socialines, kultūrines
paslaugas;
Savanoriškos veiklos skatinimas;
Jaunimo lyderių ugdymo programos rengimas ir
įgyvendinimas

Dėl Joniškio rajono
savivaldybės 2016–2018
metų SVP patvirtinimo ir
papildymai
2016 m. vasario 15 d. Nr. T27
Dėl Joniškio rajono
savivaldybės 2017–2019
metų SVP patvirtinimo
2017 m. vasario 27 d. Nr.T20
Dėl Joniškio rajono
savivaldybės administracijos
2015, 2016, 2017 metų
veiklos planai
Joniškio rajono savivaldybės
jaunimo organizacijų atstovų
deleguotų į SJRT 2017-07-03
susirinkimo protokolas NR.
JP-7
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1.3. Planavimo
dokumentai

Tikslai ir
uždaviniai, skirti
jaunimo
politikos
problemoms
spręsti
savivaldybės
strateginio
planavimo
dokumentuose

Per 2015-2017
m. laikotarpį
numatyta nuo
3 iki 15
prioritetinių
tikslų ir
programų,
kuriems
įgyvendinti
iškelti 19
uždavinių ir
29 priemonės.

Numatytos priemonės 2015 – 2017 m. iš dalies
atitinka jaunimo politikos horizantaliasias sritis :
pilietiškumo, švietimo, ugdymo, iniciatyvumo,
užimtumo, kūrybiškumo, verslumo, neformaiojo
ugdymo, socialinės ir sveikatos apsaugos,
sveikatingumo ir sporto, narkomanijos ir kitų
priklausomybių ir nusikalstamumo prevencijos,
saugumo, susisiekimo poreikius

1. Nebuvo parengtas JP
problemų sprendimo Joniškio
rajono savivaldybėje 2013–
2018 m. planas .
2. Mėnesiniai SJRT ir ŠKSS
skyriaus planai
3. Metiniai SJRT planai
2016, 2017 m.

1.4. Jaunimo
politiką
įgyvendinančios
savivaldybės
institucijos ir
valstybės
tarnautojai

Savivaldybės
įstaigos
dirbančios su
jaunimu

Savivaldybės
administracijos
7 skyriai
Valstybės
tarnautojai ir
administracijos
skyriai
prisidedantys
įgyvendinant
JP: ŠKSS,
Vaikų teisių
apsaugos,
Ekonominės
plėtros ir
investicijų,
Infrastruktūros
,Socialinės
paramos ir
sveikatos,
Teisės ir
civilinės
metrikacijos,
Kanceliarijos

Savivaldybės įstaigos, dirbančios su jaunimu:
1. Neformalios ugdymo 4 įstaigos:
1.1. Joniškio Algimanto Raudonikio meno
mokykla su Žagarės filialu ir atviru jaunimo
centru,
1.2. Joniškio sporto centras;
1.3. Joniškio švietimo centras su pedagogine
psichologine tarnyba
1.4. 1 NVO ,,Krepšinio legendos“ Joniškio
krepšinio muziejus.
2. Švietimo ir ugdymo 19 įstaigų:
3 gimnazijos :
1) Joniškio ,,Aušros „ gimnazija su Suaugusiųjų
klase;
2) Žagarės gimnazija;
3) Skaistgirio gimnazija su ikimokyklinio ugdymo
skyriumi;
1 progimnazija Mato Slančiausko progimnazija;
5 pagrindinės mokyklos:
1. Joniškio ,,Saulės“ pagrindinė mokykla su
Plikiškių daugiafunkciu centru ir Neįgaliųjų
dienos užimtumo centru;
2. Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė

Per 2015-2017 m. laikotarpį
panaikintos 4 mokyklos:
1. Žagarės gimnazijos
Gaižaičių skyrius (2016 m.);
2. Joniškio jaunimo ir
suaugusiųjų mokykla
(2017m.);
3. Plikiškių daugiafunkcinis
centras – mokykla prijungta
prie Joniškio ,,Saulės“
pagrindinės mokyklos (2017
m.)
4. Mindaugių pagrindinė
mokykla (2017 m.)
5 kultūros įstaigos neturi
nuostatuose funkcijos
,,darbas su jaunimu“:
1. Joniškio kultūros
daugiafunkcis centras
apimantis Gataučių, Joniškio,
Kepalių, Kriukų, Rudiškių,
Satkūnų, Saugėlaukio ir
Skaistgirio seniūnijas su 10

9

skyrių
specialistai bei
Joniškio,
Žagarės,
Gaižaičių,
Skaistgirio,
Satkūnų,
Saugėlaukio,
Gataučių,
Rudiškių,
Kepalių,
Kriukų
seniūnai.
Įstaigų ir
darbuotojų
veikla iš dalies
atitinka
nacionalinėms
JP prioritetus,
priima jaunimą
savanoriauti,
organizuoja
užimtumą.
Prie mokyklų
veikia
Mokinių
savivaldos
– tai
demokrati
nių rinkimų
būdu
išrinktų
aktyvių,
socialiai
atsakingų

mokykla;
3. Gasčiūnų pagrindinė mokykla su ikimokyklinio
ugdymo skyriumi;
4. Kriukų pagrindinė mokykla su ikimokyklinio
ugdymo skyriumi;
5. Žagarės specialioji mokykla su Dienos
užimtumo centru (jaunimui su negalia).
5 ikimokyklinės įstaigos:
1. Žagarės vaikų darželis ,,Vyšniukas“ su vaikų
globos grupe;
2. Joniškio vaikų darželis ,,Vyturėlis“;
3. Joniškio lopšelis- darželis ,,Saulutė“;
4. Joniškio lopšelis- darželis ,,Ąžuoliukas“.
1 viešoji įstaiga „Spalvų harmonija“
(ikimokyklinis ugdymas ,,Mazylis“ ir ,,Jamaha )
(NVO).
1 profesinio ugdymo įstaiga Joniškio žemės ūkio
mokykla (pavaldi ŽŪM).
8 Socialinės įstaigos:
1. Žagarės socialinių paslaugų centras (vaikų
globos namai) Skaistgiryje,
ir Žagarėje;
2. NVO Mekių kaimo bendruomenės vaikų dienos
centras;
3.VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo
centras su krizių centru – Nakvynės namais;
4. Jurdaičių socialinės globos namai
(pavaldi Socialinės pasaugos ir darbo
ministerijai).;
5. VŠĮ Beržėnų senjorų namai;
6. VŠĮ Santara, Joniškio Švč.Marijos parapijos
senelių globos namai;
7. UAB Zimperija ,,Kepalių globos namai“;
8. Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio skyrius
(pavaldi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai)
7 Sveikatos priežiūros įstaigos:

skyrių (Gataučių, Jakiškių,
Kirnaičių, Rudiškių, Satkūnų,
Kriukų, Lieporų, Bariūnų,
Maldenių, Skaistgirio);
2. Žagarės kultūros
daugiafunkcis centras su
Žagarės ir Gaižaičių
seniūnijų skyriais;
3. Joniškio rajono
savivaldybės Jono Avyžiaus
viešoji biblioteka ir 18
bibliotekos filialų: Žagarės,
Bariūnų, Darginių,
Daunoravos, Gaižaičių,
Gataučių, Jurdaičių, Kepalių,
Kirnaičių, Kriukų, Linkaičių,
Maldenių, Plikiškių,,
Rudiškių, Satkūnų,
Skaistgirio, Stungių, Stupurų;
4. Joniškio istorijos ir
kultūros muziejus su 4
padaliniais (Raudonoji,
Baltoji sinagogos, Mato
Slančiausko sodyba –
muziejus, Rudiškių muziejus.
5. Joniškio turizmo ir verslo
informacijos centras.
Savivaldybės įstaigų veiklos
planai ir ataskaitos, veiklos
analizės duomenys yra
įstaigų svetainėse
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SJRK teikti
pasiūlymai
savivaldybės
institucijoms ir
įstaigoms, į
kuriuos buvo
atsižvelgta

mokinių
komanda, kuri
atstovauja
mokinių
interesams,
sprendžia
mokiniams
aktualias
problemas,
kartu formuoja jaunimo
politiką, taip
pat kuria
jaukią
mokyklos
aplinką,
skatina ir
ugdo
pilietiškumą.
SJRK
įgyvendinti
pasiūlymai:
1. ESF
Projekto
,,Atrask save“
įgyvendinimas Joniškio
rajono
savivaldybės
administracijoje 2016-2017
m. Rezultatai:
JGI projektas
,,Atrask save“
(Projekto Nr.
07.4.1- ESFA-

1. Visuomenės sveikatos biuras;
2. VŠĮ Joniškio ligoninė;
3. VŠĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros
centras;
4. VŠĮ Joniškio rajono savivaldybės greitosios
medicinos pagalbos stotis;
5. VŠĮ Joniškio psichikos sveikatos centras
6. UAB „Saulenė“;
7. V. Neverauskienės šeimos sveikatos centras, IĮ.
1 Aplinkosaugos įstaiga. Žagarės regioninio
parko direkcija (pavaldi Valstybinei saugomų
teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos)
3 Teisėsaugos įstaigos 1.Šiaulių apskrities
vyriausiojo komisariato Joniškio vyriausias
policijos komisariatas;
2. Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmai;
3. Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono
skyrius Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje.
SJRK valstybės tarnautojas, pareigybė reikalinga
įgyvendinti valstybinei (perduotai savivaldybėms)
funkcijai „Jaunimo teisių apsauga“: rengti ir
įgyvendinti savivaldybės JP teisės aktus,
programas ir priemones, analizuoti JO padėtį
savivaldybės teritorijoje, koordinuoti savivaldybės
institucijų bei įstaigų veiklą JP srityje, vykdyti
kitą veiklą, susijusią su JO, veikia vadovaudamasi
ŠKSS pareigybės aprašymu. Šis pareigybės
aprašymas iš dalies atitinka pavyzdinį SJRK
pareigybės aprašymo nuostatas. Didžioji dalis
jame įtvirtintų SJRK priskirtų funkcijų sudaro su
JP įgyvendinimu tiesiogiai nesusijusi veikla su
NVO projektų programa, mokinių savivalda.
SJRK 2015-2016 m. pavaldus Kultūros ir viešųjų
ryšių skyriaus vedėjui, bet ne tiesiogiai
administracijos direktoriui kaip yra

1. Joniškio rajono ST 2016
m. birželio 15 d. sprendimas
Nr.T-123,, Dėl Joniškio
rajono savivaldybės
administracijos struktūros
patvirtinimo“
2. Joniškio rajono
savivaldybės AD
2016 m. gegužės 13 d.
įsakymu Nr. AP-130,, Dėl
Vilmos Bartašienės
perkėlimo į kitas pareigas“
3. Joniškio rajono
savivaldybės AD
2016 m. gegužės 13 d.
įsakymu Nr. A-426,, Dėl
Joniškio rajono savivaldybės
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V-404-010001),
organizuota 10
vizitų –
priėmimų
savivaldybės
administracijoj
e bei 27
praktikantų
praktika
Joniškio rajono
savivaldybės
administracijoj
e: ŠKSS,
socialinės
paramos ir
sveikatos,
Infrastruktūros, Teisės ir
metrikacijos
skyriuose,
Joniškio,
Kriukų,
Žagarės,
Gataučių,
Gaižaičių,
Rudiškių,
Skaistgirio
seniūnijose.
2. Rinkti
duomenys apie
NEET.
3. Teiktas
siūlymas
bibliotekai dėl

pavyzdiniuose jaunimo reikalų koordinatorių
nuostatuose.
SJRK 2016 m. pabaiga ir 2017 m. pavaldus ŠKSS
vedėjui.
Iki 2016-05-17 dirbo Erika Šivickaitė, o nuo
2016-05-19 iki šiol Vilma Bartašienė.
SJRK įtraukta į darbo grupės dėl galimybės steigti
AJC Joniškio m. (2014-2015 m.),
Nusikalstamumo prevencijos komisiją (20152016 m.), Joniškio rajono SJRT (iki 2017 m.),
NVO tarybą (2016-2017m.), neformaliojo vaikų
švietimo programų vertinimo komisiją (2017 m.),
Socialinės reabilitacijos paslaugų projektų
vertinimo komisiją (2016 m.), Nekilnojamojo
kultūros paveldo sklaidos projektų vertinimo
komisiją (2016-2017 m.) ir kt.
SJRK veikla horizantoliosios jaunimo politikos
formavimas:1.pilietiškumo ugdymo ir karo
prievolės atlikimo; 2. švietimo, mokymo, mokslo,
studijų ir ugdymo; 3.neformalaus ugdymo; 4.
darbo ir užimtumo; 5. aprūpinimo būstu; 6.
laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros; 7.
socialinės ir sveikatos apsaugos; 8.
sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto; 9.
narkomanijos ir kitų priklausomybės formų
prevencijos; 10. nusikalstamumo prevencijos;
11.kitose įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytose
srityse.
Vykdytos 23 priemonės, susijusias su jaunimo
garantijų iniciatyva, jaunimo fizine, lytine,
psichine sveikata, verslumo, tarpžinybinio
bendradarbiavimo, pilietiškumo ir savanorystės,
tarpžinybinio bendradarbiavimo vietos lygmeniu
skatinimu. Įgyvendinta bendradarbiavimo sutartis
su UAB „ETKC“.
Administracijos direktoriui SJRK teikė

administracijos direktoriaus
2012 m. lapkričio 27 d.
įsakymo Nr. A-1033 ,,Dėl
Joniškio rajono savivaldybės
jaunimo reikalų
koordinatorius pareigybės
patvirtinimo“ pakeitimo“
4. Joniškio rajono
savivaldybės AD 2016 m.
rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A815 ,, Dėl Joniškio rajono
savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorius pareigybės
patvirtinimo“
5. Joniškio rajono
savivaldybės AD
2016 m. spalio 17 d. įsakymu
Nr. AP-313 ,,Dėl Vilmos
Bartašienės skyrimo į kitas
pareigas -perkėlimas iš
Kultūros ir viešųjų ryšių
skyriaus į švietimo, kultūros
ir sporto skyrių.
6. 2017 m. kovo 3 d. įsakymu
Nr. A-230 ,,Dėl Joniškio
rajono SJRK pareigybės
patvirtinimo“
7. Joniškio rajono
savivaldybės AD
2016 m. gruodžio 2 d.
įsakymu Nr. A-1090 ,,Dėl
viešųjų pirkimo
organizatoriaus paskyrimo“
8. Joniškio rajono
savivaldybės administracijos
ŠKSS

12

vaikų skyriaus
pervadinimo,,
Vaikų ir
jaunimo“
4.Visuomenės
sveikatos
biuriui teikta
siūlymas dėl
lytiškumo
paskaitų.
5.Skatintas JO
ir
bendruomenių
jaunimo
įtraukimas į
įvairias
veiklas,
projektų
rengimą, ,
padidėjo
dalyvių
skaičius, tuo
pačiu ir
projektinėse
veiklose. JO
dalyvauja ~ 50,
o projektinėse
veiklose iki
1500 jaunų
žmonių nuo 14
iki 29 m.,
įsteigta 1 JO
Joniškio jaunų
šeimų klubas.

pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimų svaivaldybės
sprendimų projektus ir priimti sprendimai:
1.Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d.
sprendimas Nr. T-15 „Dėl Joniškio rajono
savivaldybės SJRT sudarymo“
2. Savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 15 d.
sprendimas Nr. T-115P ,,Dėl Joniškio rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d.
sprendimo Nr. T-15 „Dėl Joniškio rajono SJRT
sudarymo“ pakeitimo“ .
3. Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d.
sprendimas Nr. T-61,,Dėl Joniškio rajono SJRT
nuostatų patvirtinimo“;
4. Savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d.
sprendimas Nr. T-185 ,,Dėl Joniškio rajono SJRT
sudarymo“;
5. Savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d.
sprendimas Nr. T-186 ,,Dėl Joniškio rajono SJRT
2016 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“
6..Ssavivaldybės tarybos 2017-05-31 sprendimas
Nr. T-143 ,, Dėl Joniškio rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-25
,,Dėl Joniškio rajono savivaldybės JP koncepcijos
pakeitimo“
Administracijos direktoriui teikti įsakymo
projektai:
1. Dėl finansinės paramos Joniškio rajono
nevyriausybinėms organizacijoms teikimo
nuostatų pakeitimo. 2015 m. balandžio 16 d. Nr.
A-346;
2. Dėl finansinės paramos NVO projektams 2015
3. 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-1116
,,Dėl Joniškio rajono savivaldybės JP kokybės
vertinimo grupės sudarymo ir JP kokybės
vertinimo atlikimo“ (su 2016 m. sausio 6 d. Nr.

2016 -2017 metų Joniškio
rajono SJRK veiklos
ataskaitos
9. Teiktos JRD ir Socminui
Jaunimo teisių įgyvendinimo
savivaldybėje ketvirtinės
veiklos ataskaitos 2016,2017
m..
10. Teiktos Nacionalinės JP
2011-2019 metų plėtros
programos ataskaitos 2015,
2016, 2017 m. .
11. Regioninės JP stiprinimo
2015-2017 metų veiksmų
plano priemonių
įgyvendinimą bei vertinimo
kriterijų reikšmes Joniškio
rajono savivaldybėje
ataskaitos.
12. Joniškio rajono
savivaldybės taryboje 201705-31 pristatyta ESF jaunimo
garantijų iniciatyvos projekto
(Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-010001),,Atrask save“
įgyvendinimo 2016 m. ir
2017 m. rezultatų ataskaita
13. SJRK 2015, 2016 ,2017
m. veiklos uždaviniai ir
tarnybinės veiklos vertinimo
išvados už 2015 m., 2016 m
2017 m.

13

5.Siekta atkurti
jaunimo ir
jaunimo
organizacijų
sąjungą
,,Apskritasis
stalas“,
gasčiūnų
jaunimo klubą
,,Ateinam“.

A-17, 2016 m. vasario 18 d. Nr. A-149, 2016 m.
balandžio 6 d. Nr. A-318 pakeitimais) buvo
sudaryta jaunimo politikos kokybės vertinimo
darbo grupė. Jie rinko informaciją už 2012-20132014 m. už kurią reikia neatsiskaitė.
3. 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. A-851
,,Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo
iniciatyvų projektų finansavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ ;
4. 2016 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. A-594
,,Dėl finansinės paramos Joniškio rajono NVO
6. Dalyvauta ir projektams 2016 m. skyrimo“;
atstovauta:
5. 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A-960 ,,Dėl
miesto vietos
Joniškio rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų
veiklos grupės projektų finansavimo“;
(2017-2020)
6. 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. A-1132
strategijos
,,Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos
kūrime , JP
direktoriaus 2014 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. Astrategijos
491 „Dėl finansinės paramos Joniškio rajono
kūrime, darbo NVO teikimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo
biržos JGI
netekusiu galios“;
įgyvendinimo
7. 2017 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A-416
komisijoje.
,,Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo
iniciatyvų projektų finansavimo‘;
7. 2016-2017
8. 2017 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. A-467
m. koordinuota ,,Dėl NVO projektų finansavimo Joniškio rajono
SJRT veikla.
savivaldybės biudžeto lėšomis“;
patvirtintas
9. ŠKSS raštas 2017 m. papildyti nauja priemone
veiklos planas, ,,Jaunimo politikos kokybės vertinimas ir
suorganizuoti
jaunimo problematikos tyrimai” ir skirti lėšas –
14 išplėstinių
1000 Eur.
ir
10. SJRT 2017 m. protokolas dėl jaunimo
išvažiuojamieji veikloms ir iniciatyvoms finansavimo didinimo.
posėdžiai ir 7
susirinkimaidiskusijos.
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AJC

AJE

Įgyvendintos
27 į
pilietiškumą,
verslumą,
kūrybiškumą,
JO veiklumą
priemonės.
AJC Joniškio
rajone yra 1
(vienas)
(adresu Miesto
a. 4, Joniškis).
AJC tikslinė
grupė yra
jaunimas nuo
14 iki 29 metų;
ypatingas
dėmesys
skiriamas
mažiau
galimybių
turinčiam,
mažiau
motyvuotam
jaunimui, kuris
dėl įvairių
priežasčių
neturi
galimybių ar
nenori
įsitraukti į
jaunimo
veiklos
pasiūlymus
AJE Joniškio
rajone nėra

AJC įsteigtas 2015-08-26 ir veikla atitinka teisės
aktus, rengia įvairius projektus.
2015-2016-2017 m. dirbo Joniškio Algimanto
Raudonikio meno mokyklos AJC direktorius
Vitolis Žukas ir
socialinė pedagogė Juventa Jurgelienė. Nuo 2017
m. įsteigtas dar 1 etatas
socialinės darbuotojos padėjėjas, kuriuo dirba
Darius Šulčius
Projekto ,,Atrask save“ JGI koordinatorė Dovilė
Povilaitytė (2015-02016-2017 m.);
Žagarės socialinių paslaugų centro projekto
,,Žadintuvas“ koordinatorė Simona Kidelienė
(2016-2017) AJC patalpose.

AJE Joniškio rajone nėra

AJC veikė pagal Joniškio
Algimanto Raudonikio meno
mokyklos nuostatus
patvirtintus 2015-06-18
sprendimas Nr. T-102 2016
m. spalio 20 d. Joniškio
Algimanto Raudonikio meno
mokyklos direktoriaus
įsakymu Nr. V-33 patvirtinti
Joniškio Algimanto
raudonikio meno mokyklos
atviro jaunimo centro
nuostatai.
Su 2017 m. pakeitimu.
Joniškio Algimanto
Raudonikio meno mokyklos
2017-2019 metų strateginis
planas patvirtintas 2017-0217 AD įsakymu Nr. A-179,
kuriame nėra AJC strategijos

AJE Joniškio rajone nėra
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AJC ir AJE
jauni žmonės

Sudarytas su
jaunimu
dirbančių
darbuotojų
pasiskirstymo
savivaldybės
teritorijoje
žemėlapis ir
duomenų bazė

Su jaunimu
dirbančių
darbuotojų
skaičius-50
Vienam su
jaunimu
dirbančiam
darbuotojui
tenkantis jaunų
žmonių
skaičiaus
vidurkis-27

Per 3 metus AJC veikloje dalyvaujančių jaunų
žmonių skaičius didėjo, amžiaus vidurkis-17 m.
AJC veikloje dalyvavo jaunų žmonių: 2015 m .120, 2016 m.-300, 2017 m.-500
Sertifikuotų jaunimo darbuotojų Joniškio rajone
nėra. Su jaunimu dirbančių darbuotojų
savivaldybėje neužtenka kokybiškam darbui su
jaunimu užtikrinti.
2017 m. parengtame sąraše 50 įvairių organizacijų
besirūpinančių jaunimu: 14 JO + 33 OJ ir 3 NFJG
(neformalios jaunimo grupės) su patikslintais
adresais, vadovais, treneriais, jų kontaktais,
socialinių paskyrų nuorodomis, teikiamų paslaugų
rūšimis ir jų vykdomos veiklos įvertinimu.

AJC informacija

2017 m.
sudaryta duomenų bazė, kuri
tobulinama. Su jaunimu
dirbančių pareigybių aprašai
3 AJC ( socialinio pedagogojaunimo darbuotojo 2017-0222 Į V-104;socialinio
darbuotojo padėjėjo -201704-24 Į V-153, vietos
jaunimo garantijų iniciatyvos
koordinatoriaus-2017-02-22 Į
V-104
Jaunimo darbuotojų trūkumas

I SKYRIAUS JAUNIMO POLITIKOS FORMAVIMO IR ĮGYVENDINIMO SKYRIAUS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Įvertinimas
Įvertinimo
apibūdinimas

1 lygis blogai

2 lygis silpnai
1. Atsižvelgiant į
JO poreikius, skirti
daugiau lėšų jo
jaunimo veikloms,
jaunimo
iniciatyvoms bei JO
stiprinimui.
2. Kas 3 metai
nepilnai parengti
jaunimo
problematikos
tyrimai, planavimo

3 lygis vidutiniškai
1. Jaunimas
nepakankamai
įtraukiamas į jaunimo
poreikius atitinkančias
programas.
2. Skiriamas dėmesys
patyčių, savižudybių
prevencijai.
3. Skatinti IT ir
biologijos, matematikos
mokymosi žinių
gerinimą.

4 lygis gerai
1.Siekti, kad jaunimas, JO
labiau būtų įtraukiamas į
Joniškio rajono
savivaldybės
administracijos darbo
grupes, komisijas ar
tarybas, projektus,
bendruomenes, būrimąsi į
JO.
2. Savivaldybėje sudaromas
programinis biudžetas –
numatyta eilutė jaunimo

5 lygis labai gerai
1.Patvirtinta daug daugiau
teisės aktų
reglamentuojančių jaunimo
politikos formavimą ir
įgyvendinimą.
2. Įkurtas AJC
3. Sėkmingas dalyvavimas
projekte ,,Atrask save“
įveiklinant neaktyvų,
probleminį, socialiai
pažeidžiamą jaunimą;
jaunimo įdarbinimo
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dokumentai,
atsižvelgiant į
jaunimo poreikius.
3.Silpnas jaunų
specialistų
pritraukimas
išlaikant lyčių
lygybę.

4. Nepakankamai buvo
skatinama kurti AJE,
plėtoti mobilų darbą su
jaunimu ir darbą su
jaunimu gatvėje .

veikloms ir jaunimo
iniciatyvų projektų rėmimui
didintas 2017 m.
3. Aktyviau skatinti
jaunimo verslumą.
4. Didinti darbuotojų
dirbančių su jaunimu
skaičių taikant atviro darbo
su jaunimu įvairias formas:
AJC , AJE, mobilų darbą su
jaunimu ir darbą su
jaunimu gatvėje.
5. Patvirtinta paramos
bendra šeimoms ir būsto
problemų sprendimo
priemonė, kuri galioja ir
jaunoms šeimoms.

galimybių didinimui;
jaunimo verslumo
skatinimui.
4. SJRT suaktyvinimas,
kurioje dalyvauja net 7
jaunimo atstovai.
5. Išaugo jaunimo
iniciatyvų projektų skaičius.
6. Interaktyvių lentų,
tenkančių 1 klasės
komplektui, pagalbos
specialistų, tenkančių 100
mokinių, mokinių ,
dalyvaujančių NVŠ
veiklose, dalis, apibendrinta
VBE
(valstybinės brandos
egzaminų) rodiklis yra tarp
trečdalio geriausių rodiklių
Lietuvoje
7. Suteiktos individualios
paslaugos jaunimui per
projektą ,,Atrask save“
8. Veikia į Joniškio rajoną
skatinimo priemonė - Jaunų
gydytojų stipendijos.
9. Efektyviai veikia
Nusikalstamumo
prevencijos ir kontrolės
programa

Išvada:
Išvada ir
rekomendacija 1. Jaunimo politika formuojama daug metų be atskiro jaunimo problemų sprendimo Joniškio rajono savivaldybėje plano.
Vertinimas – 4 (gerai).
Rekomendacija:
1.Patvirtinti jaunimo problemų sprendimo Joniškio rajono savivaldybėje 2019-2024 m. planą.
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2. Skirti jaunimo veiklai ir jaunimo veiklos ir iniciatyvų projektams didesnį finansavimą, siekiant įtraukti daugiau jaunimą į jaunimo
organizacijų veiklas.
3. Skatinti kurti AJE, mobilų darbą su jaunimu ir darbą su jaunimu gatvėje, ypač kultūros įstaigoms,strateginio planavimo dokumentuose
suformuoti veiklų ir lėšų poreikio prioritetus.
4. Sukurti ir patvirtinti jaunimo grįžimo į Joniškio rajoną skatinimo priemonę, Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimo programą;
Jaunimo lyderių ugdymo programą, giminingų miestų jaunimo priemonę.
5. Skatinti jaunimo atstovus, jaunimo organizacijas dalyvauti sprendimų priėmime, Joniškio rajono savivaldybės administracijos darbo
grupese, komisijose ar tarybose, projektinėje ir bendruomeninėje veikloje.

2 SKYRIUS. JAUNIMO DALYVAVIMAS POLITINIAME, PILIETINIAME IR VISUOMENINIAME GYVENIME
Sritys

2. Jaunimo
dalyvavimas
politiniame,
pilietiniame ir
visuomeniniame
gyvenime

Indikatoriai

2.1. jaunimo
dalyvavimas
savivaldybės
institucijų, taip pat
jaunimo ir su
jaunimu dirbančių
organizacijų,
neformaliojo
švietimo įstaigų,
AJC ir AJE
veikloje (toliau –
jaunimo veikla)

Kiekybiniai rodikliai
Rodiklio
apibrėžimas
Jauni žmonės,
esantys vietos 47
bendruomenių
organizacijų,
seniūnijų nariais141 vidurkis

Matavimo
vienetas
Jaunų žmonių,
esančių vietos
bendruomenių
organizacijų
valdymo organų
nariais, skaičius 13

Savivaldybės
teritorijoje
veikiančios
jaunimo ir su
jaunimu
dirbančios
organizacijos-76.

7 Organizacijos,
dirbančios su
jaunimu, Centrai
4 Nacionalinės JO
21 JO registruotos
Joniškio rajone,
3 neformalios

Kokybiniai rodikliai

Privalomi duomenų
šaltiniai

Bendruomenės, seniūnijos veiklos kryptys
JP srityje (aprašymas)
Joniškio rajone veikia 47 bendruomenės, 10
seniūnijų

Komisijų, tarybų ir kitų
struktūrų, kuriose
dalyvauja jauni žmonės,
viešai prieinami sąrašai,
tačiau nėra didelės
praktikos įtraukti
jaunimą

Organizacijos, dirbančios su jaunimu,
Centrai:
1. AJC;
2. Joniškio ,,Saulės“ pagrindinė mokykla su
Plikiškių daugiafunkciu centru ir Neįgaliųjų
dienos užimtumo centru;
3. Žagarės specialioji mokykla su Dienos

Joniškio rajone
nebeveikia regioninė
jaunimo organizacija
,,Apvalus stalas“,
Gasčiūnų jaunimo klubas
,,Ateinam“ skatinti
atgaivinti, bet nepavyko
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jaunimo grupės
2 VŠĮ
Nėra jaunimo
grupių prie
bendruomenių.
Organizacijų
pasiskirstymas ir
veikla rajono
vietovėse:
Didžioji dauguma
– mieste;
5 – rajone.
Veikloje dalyvauja
apie 1300 jaunimo.

užimtumo centru (jaunimui su negalia);
4. Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės
centras Žagarės m.;
5. NVO Joniškio paramos šeimai centras;
6. NVO Joniškio parapijos Šv. Martinjono
jaunimo centras;
7. NVO Mekių kaimo bendruomenės vaikų
dienos centras;
4 Nacionalinės JO:
1. LMS mokinių savivaldų informavimo
centras MSIC,
2. Lietuvos šaulių sąjungos gen. p.
Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės
Joniškio 606-oji kuopa;
3. Šiaulių krašto tunto S.Goeso skautų
draugovė
4. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo
blaivybės sąjunga „Žingsnis “
21 JO registruotos Joniškio rajone:
1.Aktyvaus jaunimo laisvalaikio jaunimo
klubas ,,STOP“; 2. Jaunimo kultūros klubas
,,ETC“,
3. Joniškio šeimų klubas; 4. Joniškio rajono
jaunimo asociacija ,,Jaunimo imperija“, 4.
Skaistgirio jaunimo klubas ,,SJK“, 5.
Žagarės visuomeninė organizacija
,,Spalvotas veidas“; 6. Gataučių jaunimo
klubas „ O man viskas… “; 7.Joniškio stalo
teniso klubas „Sidabra“, 8. Jojimo sporto
klubas „Audruvis“, 9. Visuomeninis imtynių
sporto klubas „Kova“, 10. Sporto klubas
„Varūna“,
11. Sporto klubas ,,Strėlės“,12. Motokroso
klubas ,,2 taktai“13. Ekstremalaus sporto
klubas ,,Forsažas“,14. Sporto klubas
„Siekis“, 15. Joniškio rajono tinklinio sporto

Daugiausiai jaunimo
organizacijos, atstovauja
mokyklinio amžiaus
jaunų žmonių (14-19 m.)
interesams. Trūksta JO
vyresniam jaunimui
(19-29 m.)
2017 m. iš projekto
,,Atrask save“ dalyvių
susikūrė 1 JO Joniškio
šeimų klubas, jaunos
mamos
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klubas „Ąžuolas“,16. Visuomeninis sporto
klubas „Žiemgalių ainiai“, 17. Sporto klubas
„Žvelgaitis“,18. Visuomeninis žolės riedulio
sporto klubas „Atžala“, 19. Sporto klubas
„Avantiūra“.20. Gasčiūnų jaunimo klubas
„Ateinam “( neveikia), 21. Joniškio rajono
,,Apskritas stalas‘ (neveikia);
22. VŠĮ,,Teisinga muzika“ (Saulėtosios
naktys)
22. VŠĮ ,,Minčių takas“ (protmūšiai)
3 Neformalios jaunimo grupės:
1.,,Interact“ (Joniškyje),
2. Žagarės mamyčių klubas,
3. Šiaulių AVPK Joniškio rajono PK
jaunieji policininkų rėmėjų grupė
Jauni žmonės,
įsitraukę į vietos
savivaldos
struktūrų
(bendruomenes),
pagal Vietos
savivaldos
įstatymą, veiklą
per 3
kalendorinius
metus
Jaunų žmonių
dalyvavimas
priimant
sprendimus,
susijusius su
biudžeto lėšų
paskirstymu
savivaldybėje
Jaunų žmonių
pasiūlymai

Bendruomenių
struktūrose jaunų
žmonių mažai

Bendruomenių
informacija

Netiesiogiai
dalyvauja per
Švietimo, kultūros
ir sporto skyrių,
SJRK ir SJRT.

ŠKSS informacija

Du pasiūlymai

Pasiūlymai dėl biudžeto lėšų:
1. Dėl AJC steigimo ir lėšų skyrimo.

SJRK, SJRT
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biudžeto lėšų
paskirstymo, į
kuriuos buvo
atsižvelgta
Formaliojo ir
neformaliojo
švietimo įstaigos
savivaldybėje

Formaliojo ir
neformaliojo
švietimo įstaigos,
kuriuose veikia
mokinių ir
studentų
savivaldos

2. Dėl didesnių lėšų jaunimo veikloms ir
jaunimo iniciatyvų projektų programai

Savivaldybėje
veikia 16
formaliojo, 3
neformaliojo
švietimo įstaigos.
Iš formaliųjų: 3
gimnazijos, 1
progimnazija, 5
pagrindinės
mokyklos,1
daugiafunkcinis
centras;
1 specialioji, 1
profesinė, 1 VŠĮ.
Neformaliojo
švietimo įstaigos:
1 Meno mokykla, 1
sporto centras, 1 1
Švietimo centras.
Mokymo įstaigose
veikia 9 mokinių
savivaldos,
studentų savivaldos
nėra
Savivaldą sudaro
nuo 5 iki 10
moksleivių. Viso
per 3 metus apie
120 mokinių
dalyvavo mokinių
savivaldos
veikloje.

Visos neformalios įstaigos įsteigtos mieste (
Joniškyje ir Žagarėje). Kaimiškose
vietovėse neformalių įstaigų nėra.
Neformalių įstaigų užimtumas:
Sporto centras ~ 480
Meno mokykla ~ 400
Sėkmingai organizuojamos regioninės
,,Sniego gniūžtės‘‘ stovyklos Joniškio
,,Aušros“, Skaistgirio gimazijos, Kriukų
pagrindinėje mokykloje, Žagarės
gimnazijoje
Olweus patyčių prevencijos programa; Dofe
jaunimo apdovanojimų programoje
dalyvauja Joniškio ,,Aušros“ gimnazija ir
Joniškio ,,Saulės“ pagrindinėje mokykla

Savivaldybės
administracijos interneto
svetainė skiltys
,,švietimas“
,,Sportas“
Savivaldybės
administracijos švietimo,
kultūros ir sporto
skyriaus informacija

Mokinių savivaldos veikla yra LMS
Mokinių informavimo centro veikla
( MSIC):
2014-2015 m. LMS MSIC pirmininke buvo
Milda Petraitytė;
2015-2016 m. LMS MSIC pirmininkas buvo
Airidas Jarulis;
2016-2017 m. LMS MSIC pirmininke buvo
Evelina Zubytė;
2017 m.-2018 m. LMS MSIC pirmininkė
Erika Doraitė
Jų kompetencija ir veikla intensyvi,
matoma, atstovavimo kokybė tobullintina.

Savivaldybės
administracijos
ŠKSS, LMS MSIC
informacija
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LMS dalyvauja LMS organizuojamuose
mokymuose, konferencijose, asamblėjose,
forumuose. Savivaldybės administracija
arba Mokykla skiria transportą nuvykimui į
šiuos renginius

Jauni žmonės,
dalyvavę rengiant
savivaldybės
strateginio
planavimo
dokumentus

Jaunų žmonių,
dalyvavusių
renginat
savivaldybės
strateginio
planavimo
dokumentus,
skaičius 2.

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriuje
dirba 2 jaunos specialistės.

Ekonominės plėtros ir
investicijų skyriaus
informacija

Jaunų žmonių
pateikti
pasiūlymai, susiję
su jaunimo
politikos
įgyvendinimu,
savivaldybės
institucijoms ir
įstaigoms, į
kuriuos buvo
atsižvelgta

Pateiktų pasiūlymų
skaičius

1. Jaunimas neina į valstybės tarnybą dirbti:
skelbiami konkursai, bet niekas
nedalyvauja. Jie siūlė, kad skelbimai dėl
priėmimo į darbą būtų publikuojami ir
jaunimui prieinamais socialiniais tinklais
,,Faceboke“. Į pasiūlymą neatsižvelgta.
2. Jaunimas jau mokyklose nori žinoti, kur
gali mokytis ir dirbti užsienyje. Karjeros
specialistai visų žinių nesuteikė.
3. Jaunimas siūlė vykdyti lyderių mokymus.
4. Aktyvaus laisvalaikio jaunimo klubo
narės „Stop“ Rugilė ir Gabija pasiūlė idėją
sukurti interaktyvų renginių kalendorių,
kuris galėtų pasitarnauti didinant jaunimo

SJRK informacija
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užimtumą rajone. (Į pasiūlymą
neatsižvelgta)
5. LMS nori idėjoms prisidėti prie valstybių
švenčių rengimo, taip būtų skatinamas
pilietiškumas.
6. Būtų šaunu įtraukti jaunimą į
savanoriavimą kultūros, verslo, sporto
savivaldybės renginiuose.
7. Ragino savivaldybės renginius publikuoti
ir viešinti socialiniame tinkle ,,Facebooke“
8. Teikia siūlymus dėl jaunimo
apdovanojimų pateiktiems 20 kandidatų
,,Joniškio jaunimo apdovanojimai 2016“, 5
nominacijoms ir balsuota:
1. Metų moksleivis – tai fizinis asmuo,
turintis daugiausiai pasiekimų mokslo
srityje (konkursai, olimpiados, mokslo
pasiekimai), aktyvus mokyklos
bendruomenėjes;
2. Metų sportininkas – tai fizinis asmuo arba
komanda, pelniusi daugiausiai pasiekimų ir
laimėjimų sporto srityje.;
3. Metų savanoris – tai fizinis asmuo,
aktyviai dalyvaujantis jaunimo organizacijų
veikloje, savo pavyzdžiu įkvepiantis kitus.;
4. Metų menininkas – tai fizinis asmuo,
kuris geba kurti, savo kūrybą reprezentuoti
visuomenei, užsiima menine veikla
(dainavimas, muzikinio instrumento
valdymas, fotografija, dailė, literatūros
kūryba ir kita.;
5. Metų iniciatyva – tai išskirtinis,
originalus jaunimo (fizinio ar juridinio
asmens) organizuotas renginys, akcija ar
projektas, pilietiškumu, socialiniais ar
kultūriniais aspektais reikšmingas rajono
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2.2. tarptautiniai
ryšiai, mainai,
bendradarbiavimo
projektai,
finansuojami ar
kofinansuojami iš
savivaldybės
biudžeto

Jauni žmonės
dalyvaujantys
jaunimo mainų
projektuose,
tarptautinėse
jaunimo
programose

Mainų programose
dalyvauja:
8 švietimo ir
ugdymo įstaigos,1
AJC, 1 Regionins
parkas

Jauni žmonės

7 Jauni žmonės

visuomenei: Joniškio ,,Interact“ klubas
,,Aitvarų šventė ,,Skrydis“ , Monika
Kazlauskaitė ,,Žagarės lindyhoperiai“ ,
Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio
mokinių savivaldų informavimo centras
,,Joniškis juda“
Savivaldybės Joniškis- Vimerbis
(Švedija)programa neveikė,
Joniškio ,,Aušros“ gimnazija dalyvavo
projektuose ERASMUS +K1, ERASMUS+
K2,, Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė
mokykla, Mato Slančiausko progimnazija
(eTwinning), Joniškio ŽŪM, Žagarės
specialioji mokykla, Joniškio vaikų lopšelisdarželis ,,Saulutė“, AJC, Žagarės regioninis
parkas, Gasčiūnų pagrindinė mokykla 20162017 metais dalyvavo tarptautiniame
ERASMUS+ KA2 projekte „Sugrįžkime į
mokyklą“ (Back to school life). Vizituose
dalyvavo Suomijos, Portugalijos, Ispanijos,
Jungtinės Karalystės, Rumunijos, Turkijos
mokyklos. Portugalijoje ir Suomijoje
vizituose dalyvavo ir mokiniai, po keturis
kiekvienoje šalyje (iš viso aštuoni
mokiniai),
Tarptautinis projektas ,,Golden of my work“
5-9 klasių mokiniams, meninės kūrybinės
veiklos patirčių dalijimasis su Latvijos
Respublikos Lielplatonės ir Estijos
Respublikos Tartu specialiosiomis
mokyklomis.Žagarės specialiosios
mokyklos 12 mokinių ir 4 mokytojai
(lėšos padengtos Latvijos Respublikos
Lielplatonės spec. mokyklos)
The Duke of Edinburgh’s International

JO ir ŠKSS informacija

Ugdymo įstaigų
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dalyvaujantys
tarptautinėse
stažuotėse ir
kvalifikacijos
kėlimo
programose ir
projektuose
Savivaldybės
skiriamos lėšos
tarptautiniams
mainams,
projektams
finansuoti ar
kofinansuoti

dalyvavo įvairiose
šalyse:
Portugalijoje,
Norvegijoje,
Islandijoje,
Latvijoje, Estijoje,
Lenkijoje,
Ukrainoje
Per 3 metų
laikotarpį
savivaldybės
tarptautinio
bendradarbiavimas.

Tarptautinio
bendradarbiavimo
protokolai ir
sutartys jaunimo
politikos srityje
2.3. Įvairių
jaunimo grupių,
jaunų žmonių, dėl
socialinių,
ekonominių,
kultūrinių ar
politinių
priežasčių
negalinčių būti
lygiaverčiais

Socialinę atskirtį
patiriantys jauni
žmonės ir
dalyvaujantys
jaunimo ir su
jaunimu
dirbančių
organizacijų
veikloje

Neformalių
ugdymo įstaigų,
jaunimo ir su
jaunimu dirbančių
organizacijų
veikloje dalyvauja
apie 100 jaunų,
socialinę atskirtį
patiriančių, žmonių
iki 19 m.

Award Dofe programa vykdoma Joniškio
,,Aušros“ gimnazijoje ir Joniškio ,,Saulės“
pagrindinėje mokykloje. Mokyklos
dalyvauja ir kitose programose,,Sniego
gniūžtė“ ir t.t.

informacija

Priemones, kurios nebuvo vien jaunimui
Finansų skyriaus
skirtos: „Kultūros iniciatyvoms, etninės
informacija
kultūros plėtrai ir kultūriniams mainams su
užsieniu“, kuriai skirta: 2015 m. – 3,3 tūkst.
Eur; 2016 m. – 2,9 tūkst. Eur; 2017 m. – 4,0
tūkst. Eur.
Projektui „Europos kaimiškųjų
bendruomenių chartija“ įgyvendinti
(programa "Europe for citizens")"
finansuoti: 2015 m. – 17,1 tūkst. Eur; 2016
m. – 3,2 tūkst. Eur;
2017 m. – 3,1 tūkst. Eur.
Savivaldybės, ugdymo
įstaigų ir jaunimo ar su
jaunimu dirbančių
organizacijų informacija
Soc. rizikos šeimose Vaiko teisių apsaugos
skyriaus duomenimis jaunų žmonių skaičius
(14-19 m):
2015 m. ~43;
2016 m. ~40;
2017 m. ~ 28.
Socialinę atskirtį patiriantys jauni žmonės
(14-19 m.) mieste turi galimybę dalyvauti
15 jaunimo ar su jaunimu dirbančių

Savivaldybėje
veikiančios programos ir
priemonės socialinę
atskirtį patiriantiems
jauniems žmonėms?
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visuomenės
dalyviais
(toliau – socialinę
atskirtį patiriantys
jauni žmonės),
situacija ir darbas
su jais

Savivaldybės
vykdomos
programos
tautinėms

Programų skaičius
0

organizacijų bei meno mokyklos ir sporto
centro veikloje, nes už dalyvavimą nėra
mokesčio.
Kaimo vietovėse jaunimas gali dalyvauti
JO veikloje.
Vyksta socialinės įtraukties akcijos „Aš ir
Tu – tai Mes“, skirta paminėti Tarptautinę
neįgaliųjų žmonių dieną, dalyvavo apie 300
jaunų žmonių;
Nacionalinis konkursas „Mano žodynas
2016“ Žagarės gimnazijos 4 klasės
gimnazistai (mokytoja Daiva Navickaitė) už
žagarietės močiutės žodynėlį. Pozityvi
savanoriška veikla matosi labiau
trumpalaikių renginių metu:
Žagarės regionio parko direkcijoje
savanoriavo: 2015 m. 551 jaunuolis,
2016 m. 99 jaunuoliai, 2017 m. 88
jaunuoliai, ypač ,, Žagarės vyšnių
festivalyje“
Joniškio TVIC savanoriavo: 4 (2017 m.)
o savanorišką praktiką atliko -20 asmenų
(2017 m.), baigiamąją praktiką atliko 3
asmenys 2017 m., studentų praktiką -5
asmenys 2016 m.,
Jaunimas savanoriavo AJC, LMS veikloje
VŠĮ ,,Teisinga muzika“ jaunimo
renginiuose ,,Saulėtosios naktys ir kt.
svanaroviavo apie 230 jaunų žmonių.
Kasmet vykstantys ,,Folkšokiai“ įtraukia
įvairių seniūnijų jaunimą, vyksta
Bendraamžių teatro festivaliai
Joniškio rajone gyvena įvarios tautinės
mažumos: romai, latviai, rusai,
baltarusai,ukrainiečiai, estai, anglai

Šiaulių vyriausiojo
policijos komisaritato
Joniškio PK Migracijos
skyriaus informacija
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mažumoms
priklausančių
jaunų žmonių
integracijai
2 SKYRIUS. JAUNIMO DALYVAVIMAS POLITINIAME, PILIETINIAME IR VISUOMENINIAME GYVENIME IŠVADOS IR
REKOMENDACIJOS
ĮVERTINIMAS
ĮVERTINIMO
APIBŪDINIMAS

IŠVADA

1 LYGIS
BLOGAI

2 LYGIS
3 LYGIS
4 LYGIS
5 LYGIS
SILPNAI
VIDUTINIŠKAI
GERAI
LABAI GERAI
1.Nevisos jaunimo
1.Nepakanakamas jaunimo
1. Daugiau dėmesio
1.Stiprintos JO
socialinės ir
skatinimas ir motyvavimas
skirti jaunimo
kompetencijos JO (pvz.
amžiaus grupės
dalyvaujant jaunimo
motyvacijos didinimo,
dalyvavimo projektuose,
įtrauktos į
organizacijų veiklose.
įtraukimo ir pilietiškumo paraiškų rengimo) mokyti
bendruomeninę
2. Nepakankamas dėmesys
ugdymo iniciatyvoms;
ir šviesti apie galimybes,
veiklą.
skiriamas mentorystei,
2.. Motyvuoti ir skatinti
projektų reikalavimus,
2. Nėra pakankamai siekiant įtraukti
jaunimą dalyvauti
savivaldybės prioritetus ir
išvystytas
jaunimo ar su jaunimu
formaliojo ir
pan.). Įtraukti visų amžių
susisiekimas kaimo dirbančias organizacijas
neformaliojo švietimo
grupių jaunimą nuo 14 iki
vietovėse
dirbti su visuomenės
įstaigų savivaldoje.
29
gyvenančiam
lyderiais, įtraukiant į
3. Mokyklose galėtų būti Jaunimas dalyvavo
jaunimui aktyviai
politikos strategijos
inicijuojamos įvairios
Jaunimo vasaros
dalyvauti
formavimą.
pilietiškumo ugdymo ir
akademojoje Akmenės r.,
bendruomeninėje
motyvacijos skatinimo
Kelmės r., Šilalės r.
veikloje dalyvavimo
akcijos.
ir susisiekimo
situaciją
Išvada. Nepakanakamas jaunimo skatinimas ir motyvavimas dalyvaujant jaunimo organizacijų veiklose.
Vertinimas - 4 gerai.
Rekomendacijos
1.Siekti sukurti skatinimo sistemą JO, NVO ir bendruomenių vadovams ir iniciatyvų iniciatoriams, už projektus įtraukiančius
daugiau jaunimą; Reikalingos reguliariai vykstančios jaunimo organizacijų mugės, ,,Jaunimo apdovanojimai“.
2. Siekti padvigubinti jaunimo nuo 14 iki 29 metų įtraukimą į politinį, pilietinį ir visuomeninį gyvenimą.
3. Siekti Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimo, siekiant įdiegti sociokultūrines
naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą.
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.

Sritys

3. Informavimo,
konsultavimo,
orientavimo,
paramos ir
pagalbos teikimo,
instruktavimo,
mokymo ir
nukreipimo į
kitas institucijas
paslaugų, skirtų
jauniems
žmonėms,
visuma (toliau –
jaunimo
informavimas ir
konsultavimas)

Indikatoriai

3.1. Jaunimo
informavimo ir
konsultavimo
priemonės ir būdai

III. JAUNIMO INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS
Kiekybiniai rodikliai
Kokybiniai rodikliai
Rodiklio
apibrėžimas
Skirtingomis
jaunimo politikos
įgyvendinimo
temomis
surengtos jaunų
žmonių diskusijos

Privalomi duomenų
šaltiniai

Matavimo vienetas
Surengtos jaunų
žmonių diskusijos
užimtumo (profesijos
pasirinkimo),
pilietiškumo,
laisvalaikio, mokymo
efektyvumo,
savanorystės,
nusikalstamumo
pprevencijos temomis

Diskusijų temos:
Vaikų ir jaunimo susibūrimo vietų
identifikavimas, siekiant užkirsti
kelią daromiems viešosios tvarkos
pažeidimams ir kitoms
nusikalstamoms veikoms (visose
rajono mokyklose)

Nusikaltimų
prevencijos ir kontrolės
2015-2017 metų
programa

Diskusijų skaičius –
27

Jauni žmonės,
dalyvavę
diskusijose
įvairiomis
jaunimo politikos
įgyvendinimo
temomis

Diskusijose dalyvavo
politikai, SJRT,
mokyklų, jaunimo ar
su jaunimu dirbančių
organizacijų atstovai,
specialistai, profesijų
profesionalai
Apie 470 dalyvių

2016 m. gegužės 29 d. organizuotas Projekto ,,Atrask save“,
SJRK ir JO susitikimas su Joniškio
konferencijų dalyvių
rajono savivaldybės meru Gediminu sąrašai, apklausa.
Čepuliu, o 2016 m. rugpjūčio 25d su
savivaldybės tarybos nariais, kuriame
aptartos jaunimo veiklos, siekiama
ugdyti būsimaisiais politikais.
2017-01-20 organizuota
Respublikinė jaunimo konferencija
,,Joniškio rajono jaunimo veiklos ir
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Jauni žmones,
žinantys apie
savivaldybėje
veikiančias
jaunimo ir su
jaunimu
dirbančias

Apie savivaldybėje
veikiančias jaunimo ir
su jaunimu dirbančias
organizacijas ir jų
veiklą labiausiai žino
mokyklinio amžiaus
jaunimas (14-19 m).

iniciatyvos“, kurioje dalyvavo ir
parengė pristatymus 9 jaunimo
organizacijos ir neformalios jaunimo
grupės, skaitė pranešimus. Dalyvavo
JRD ir Lijot atstovai.
LMS Joniškio mokinių savivaldų
informavimo centro (MSIC)
Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS)
organizuota Joniškyje, 2017 m. kovo
24 – 26 dienomis Šiaulių apskrities
regioninė konferencija „Pasisuk
180°“.
2017 m. vyko susitikimai su JO
vadovais, bei savanorius priimančių
organizacijų vadovais dėl
bendradarbiavimo tinklo su
savanorius priimančiomis
organizacijomis tinklo kūrimo
Joniškio rajone, kokios yra
problemos ir kokios sėkmės, skatinta
savanorius priimančių įstaigų
akreditacija.
2017 m.. JP klausimais vietos
lygmeniu organizuoti 2 susitikimai
su Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos vadovais.
Diskusijos su projekto ,,Atrask
save“ jaunimu.
Per 2015-2017 metus rajone susikūrė
1 jaunimo ar į jaunus žmones
orientuotų organizacija -Joniškio
šeimų klubas, vadinasi padidėjo
jaunimo, dalyvaujančio narystės,
dalyvio ar savanorio statusu. Požiūris
į jaunimo organizacijas pozityvus.
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organizacijas ir jų
veiklą

Vyresnieji (20-29 m.)
domisi, jei yra patys
dalyvavę arba iš
jaunesniųjų draugų ir
socialinių tinklų.
Kadangi dauguma
organizacijų 20152017 m. susikūrė savo
paskyras socialiniame
tinkle ,Facebook“, tai
žinomumas apie
jaunimo organizacijų
veiklą tik didėja.

Centralizuotų
interneto portalų,
skirtų jaunimui,
su jaunimu
dirbantiems
asmenims ir
jaunimo ir su
jaunimu
dirbančioms
organizacijoms,
pasiekiama
auditorija

Specialaus
centralizuoto portalo
jaunimui, nėra.
Informacija jaunimu,
jaunimo ar su jaunimu
dirbančioms
organizacijoms ir
įstaigoms pateikiama
savivaldybės
internetinėje
svetainėje, skiltyje
,,Jaunimas"
JO paskyros
,,Facebook“
lankomumas:

Diskutuojama apie atskiro portalo
jaunimui įkūrimą, kuriame būtų
aktuali informacija jaunimui nuo 14
iki 29 metų apimant visas jaunimo
politikos sritis.
JO informacija yra Joniškio r.
savivaldybės administracijos 4
aukšte stende.

SJRK informacija

Spausdinta ir
elektroninė
informacinė
medžiaga, skirta
su jaunimu
dirbantiems

Jaunimo
informavimui
naudojami
elektroniniai laiškai.
Spausdiniai plakataiskelbimai,

Specialių leidinių jaunimui 20152017 m. išleista buvo. Jaunimo
informavimui naudojami
elektroniniai laiškai apie 230.
Spausdiniai plakatai-skelbimai -7,
lankstinukai-skrajutes leido JO.

SJRK, JO informacija
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3.2. Jaunimo
informavimas ir
konsultavimas
per jaunimo
informavimo
taškus arba
centrus

asmenims ir
jaunimo ir su
jaunimu
dirbančioms
organizacijoms,
prisidedančioms
prie informacijos,
metodinės
medžiagos ir
gerosios praktikos
sklaidos

lankstinukai-skrajutes
leido JO.
Apie 30 informacijų
skelbiamos 3 rajono
laikraščiuose
,,Sidabrė“, ,,Joniškis“,
,,Šiaulių kraštas“,
kurių tiražas nuo 3000
iki 5000.

Jaunimo
informavimo
taškai arba centrai

Savivaldybės
specialių jaunimo
informavimo taškų
arba centrų nėra.

Bendradarbiavimo
partneriai, su
kuriais per
pastaruosius
metus
įgyvendintos
bendros veiklos,
vyko susitikimai

Joniškyje veikia
Šiaulių teritorinės
darbo biržos Joniškio
skyriaus taškas

Apie 10 informacijų skelbiamos 3
rajono laikraščiuose ,,Sidabrė“,
,,Joniškis“, ,,Šiaulių kraštas“, kurių
tiražas nuo 3000 iki 5000
2016 m. savivaldybės ir AJC
sukurtas filmukas „Ką žinote apie
korupciją“, 2017 m. Seimo nario
V.Gailiaus, savivaldybės, AJC ir
Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės
mokyklos 250 baltų balionų su
užrašu ,,Aš prieš korupciją, o
TU?“akcija , filmukas ,,Joniškis –
amžių miestas“
2016 m.-100 aitvarų arka pasiektas
naujas Lietuvos rekordas, transliuota
per televiziją
Joniškio rajonas priklauso
SJRK informacija
nacionaliniam jaunimo informavimo
tinklui ,,Žinau viską“, pagal
galimybes dalyvauja tinklo
susitikimuose, teikia informaciją apie
JO, atnaujinama informacija.
Joniškio ŽŪM ir Joniškio,,Aušros“
gimnazijoje dirba profesinio
orientavimo pedagogai. PITAS.
JTVIC kaip informacijos centras
teikia savo kompetencijos ribose apie
verslumą, turizmą, NVO. Šiaulių
teritorinės darbo biržos Joniškio
skyriuje veikia Jaunimo darbo
centras, kuris teikia informaciją
darbo paieškos klausimais.

III SKYRIAUS JAUNIMO INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
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1 LYGIS
LYGIAI
BLOGAI
ĮVERTINIMAS
.
ĮVERTINIMO
APIBŪDINIMAS

2 LYGIS
SILPNAI
Nepankankamas
viešinimas
vyksta daugiau
socialiniuose
tinkluose
uždarose
grupėse, o ne
išorėje.

3 LYGIS
VIDUTINIŠKAI
Reikėtų teikti informaciją,
skleisti viešinimą ne tik
per internetinius puslapius
ar socialinius tinklus, bet
ir per vietinę žiniasklaidą,
televiziją ir radiją jaunimo
problemo ir jaunimui
patrauklios informacijos
pristatymas.

4 LYGIS
GERAI
Jaunimas yra
informuotas apie
jaunimo veikos
galimybes
savivaldybėje.
Jaunimo
iniciatyvos
matomos.

5 LYGIS
LABAI GERAI
1.JO žinomumas dažniausiai atsispindi
socialiniame tinkle ,,Facebook“. Tai
labiau fragmentinė , projektinė
organizacijos veikla. Tačiau jaunimą tai
veikia ir jie tampa organizacijos veiklos
dalyviu.
2. Vaikų ir jaunimo susibūrimo vietų
identifikavimas, siekiant užkirsti kelią
daromiems viešosios tvarkos
pažeidimams ir kitoms nusikalstamoms
veikoms
IŠVADA. Išvada. Keitimasis informacija apie vykdomas veiklas vyksta socialiniuose tinkluose, uždarose grupėse trūksta viešinimo išorinėje erdvėje,
siekiant didesnės jaunimo įtraukties. Informacija skleidžiama, trūksta grįžtamojo ryšio.Viešinimas vyksta savivaldybės svetainėje www.joniskis.lt,
kuriami filmukai.
Vertinimas - 4 (gerai)
Rekomendacija.
1. Sukurti Joniškio rajono savivaldybės socialinį tinklą ,,Facebooką“ ir jaunimui patrauklia forma viešinti, informuoti apie priimtus sprendimus ir kitus
savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, informuoti jaunimą žiniasklaidos, televizijos pagalba, naujomis technologijoms.
2. Viešinti JO veiklą išoriniais sklaidos kanalais.

IV. JAUNŲ ŽMONIŲ VEIKLOS FINANSAVIMAS
Sritys

Indikatoriai

4. Jaunų žmonių
veiklos
finansavimas

4.1. Parama
savivaldybės
teritorijoje
veikiančių JO
įsiregistravimo ir
administravimo
išlaidoms
padengti

Kiekybiniai rodikliai
Rodiklio apibrėžimas
Matavimo vienetas
Lėšų kiekis, skirtas
Santykis -1
savivaldybės teritorijoje 2015-2017 m. laikotarpiu
veikiančių JO
kompensuotos AJC
įsiregistravimo ir
įsikūrimo išlaidos, JO
administravimo
įregistravimo išlaidų
išlaidoms padengti iš
kompensuoti nebuvo
savivaldybės biudžeto- poreikio.
0.

Kokybiniai rodikliai
JO įregistravimas nevyksta
dėl sugriežtėjusių Registro
centrui teikiamų finansinių
ataskaitų rinkinio
reikalavimų

Privalomi
duomenų šaltiniai
Pagelbėja Joniškio
TVIS specialistai ir
SJRK
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4.2. Jaunimo ir su
jaunimu
dirbančių
organizacijų
iniciatyvų ir
projektų
finansavimas

4.3. AJC ir AJE
plėtros
užtikrinimas

Lėšų poreikio ir
skiriamų lėšų santykis

Savivaldybės 2015 2017 m..
9 programų finansavimui
skirta Eur.

JO teikti projektai 2015-2017
m. :
1. Jaunimo iniciatyvų
projektai - 4 projektai;
2. Visuomeninių sporto
klubų rėmimas 32 projektai;
3.Visuomenės sveikatos
rėmimo 10 projektų.

Neformalių grupių
finansuojami projektai
ir jiems skiriamos lėšos
iš savivaldybės
biudžeto

Per 2015-2017 m. pateiktas 1
neformalios jaunimo grupės
,,Interact‘ prašymas dėl
Aitvarų šventės už 3100 Eur.
(2015 m.)

Savivaldybės programose
skirtose jaunimui, neformalių
grupių dalyvavimas galimas.
Būtina sąlyga – sudaryti
sutartį su juridine
organizacija arba įgyvendinti
bendrus projektus.

AJC ir AJE
administruoti ir
projektinėms veikloms
skiriamos lėšos iš
savivaldybės biudžeto

AJC lėšų suma
administravimui:
2015 m.- 10 000 Eur.
2016 m.- 17 000 Eur.
2017 m.-34 500 Eur.
Per 3 metus finansavimas
beveik 3,5 karto
didėjo.
Viso 2015-2017 m.
laikotarpyje 61 500 Eur.
Projektinei veiklai
skiriamaos lėšos per Jaunimo
iniciatyvų, visuomenės
sveikatos rėmimo programas

Kasmet vykdoma AJC plėtra
Miesto a.4, Joniškyje
2015 m. patalpų plotis 70,53
kv. m. (Joniškio r. sav. AD
2015-09-03 įsakymas Nr. A845);
2016 m. suteiktos
papildomos patalpos 80,24
kv. m. (Joniškio r. sav. AD
2016-11-08 įsakymas Nr. A1009);
2017 m. suteiktos
papildomos patalpos 153,77
kv..m. (Joniškio r. sav. AD
2017-01-12 įsakymas Nr. A40)-.
Iš viso AJC plotas 304,57

Skyrių specialistų,
kuruojančių
programas,
apklausa
Administracijos
direktoriaus
įsakymai dėl skirtų
lėšų
JO paraiškos

1. Joniškio r. sav.
AD 2015-09-03
įsakymas Nr. A845
,,Dėl patalpų
perdavimo
patikėjimo teise
Joniškio Algimanto
Raudonikio meno
mokyklai“;
2. Joniškio r. sav.
administracijos
direktoriaus 201611-08 įsakymas Nr.
A-1009 ,,Dėl
patalpų perdavimo
patikėjimo teise
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kv.m

4.4. Lėšų
skyrimas JO
patalpoms,
ilgalaikiam turtui
įsigyti arba šių
organizacijų
patalpoms
remontuoti
(renovuoti)

Lėšų poreikio ir
skiriamų lėšų santykis

Skirta

AJC
2015 m. įsikūrimo išlaidoms
6000 Eur,
2016 m. turtui įsigyti 2000
Eur,
2017 m. šildymo sistemai
įrengti 10000 Eur.

Lėšos, skirtos jaunimo
Lėšų neskirta
ir su jaunimu dirbančių
organizacijų ilgalaikiam
turtui įsigyti arba
organizacijų patalpoms
remontuoti (renovuoti),
paslaugoms apmokėti

2015 m. AJC skirti
savivaldybės mero seni
baldai
2016 m. VO ,,Spalvotas
veidas“ skirti savivaldybės
administracijos seni baldai

Savivaldybės perduotas Panaudos sutartimi nuo
ilgalaikis turtas jaunimo 2015-2017 m, patalpos
ir su jaunimu
skirtos 1 JO, stadionas -1 JO
dirbančioms
organizacijoms

2016 m. Visuomeninei
organizacijai ,,Spalvotas
veidas“ suteiktos patalpos
67,62 kv. m. ploto patalpos
Miesto a. 39, Žagarėje,
Joniškio r. sav.
u. k. Nr. 4798-5001-2019,

Joniškio Algimanto
Raudonikio meno
mokyklai“
3. Joniškio r. sav.
administracijos
direktoriaus 201701-12 įsakymas Nr.
A-40 ,, Dėl patalpų
perdavimo
patikėjimo teise
Joniškio Algimanto
Raudonikio meno
mokyklai
Savivaldybės
institucijos
JO

Administracijos
direktoriaus 201608-08 įsakymas Nr.
A-714
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4.5. Savivaldybės
institucijų ir
įstaigų
partnerystė JO
projektuose ir
programose

Projektai ir programos,
kuriuose savivaldybės
institucijos ir įstaigos
yra jaunimo ir su
jaunimu dirbančių
organizacijų
bendradarbiavimo
sutartimis įtvirtintos
partnerės

4.6. Pagalba
kuriant ir
palaikant ryšius ir
bendradarbiavimą
nacionaliniu ir
tarptautiniu
lygmenimis

Jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų
tarptautinės
partnerystės, kurioms
savivaldybės
institucijos ir įstaigos
padėjo sukurti
tarptautinius ryšius ir
bendradarbiavimą

Administracijos direktoriaus
sutartys 4
AJC-12.

turto likutinė vertė 11094,74
Eur.
2017 m. sporto klubui
,,Strėlės“ stadiono
perdavimas neatlygintinai 10
metų, Stadiono tak.16,
Joniškyje (laisvalaikio
organizavimui ir
neformaliam ugdymui)
AJC sutartys su
Plikiškių daugiafunkciu
centru, Žagarės socialiniu
paslaugų centru, Sporto
klubu ,,2 takta“, Joniškio
visuomenės ir sveikatos
biuras, Joniškio sporto
centru, LMS , Jaunimo
imperija‘, ,STOP“,
,,Spalvotas veidas“, Joniškio
istorijos ir kultūros
muziejumi, VŠĮ ,,Actio
Catholica Patria“, Joniškio
turizmo ir verslo
informavimo centru
AJC- Kramatorsko meno
mokykla, Ukraina „ (No)
freedom to create“(2016 m.),
Molodovos Respublika
Vaikų asociacija, Ungheni
švietimo departamentas
(2017 m.) Šalys su kuriom
bendradarbiavo: Ukraina,
Lenkija, Estija, Latvija,
Norvegija, Vokietija. Į
tarptautinius projektus buvo
išvykę 21 jaunuolis.

Administracijos
direktoriaus 201708-23 įsakymas Nr.
A-774

JO apklausa

JO apklausa
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Jaunimo atstovai,
įtraukti į savivaldybės
tarptautines delegacijas
4.7. Renginių
jauniems
žmonėms ir
jaunimo bei su
JO organizavimas

Jaunimo atstovai į
tarptautines delegacijas
oficialiai neįtraukti.

Renginiai, organizuoti
Renginių skaičius apie 270
savivaldybės lėšomis
Dalyvių skaičius virš 3000
jauniems žmonėms, taip
pat ir JO

Rudiškių ,Rudbalos“ kapela
JO apklausa
su 2 jaunom merginom
dalyvavo Lenkijoje
festivalyje
Tarptautinei antikorupcijos
Savivaldybės
dienai Joniškio rajono
institucijų ir JO
savivaldybės administracija
organizavo Reklaminio
skydelio, skirto korupcijos
prevencijai, konkursą.
2015–2017 m. surengta
daugiau nei 120 renginių
jaunimui, kurių svarbiausi:
Europos diena organizuojant
aitvarų šventę „Skrydis“
(2016 m.), Interaktyvios
protų kovos „Bibliomūšis“
(2016 m. Žagarė), Dviračių
žygis įį Latvijos Respublikos
pasienio Augstkalnės kaimo
biblioteką minint Europos
dieną (2017 m. Žagarė),
Paroda „Emocijos“, kuriai 16
darbų pateikė trys Šiaulių
universiteto dailės ir dizaino
specialybės IV kurso
studentės (2016 m. Gaižaičių
filialas), Susitikimas su
„Misija Sibiras 2016“
dalyviu Simonu Jazavita
(2017 m. Skaistgirio filialas).
Parengti ir įgyvendinti 8
projektai. Projekte
„Intriguojame skaityti“
(2016 m.) dalyvavo
daugiausia jaunimo.
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Lėšos, skirtos jaunimo
Lėšų, skirtų renginimas,
ir su jaunimu dirbančių suma 6263,32 Eur.
organizacijų renginimas
organizuoti

Jaunimo konferencija 2017
m., Jaunimo apdovanojimai,
Jaunimo organizacijų mugė
2016 m. Rugpjūčio 12-oji
paminėta Tarptautine
jaunimo diena su
savivaldybėje dirbančiais
jaunais žmonėmis,
dirbančiais valstybės
tarnyboje bei pagal darbo
sutartis
Europos jaunimo savaitės
renginys „Idėja+“.
2015 m. Neformali jaunimo
grupė ,,Interact“ ,,Aitvarų
šventė“ 3064,98 Eur;
Aktyvaus jaunimo
laisvalaikio jaunimo klubas
,,STOP“ ,,Respublikiniam
jaunimo šokių festivaliui
,,Tersichorės kelias“
LMS Mokinių savivaldos
informavimo centras MSIC
,,Lietuvos moksleivių
sąjungos Joniškio mokinių
savivaldų informavimo
centro forumas“;
Jaunimo apdovanojimai2015.
Folkšokiai.
2016 m. Neformali jaunimo
grupė ,,Interact“ ,,Aitvarų
šventė-Skrydis-2016““
2800 Eur.
2017 m.
LMS MSIC

JO ir SJRK
informacija
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Jaunų žmonių
įgyvendinamos
iniciatyvos, projektai,
programos,
finansuojami
savivaldybės lėšomis

Finansuojamų iniciatyvų,
projektų, programų skaičius
per pastaruosius 3
kalendorinius metus 5
projektai, skirta lėšų per 3
metus 2 000 Eur.

Respublikinė konferencija
,,Pasisuk 180“ 298,34 Eur
Aktyvaus laisvalaikio
jaunimo klubas STOP
projektas
2017 m. ,,Europos jaunimo
savaitės renginys ,,Idėja+“
Iš NVO programos- 100 Eur;
2017 m. Joniškio TVIC ir
Joniškio verslininkų
asociacijos renginys ,,Verslo
idėja“
2016 m. 2 projektai
JO, SJRK
1. Skaistgirio jaunimo klubo informacija
,,SJK“ projektas
,,Respublikinė prevencinė
,,Sniego gniūžtės“ stovykla“
300 Eur;
2. Jaunimo kultūros klubo
,,ETC“ projektas ,,Joniškio
jaunimo apdovanojimai –
2016“-700 Eur;
2017 m. 3 projektai
1.Visuomeninės
organizacijos ,,Spalvotas
veidas“ projektas ,,Kuriame,
siuvame, tausojame“ -380
Eur;
2. Joniškio Algimanto
Raudonikio meno mokyklos
atviras jaunimo centro
projektas
,,Joniškio jaunimas – ne
problema, o sprendimas“620 Eur.
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IV SKYRIAUS . JAUNŲ ŽMONIŲ VEIKLOS FINANSAVIMAS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Lygiai

1 LYGIS

2 LYGIS

Įvertinimas

BLOGAI

SILPNAI

Įvertinimo
apibūdinimas

.

Išvada

3 LYGIS

4 LYGIS

5 LYGIS

VIDUTINIŠKAI

GERAI

LABAI GERAI

1. Investuoti į jaunimo
1.Viešų kultūrinių
1. Didžioji dalis jaunų
organizacijų kokybiškų projektų
renginių jaunimui,
žmonių dalyvauja
srauto kūrimą- šviesti jaunimo
kuriuos organizuoja JO sportiniuose renginiuose
organizacijas, apie jų galimybes
nepakanka
gauti paramą, apie paraiškų
2. Skatinama AJC
rengimą, savivaldybės prioritetus
plėtra ir jame teikiamų
bei geresnį jaunimo poreikių ir
paslaugų, padėsiančių
savivaldybės prioritetų
socialinę atskirtį
suderinamumą ir papildomumą;
patiriantiems jauniems
turėtų skirti finansavimą tokiems
asmenims reintegruotis
projektams kurie skatintų jaunimo / integruotis į darbo
savanorišką veiklą, verslumą ir
rinką ir / ar švietimo
iniciatyvumą, nes tai galėtų
sistemą, visuomeninį
padidinti ir jaunų žmonių
gyvenimą, įvairovė
įsitraukimą į jaunimo
didinimas
organizacijas. Lėšų, skiriamų
jaunimo ar su jaunimu dirbančių
organizacijų įregistravimo
išlaidoms padengti skiriamos
pagal poreikį.
Išvada. Kasmet vykdoma AJC plėtra. Nepakankamas jaunimo iniciatyvų projektų finansavimas, trūksta jaunimui motyvacijos ir
iniciatyvų..
Vertinimas -3 (vidutiniškai)
Rekomendacijos
1..Skirti daugiau savivaldybės lėšų jaunimo iniciatyvų, savanorystės, veiklos, verslumo, tarptautinių mainų projektams, skatinant
,,Jaunimo apdovanojimus“, jaunimo muges, AJE kūrimuisi, mobiliam darbui su jaunimu ir darbui su jaunimu gatvėje. Mobilaus
darbo formų taikymo plėtojimas, siekiant suteikti individualias paslaugas jaunimui rajono teritorijoje.
2. Įtraukti SJRK, SJRT, jaunimo atstovus į savivaldybės tarptautines delegacijas.
3. Plėsti AJC plėtrą ir didinti jame teikiamų paslaugų, padėsiančių socialinę atskirtį patiriantiems jauniems asmenims reintegruotis
1. Jaunimas
nepakankamai
įtraukiamas į
tarptautinį
bendradarbiavimą.
2. Jaunimo
iniciatyvų
projektams
finansavimas
silpnas.
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/ integruotis į darbo rinką ir / ar švietimo sistemą, visuomeninį gyvenimą, įvairovę.
4. Tikslinga teikti naujų kompleksinių paslaugų jaunai šeimai kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, padedant jaunoms šeimoms
įveikti krizes ir derinti šeimos bei darbo įsipareigojimus.
5 SKYRIUS. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS
Sritys

Indikatoriai

5.
5.1. Jaunimo
Tarpžinybiškumas, atstovavimas
tarpsektoriškumas savivaldybės
jaunimo reikalų
taryboje (toliau –
SJRT), aktualiose
komisijose,
laikinosiose ir
nuolatinėse darbo
grupėse,
stebėsenos
komitetuose ir
kitose
struktūrose,
sukurtose
tarpsektorinio
bendradarbiavimo
principais (vietos
veiklos grupės,
metodinė taryba
prie teritorinės
darbo biržos ir
kt.)

Kiekybiniai rodikliai
Rodiklio
apibrėžimas
Jaunimo atstovai
savivaldybės
jaunimo reikalų
taryboje (SJRT)

Matavimo
vienetas
Jaunimo
interesams
atstovauja 7
jaunimo
atstovai iš 6
jaunimo
organizacijų ir
1 iš AJC

Komisijų, į kurias 2 Jaunimo
įtraukti jaunimo
atstovai

Kokybiniai rodikliai

Privalomi duomenų šaltiniai

SJRT narių skaičius:
2015 m.- 0
2016 m. 8
2017 m.14, iš jų 7 jaunimo atstovai:
1. LMS MSIC-1;
2. Aktyvaus laisvalaikio jaunimo
klubas ,,STOP“-1;
3. Jaunimo kultūros klubas ,,ETC“-1;
4. Lietuvos šaulių sąjungos gen. p.
Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės
joniškio 606-oji kuopa-1;
5. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo
blaivybės sąjunga „Žingsnis “-1;
7. Skaistgirio jaunimo klubas ,,SJK“1;
8. Joniškio Algimanto Raudonikio
meno mokyklos atviras jaunimo
centras-1

Per 2015-2017 m. laikotarpį
tarybos sprendimais patvirtintos
2 SJRT. (Dėl JRK kaitos,
politikų ir jaunimo atstovų
didesnio įtraukimo).

Peticijų komisija-1 Mantvydas
Labanauskas – Veršių kaimo

Savivaldybės tarybos 2015 m.
gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-

SJRT sudaryta pariteto principu:
7 jaunimo ar su jaunimu
dirbančių organizacijų, 3
administracijos darbuotojų ir 4
politikų.
SJRT pirmininkas – mero
pavaduotoja, pavaduotojas –
jaunimo atstovas.
Kadangi regioninės jaunimo
organizacijos nėra, tai atstovai į
SJRT delegavosi iš įvairių
jaunimo organizacijų.
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atstovai, skaičius
iš visų aktualių
jaunimo politikai
komisijų
Darbo grupių, į
kurias įtraukti
jaunimo atstovai,
skaičius iš visų
jaunimo politikai
aktualių darbo
grupių
Tarpsektorinio
bendradarbiavimo
principais
veikiančios
struktūros, į
kurias įtraukti
jaunimo atstovai

5.2. Savivaldybės
suteikti
įgaliojimai ir
resursai SJRT (ar
kitai struktūrai)
dalyvauti
priimant

Stebėsenos
grupių, kuriose
dalyvauja
jaunimo atstovai,
skaičius iš visų
jaunimo politikai
aktualių
stebėsenos grupių
SJRT
kompetencija
Veikianti
planavimo
sistema

įtraukti į
komisijas.

bendruomenės „Senas ąžuolas“
pirmininko pavaduotojas,
Narkotikų kontrolės komisijoje -1
Justina Čepulytė – Joniškio „Aušros“
gimnazijos psichologė.

67;
Savivaldybės tarybos 2017 m.
spalio 26 d. sprendimu Nr. T236;

Jaunimo politikos kokybės vertinimo
už 2012-2013-2014m. darbo grupėje
dalyvavo Paulius Kuprevičius LMS
MSIC; Dovilė Povilaitytė AJC JGI
koordinatorė

Administracijos direktoriaus
2015 m. lapkričio 18 d. įsakymas
Nr. A-116 ,,Dėl Joniškio rajono
savivaldybės jaunimo politikos
kokybės vertinimo darbo grupės
sudarymo ir jaunimo politikos
kokybės vertinimo atlikimo“
SJRK informacija

1 Jaunimo
atstovasbuvo
įtrauktas į
teritorinės
darbo biržos
metodinę
jaunimo
tarybą.
Jaunimo
atstovų
stebėsenos
grupėse
nedalyvauja.

Dovilė Povilaitytė AJC JGI
koordinatorė

-

SJRK informacija

SJRT 3 metų
laikotarpyje
keitėsi 4
kartus.
SJRT sudėtis:
2015-2016 m.
sudarė 8

2015 m. neveikė Joniškio rajono
SJRT sudaryta Joniškio rajono ST
2013 m. birželio 27 d. Nr. sprendimu
T-105, jos sudėtyje buvo šie nariai:
1. Ingrida Mačiulienė – Joniškio
rajono savivaldybės administracijos
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

SJRT dirbo vadovaudamasi
SJRT nuostatais, patvirtintais
savivaldybės tarybos 2009 m.
gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T279 ,,Dėl Joniškio rajono
savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos sudarymo ir nuostatų
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sprendimus, jų
atskaitomybė

nariai, iš jų 4
jaunimo
atstovai,
2017 m.
sudarė 14
narių, iš jų 7
jaunimo
atstovai.
SJRT
pasitvirtino ir
dirbo pagal 2
planus: 2016
m. ir 2017 m.
SJRT pateikė
savivaldybės
tarybai 1
ataskaitą už
2016 m.

2. Lina Martinaitienė – Joniškio
rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktorė;
3. Laura Nechajutė – Joniškio rajono
jaunimo sąjungos „Apskritasis stalas“
deleguota atstovė;
4. Andrius Petkauskas – Joniškio
rajono jaunimo sąjungos „Apskritasis
stalas“ deleguotas atstovas;
5. Edita Rudienė – Joniškio rajono
savivaldybės tarybos narė;
6. Brigita Šermukšnytė – Joniškio
rajono jaunimo sąjungos „Apskritasis
stalas“ deleguota atstovė;
7. Erika Šivickaitė – Joniškio rajono
savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorė;
8. Deividas Valiukas – Joniškio
rajono jaunimo sąjungos „Apskritasis
stalas“ deleguotas atstovas.
Ši jaunimo reikalų taryba rinkosi tik
1 kartą 2015- m. lapkričio 11 d. ir
sprendė šiuos klausimus: dėl SJRT
sudėties 2015-2019 metų laikotarpiui
kandidatų išrinkimo ir teikimo
Joniškio rajono ST spręsti ir dėl
atstovų delegavimo į Joniškio rajono
savivaldybės jaunimo politikos
vertinimo grupę. Kandidatai
savarankiškai išsikėlė savo
kandidatūras į SJRT ir buvo
patvirtinti: Greta Giedraitytė, Aistė
Garbačiauskaitė, Vaiva
Vyšniauskaitė. Į Joniškio rajono
savivaldybės jaunimo politikos
vertinimo grupę išrinkti: LMS MSIC

patvirtinimo“ su 2010 m.
lapkričio 18 d. sprendimo T-217
ir 2013 m. birželio 27 d.
sprendimo T-104 pakeitimais.
Naujais nuostatais patvirtintais
savivaldybės tarybos 2017 m.
kovo 27 d. sprendimu Nr. T-61
,,Dėl Joniškio rajono
savivaldybės jaunimo reikalų
tarybos nuostatų patvirtinimo“
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narys Paulius Kuprevičius ir Joniškio
Algimanto Raudonikio meno
mokyklos atviro jaunimo centro
jaunimo garantijų iniciatyvos
koordinatorė projekte ,,Atrask save“
Dovilė Povilaitytė.
2016 m. SJRT sudarė 8 nariai,
patvirtinta savivaldybės tarybos
2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.
T-15 (su 2016 m. birželio 15 d.
sprendimo Nr. T-115 pakeitimu) ir
sudarė šie nariai:
1. Vaida Aleknavičienė – Joniškio
rajono savivaldybės mero
pavaduotoja, Jaunimo reikalų tarybos
pirmininkas;
2. Paulius Kuprevičius – Lietuvos
moksleivių sąjungos Joniškio
mokinių savivaldų informavimo
centro narys, Jaunimo reikalų tarybos
pirmininko pavaduotojas;
3.Vilma Bartašienė – Joniškio rajono
savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorė; Jaunimo reikalų
tarybos sekretorė;
4. Daina Armonavičienė – Joniškio
rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė;
5. Aistė Garbačiauskaitė – Joniškio
rajono jaunimo asociacijos „Jaunimo
imperija“ narė;
6. Greta Giedraitytė – Lietuvos
moksleivių parlamento atstovė;
7. Romas Sperskis – Joniškio rajono
savivaldybės tarybos narys;
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8. Vaiva Vyšniauskaitė – Lietuvos
moksleivių sąjungos Joniškio
mokinių savivaldų informavimo
centro narė.
Joniškio rajono savivaldybės jaunimo
reikalų taryba sudaryta lygiateisės
partnerystės pagrindu iš savivaldybės
institucijų ar įstaigų bei jaunimo
organizacijų atstovų paritetiniais
pagrindais. Jaunimo atstovus į
Jaunimo tarybą deleguoja Joniškio
rajono savivaldybėje veikiančios
jaunimo organizacijos ir neformalios
jaunimo grupės. Jaunimo reikalų
tarybos pirmininkė (išrinkta 2016-0705 Jaunimo reikalų tarybos
sprendimu Nr. JP-1) – Vaida
Aleknavičienė – Joniškio rajono
savivaldybės mero pavaduotoja.
Jaunimo reikalų tarybos pirmininko
pavaduotojas Paulius Kuprevičius,
Lietuvos moksleivių sąjungos
Joniškio mokinių savivaldų
informavimo centro narys.
14 SJRT narių sudėtis patvirtinta
savivaldybės tarybos 2017 m.
rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-185
1. Vaida Aleknavičienė – Joniškio
rajono mero pavaduotoja, Joniškio
rajono savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros, sporto komiteto
narė, tarybos pirmininkė;
2. Aistė Garbačiauskaitė – Lietuvos
krikščioniškojo jaunimo blaivybės
sąjungos „Žingsnis“ Joniškio
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skyriaus narė, pirmininkės
pavaduotoja;
3. Aistis Baranauskas – Skaistgirio
jaunimo klubo „SJK“ narys;
4. Gabija Balnytė – Aktyvaus
laisvalaikio jaunimo klubo „Stop“
narė;
5. Monika Balnytė Skaringienė –
Joniškio rajono savivaldybės
administracijos Vaiko teisių apsaugos
skyriaus vyriausioji specialistė;
6. Edmundas Bernotas – Joniškio
rajono savivaldybės tarybos Rajono
plėtros komiteto narys;
7. Roberta Budreckaitė – Lietuvos
moksleivių sąjungos Joniškio
mokinių savivaldų informavimo
centro narė;
8. Saulius Kužmarskis – Žagarės
seniūnas;
9. Kęstutis Mačiulis – Joniškio rajono
savivaldybės tarybos Socialinių ir
sveikatos reikalų komiteto narys;
10. Artūras Pališkevičius – Joniškio
rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas;
11. Karolina Ponelytė – Lietuvos
šaulių sąjungos gen. P. Plechavičiaus
šaulių rinktinės Joniškio šaulių 606osios kuopos jaunoji šaulė;
12. Akvilė Rakštytė – Jaunimo
kultūros klubo ETC narė;
13. Romas Sperskis – Joniškio rajono
savivaldybės tarybos Ekonomikos ir
finansų komiteto narys;
14. Darius Šulčius – Joniškio
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5.2. Savivaldybės
suteikti
įgaliojimai ir
resursai SJRT (ar
kitai struktūrai)
dalyvauti
priimant
sprendimus, jų
atskaitomybė

SJRT
kompetencija
Veikianti
planavimo
sistema

Žmogiškieji,
finansiniai ir
kitokie ištekliai,
savivaldybės
institucijų, kitų
organizacijų
perduoti SJRT
kompetencijai

5.3. Suinteresuotų
įstaigų ir
organizacijų
įtraukimas į SJRT
(ar kitos
struktūros) sudėtį,
jų įtaka
savivaldybės
strateginio

Į SJRK sudėtį ir
veiklą įtrauktos
suinteresuotos
įstaigos ir
organizacijos

Algimanto Raudonikio meno
mokyklos Atviro jaunimo centro
socialinio darbuotojo padėjėjas
Dauguma SJRT nariai naujokai JP,
Kompetencija tobulinama.
2016 metų SJRT veiklos planas
patvirtintas;
2017 metų SJRTveiklos planas
patvirtintas.

Kompetencija
apima patirtį,
įgūdžius ir
žinias, dažnai
ir tam tikras
asmenines
savybes.
2 SJRT veiklos
planai 2016
m. ir 2017 m.
Išteklių kiekis 14 SJRT protokolų:
2016 m.- 4 ( iš jų 1 išplėstinis),
2017 m.-10 ( iš jų
2 išvažiuojamieji ir išplėstiniai
posėdžiai Žagarės socialinių paslaugų
centre ir AJC)
1 SJRT ataskaita už 2016 m.
2 SJRK ataskaitos už 2016 ir 2017
m.;

Skatinant
aktyvesnį
jaunų žmonių
užimtumą
(dalyvavimą
organizacijų
veikloje bei
darbo vietų
kūrimą) į

Vykdomi išplėstiniai ir
išvažiuojamieji posėdžiai, 2016 m.
Infrastruktūros skyriaus vyr.
specialistė pristatė kokia situacija yra
šiuo metu rajone su būsto nuoma
jaunimui. 2016 m. su AJC
specialistais ir savanoriais
2017 m. buvo AJC JGI koordinatorė
ir Šiaulių teritorinės darbo biržos

http://www.joniskis.lt/lit/Jonikiorajono-savivaldybes-jaunimoreikalu-taryba/2

Savivaldybės strateginio
planavimo dokumentuose SJRT
veiklai nėra skirta lėšų.
Savivaldybės tarybos 2017 m.
rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr.
T-186 ,,Dėl Joniškio rajono
SJRT 2016 metų veiklos
ataskaitos patvirtinimo“. SJRT
planavimo dokumentai
SJRT 2016-07-05 protokolas Nr.
JP-1;
2016 m. gruodžio 7 d. protokolas
Nr. JP- 4
SJRT, SJRK informacija
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planavimo
dokumentams

SJRT sudėtį ir
veiklą
įtrauktos 7
įvairių sričių
JO, 1 Vaiko
teiisų apsaugos
srities
specialistas, 1
seniūnas,
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas

5.4. SJRT (ar
kitos struktūros)
kompetencijų
vystymas
gerinant veiklos
efektyvumą ir
kokybę

Mokymai, skirti
SJRK veiklos
efektyvumui
gerinti

5.5. Jaunimo
politikos sričių,
temų, klausimų
aprėptis

Jaunimo politikos
sritys, kurias
atspindi SJRT
nagrinėjami
klausimai
Suplanuotos
priemonės,
veiklos ir
projektai,
kuriuose
kooperuojami
skirtingų įstaigų
ir organizacijų

5.6.
Tarpinstitucinis
veiklų
planavimas,
organizavimas,
išteklių
apjungimas

11 sričių

Savivaldybėje
neformalios
institucijos,
įgyvendina
planus,
priemones ir
programas

Joniškio skyriaus vedėja Raimunda
Eugenija Falkauskienė, kurios
pristatė ESF Jaunimo garantijų
iniciatyvos projekto ,,Atrask save“
įgyvendinimo 2016 m. ir 2017 m.
veiklos rezultatus.

JRD lėšomis 2017 m. rugsėjo 28 – 29 SJRT, SJRK informacija
d. Joniškio rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatorė Vilma
Bartašienė ir 7 SJRT nariai: Karolina
Ponelytė, Gabija Balnytė, Roberta
Budreckaitė ,Darius Šulčius, Aistė
Garbačiauskaitė, Monika Balnytė –
Skaringienė, Kęstutis Mačiulis
dalyvavo savivaldybių jaunimo
reikalų tarybų stiprinimo mokymuose
SJRT nagrinėja beveik visas jaunimo SJRT, SJRK informacija
politikos sritis, nenagrinėtos
narkomanijos ir priklausomybės
formų prevencijos klausimai
Tarpinstitucinių planų, priemonių,
programų ir projektų sukuriama
pridėtinė vertė , efektas, pokyčiai,
kurie analizuojami, siekiant išvengti
panašių ar vienodų veiklų
organizavimo.Nuolat atnaujinama
informacija apie JP šgyvendinimą
savivaldybėje su aktualia informacija

Informacija skelbiama
kiekvienos įstaigos tinklalapyje,
svetainėse, Teisės aktų registre
TARE
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ištekliai

5.7.
Informavimas

Apsikeitimas
aktualia
informacija SJRT
viduje

apie jaunimą, pagal kompetenciją
vykdytas ir vykdomas veiklas ir jų
rezultatus .www.joniskis.lt.
,,Jaunimas“
http://www.joniskis.lt/Aktualijos640
http://www.joniskis.lt/Informacija355
Informacija
dalijamasi
pagal poreikį,
periodiškumo
nėra, kad
viduje vyktų
apsikeitimas
aktualiomis
naujienomis

Visuomenės ir
jaunimo
informavimas
apie SJRT veiklą

5.8. Veiklos
efektyvumo
į(si)vertinimas.
Gerosios
praktikos sklaida

Veiklos ir
bendradarbiavimo
efektyvumo
vertinimai

Veiklos
efektyvumui
buvo atlikti
įvertinimai.
Atlikti įvairių
projektų
žodiniai ir
raštiški
vertinimaiaptarimai.

Visuomenė, JO, savivaldybės tarybos
nariai žino apie SJRT veiklą, viešina
vietinėje spaudoje

Naujienos siunčiamos
elektroniniu paštu, naujienos
skelbiamos savivaldybės
administracijos svetainėje

Viešinama savivaldybės svetainėje,
spaudoje ,,Sidabrė“, ,,Joniškis“,
SJRT narių socialiniuose tinkluose
,,Facebooke“

Naujienos savivaldybės
administracijos interneto
svetainėje 2016 m. Sukurta
savivaldybės svetainėje
www.joniskis.lt

Ataskaitos už 2016 m. patvirtinimas
SJRT ir savivaldybės tarybos
posėdžiuose.
2016 m. atlikti 2 projektų vertinimai;
2017 m. atlikti 3 projektų vertinimai.

SJRT, SJRK informacija

5 SKYRIAUS. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
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LYGIS
ĮVERTINIMAS

1 LYGIS
BLOGAI

ĮVERTINIMO
APIBŪDINIMAS

IŠVADA

2 LYGIS
SILPNAI

3 LYGIS
VIDUTINIŠKAI

4LYGIS
GERAI

5 LYGIS
LABAI GERAI

1. Mažai jaunimas
įtrauktas į
savivaldybės
komisjas, darbo
grupes,
tarpžinybines darbo
grupes ir tinklus

1. Aktyvinti JO teikti
projektus savivaldybės
ir valstybės lėšomis
skelbiamus jaunimui
aktualių projektų
konkursams

Teikti pasiūlymai

1.Sustiprinta SJRT;
Kelta SKRT narių kompetencija
Pravesta daug posėdžių,
informacija viešinama, pateikti
pasiūlymai Savivaldybės tarybai,
administracijai dėl rengiamų teisės
aktų projektų, susijusių su jaunimo
politikos klausimais

Išvada.
1. Stipriai sustiprinta SJRT veikla nuo 2016 m., įtraukti 7 jaunimo atstovai, tai sudaro pusę SJRT, išklausoma jaunimo nuomonė,
vyksta išplėstiniai ir išvažiuojamieji posėdžiai, susipažįstama su JO patalpomis, veiklomis, informacija viešinama savivaldybės
svetainėje www.joniskis.lt”,,Jaunimas”.
Vertinimas – 4 (gerai).
Rekomendacijos:
1. Siekti, kad savivaldybės administracija įtrauktų jaunimo bei jaunimo organizacijų atstovus į savivaldybės komisjas, darbo grupes,
tarpžinybines darbo grupes ir tinklus, strateginį planavimą.
2. Stiprinti jaunimo bendradarbiavimą su verslo atstovais, valdžios institucijomis ir kitais socialiniais partneriais.
3. Skatinti jaunimą dalyvauti sprendimų priėmime siekiant įgyvendinti strateginio planavimo dokumentuose numatytas priemones.
6. JAUNIMO MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS

Sritis

6. Jaunimo
mokymai ir
konsultavimas

Indikatoriai

6.1. Mokymų ir
konsultavimo
poreikio
žinojimas,
prieinamumas ir
atitiktis jaunimo
poreikiams

Kiekybiniai rodikliai
Rodiklio
Matavimo
apibrėžimas
vienetas
Vykdyta apklausa
dėl mokymų
jaunimui poreikio
išaiškinimo
Karjeros,
lyderystės
klausimais

Kokybiniai rodikliai

Privalomi duomenų
šaltiniai

Interaktyvius mokymus Joniškio
jaunimui dovanojo VšĮ „Actio
Catholica Patria“ ES projekto
„Jaunimo savanoriška tarnyba“. LMS
ir Joniškio turizmo ir verslo centras
,Joniškio ,,Aušros“ gimnazija,
,,Saulės“ pagrindinė, Kriukų

JTVIC, AJC, Švietimo
centro, LMS, SJRK ,
Bibliotekos informacija
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6.2. Informacijos
ir įgytos patirties
perdavimo bei
sklaidos
užtikrinimas

Informacijos apie
mokymų metu
įgytas žinias
sklaida

Įviariais būdais
skleidžiama
informacija apie
mokymų metu
įgytas žiniais, iš
lūpų į lūpas,
socialiniais tinklais

6.3. Mokymų
vadovų, su
jaunimu
dirbančių
darbuotojų,
jaunimo ir su
jaunimu
dirbančių
organizacijų
lyderių
kompetencija, jų
rengimo ir

Sukurta mokymų
vadovų, su
jaunimu dirbančių
darbuotojų,
jaunimo ir su
jaunimu dirbančių
organizacijų
lyderių
kompetencijų ir
kvalifikacijos
kėlimo poreikį
identifikuojanti ir

Per laikotarpį buvo
organizuoti
mokymai:
lyderystės, darbo su
jaunimu ir 3
mokymai jaunimo
politikos plėtra, 1
savanorystės,
1 vaikų ir jaunimo
biblioteninkystės;
2 jaunimo
bendradarbiavimo

pagrindinės mokyklos , Šiaulių
teritorinės darbo biržos Klientų
aptarnavimo Joniškio skyriuje
organizuoja Karjeros dienas. JTVIC
rengia Ekonomikos pamoka kitaip...
Susikurk darbo vietą pats", "Sugalvok
ir įgyvendink savo verslo idėją
tinkamiausiai parinkęs verslo
organizavimo formą", "Kokios
galimybės verslo kūrimui Joniškio
krašte ir kas gali padėti jaunam
verslininkui" 2017 m. vyko Jaunimo
diskusija su Lietuvos pramoninkų
konfederacijos pirmininku R. Dargiu.
Verslumo idėjų klausimais. Jaunimui
mokymų neveda Švietimo centras
Informacija apie mokymų metu įgytas Savivaldybės interneto
žinias skleidžiamos susitikimuose su svetainė www.joniskis.lt
jaunimu bei socialiniame tinkle
,,Facebook“, savivaldybės svetainėje
www.joniskis.lt, SJRT posėdžiuose,
Švietimo įstaigų vadovų
pasitarimuose
Biblioteka vedė Informacijos
paieškos pamokas.
Su jaunimu dirbantys darbuotojai,
jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų vadovai kompetencijas ir
kvalifikaciją keliasi savarankiškai.
Savivaldybė sudaro sąlygas su
jaunimu dirbantiems darbuotojams,
jaunimo lyderiams dalyvauti
mokymuose ir kelti kvalifikaciją –
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kvalifikacijos
tobulinimo
užtikrinimas,
sudarytos
galimybės
dalyvauti
tarptautiniuose
kvalifikacijos
kėlimo
mokymuose

tenkinanti sistema

jaunimo vasaros
akademijai,

informuoja elektroniniu paštu ir
suteikia transportą.

Pilietiškumo, patriotiškumo
skatinimas
Neveikiančių kapinių tyrinėjimas
Skaistgirio seniūnijoje (akcijoje ,,Aš
už Lietuvą“) su Skaistgirio
gimnazijos moksleiviais(2016-2017
m.), Medvilionių dvaro instaliacinis
pristatymas su Kriukų pagrindinės
LMS vykdo vadovų mokyklos dailės plenero dalyviais
klubų mokymus
(2016 m.).
2017 m. Seime gėlių, skirtų padėti ant
Lietuvos Nepriklausomybės Akto
signataro Gintaro Ramono kapo,
perdavimo ceremonija.
2017 m. susitikimas su pilietiškumo
šaukliais-Nacionalinės ekspedicijos
įgulos nare, Mobilizacijos ir pilietinio
pasipriešinimo departamento prie
KAM Pilietinio pasipriešinimo
skyriaus patarėja Luka Lesauskaite ir
Krašto apsaugos savanoriu,
Mobilizacijos ir pilietinio
pasipriešinimo departamento vyr.
specialistu Arvydu Čepukėnu.
Joniškio Jono Avyžiaus viešojoje
bibliotekoje ir jos filialuose 2015–
2017 m. surengta daugiau nei 120
renginių jaunimui, kurių svarbiausi:
Europos diena organizuojant aitvarų
šventę „Skrydis“ (2016 m.),
Interaktyvios protų kovos
„Bibliomūšis“ (2016 m. Žagarė),
Dviračių žygis įį Latvijos
Jaunimas mokytas
būti budriu ir
atspariu
propagandai.
Projekto ,,Atrask
save“ dalyvius
mokyta savivaldos.
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Respublikos pasienio Augstkalnės
kaimo biblioteką minint Europos
dieną (2017 m. Žagarė), Paroda
„Emocijos“, kuriai 16 darbų pateikė
trys Šiaulių universiteto dailės ir
dizaino specialybės IV kurso
studentės (2016 m. Gaižaičių filialas),
Susitikimas su „Misija Sibiras 2016“
dalyviu Simonu Jazavita (2017 m.
Skaistgirio filialas). Parengti ir
įgyvendinti 8 projektai. Projekte
„Intriguojame skaityti“ (2016 m.)
dalyvavo daugiausia jaunimo.
VI. SKYRIAUS JAUNIMO MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
LYGIS

1 LYGIS

2 LYGIS

3 LYGIS

4 LYGIS

5 LYGIS

ĮVERTINIMAS

BLOGAI

SILPNAI

VIDUTINIŠKAI

GERAI

LABAI GERAI

Reikėtų kuo geriau išnaudoti
tarptautinio bendradarbiavimo
galimybes savivaldybės
administracijos darbuotojų,
įskaitant SJRK, kompetencijai
stiprinti bei susipažinti su gerąja
užsienio šalių patirtimi
sprendžiant jaunimo problemas,

Sveikatos ir
lytiškumo ugdymo
bei rengimo šeimai
bendroji programa
silpnai
įgyvendinama.
sėkmingai vykdyti
jaunimo politikos ir

ĮVERTINIMO
APIBŪDINIMAS

Nepakanka
kvalifikuotų jaunimo
darbuotojų. Būtinas
nuolatinis jaunimo
lyderių, jaunimo
organizacijų vadovų,
asmenų, dirbančių su
jaunimu mokymas,

Neformalaus švietimo
plėtroje; didinant
jaunimo galimybes
įsidarbinti; skatinant
jaunimo kūrybiškumą
ir verslumą; rūpinantis
jaunimo sveikata ir
priklausomybių
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formuojant ir įgyvendinant
jaunimo politiką, ši
kompetencija ir patirtis turėtų
būti panaudojama sprendžiant
jaunimui aktualiausius
klausimus, remiantis sistemingai
vykdomais jaunimo poreikių
tyrimais.

IŠVADA

efektyviai
bendradarbiauti su
jaunimu, yra
nepakankamas
jaunimo
informavimas ir
nepakankamas
skatinimas
bendradarbiauti,
dalyvauti
savivaldybės
administracijos
veikloje (dalyvauti
svarstant aktualius
klausimus ir pan.).
trūksta jaunimo
organizacijų
aktyvumo.
Priežastis: jaunimo
lyderių kaita, t.y.
jaunimas išvyksta
studijuoti,
organizacijos lieka
be aktyviausių narių,
todėl organizacijos
veikla tam tikram
laikui „apmiršta“;

tačiau ši eilutė rajono
biudžete yra išbraukta,
o pačios organizacijos
nėra pajėgios
pasirūpinti savo narių ir
vadovų kompetencijos
kėlimu;

prevencija; užtikrinant
jaunimo dalyvavimą,
aktyvumą,
savanorystę; mažinant
jaunimo socialinę
atskirtį, skatinant
tarptautinę jaunimo
veiklą

Išvada.
Neapakanka mokymų jaunimui ir su jaunimu dirbantiems specialistams. Jaunimui, JO vadovamas, SJRT nariams reikalingi
intensyvesni mokymai ir konsultacijos. Jaunimui mokymų neveda Joniškio rajno Švietimo centras.
Vertinimas 3 (vidutiniškai).
Rekomendacijos.
1.Skirti finansavimą Jaunimo lyderių, tėvystės- motinystės ugdymo, santykių kūrimo mokymams.
2. Skirti lėšų JO vadovų mokymams.
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VII. ATLIKTI JAUNIMO TYRIMAI IR APKLAUSOS

Sritys

7. Atlikti jaunimo
tyrimai ir
apklausos

Indikatoriai

7.1. Jaunimo
apklausos
savivaldybėje
pagal atskiras
sritis

7.2. Bendrieji
jaunimo
padėties
tyrimai
(apimantys
visas Jaunimo
politikos
pagrindų
įstatyme
nurodytas
jaunimo
politikos
įgyvendinimo
sritis)

Kiekybiniai rodikliai
Rodiklio
apibrėžimas
Jaunimo
apklausos per
pastaruosius 3
kalendorinius
metus

Matavimo
vienetas
Jaunimo apklausų
pagal atskiras
sritis per 20152017 metus atlikta
buvo 5 .

Savivaldybėje
atlikti bendrieji
jaunimo
padėties
tyrimai per
pastaruosius 3
kalendorinius
metus

2016 m atliktas
jaunimo
problematikos
tyrimas Joniškio
rajone, užpildyti
143 klausimynai
(100 klausimų),
duomenys
perduoti JRD.
2016 m. Apklausa
facebooke ,,Ar
sunku jaunimui
Joniškyje
išsinuomoti butą?
2016 m. apklausa
Joniškio rajono
savivaldybės
administracijoje
dirbančių jaunų

Kokybiniai rodikliai

1.Dėl AJC steigimo
2. Dėl horizontalios jaunimo problematikos
srities
3. 2015 m, ugdymo įstaigų moksleivių
apklausa.?
4. Vaikų ir jaunimo nusikalstamų vietų
žemėlapio stebėsena
SJRK ir JRD
Jaunimo klubas ETC diskusija,,Apie Joniškio
jaunimo apdovanojimus 2016“.
2016 m. tyrimas-apklausa ,,Kiek dirba jaunų
žmonių savivaldybėje?“
Savivaldybės administracijoje dirba 17 jaunų
žmonių. Iš jų 5 yra valstybės tarnautojai, o
kiti dirba pagal darbo sutartis.
2016 m. Jaunimas susitikęs su savivaldybės
tarybos nariais domėjosi dėl riedučių
aikštelės, baseino poreikio. Jaunimas
akcentavo, kad turi mažai finansinių
galimybių lankytis kultūros renginiuose,
jiems trūksta informacijos apie jaunimo
verslumo skatinimą, apie verslo įmones
Joniškio rajone, kuri galėtų formuoti
profesinį pasirengimą ir norą dirbti Joniškio
krašte.
LMS MSIC teikė siūlymus aukštesnėms

Privalomi duomenų
šaltiniai

Jaunimo problematikos
tyrimo Joniškio rajone
apklausų ataskaitos iš
JRD negavome
Jaunimui Joniškyje
išsinuomoti butą sunku.
Joniškio rajono
savivaldybės
administracijoje
dirbančių jaunų žmonių
skaičius labai mažas,
nes netenkina
atlyginimas, sunki
atranka į valstybės
tarnautojus.
Projekto „Atrask save“
dalyvių apklausa dėl
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Bendrųjų
jaunimo
padėties tyrimų
reguliavimas

žmonių skaičius.
2017 m. projekto
„Atrask save“
dalyvių apklausos
dėl jaunimo
situacijos.

institucijoms: 2015 m.
Nuomonė dėl siūlymo dviem savaitėmis
ilginti mokslo metus. Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklose;
Nuomonė dėl karinio parengimo pamokų
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose
2016 m.;
Kreipimasis dėl ISIC mokinio pažymėjimo
pripažinimo;
Kreipimasis dėl darbo grupės, mokinių
savivaldų kuratorių aprašui, sudarymo
2017 m.;
Rezoliucija dėl vaikų emocinės aplinkos
gerinimo Lietuvoje;
Pozicija dėl vienodų sąlygų valstybinėms ir
nevalstybinėms švietimo įstaigoms
sudarymo;
Pozicija dėl LR švietimo ir mokslo ministro
įsakymo dėl švietimo ir mokslo ministro
2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1197 „Dėl
brandos egzaminų ir įskaitų patvirtinimo“
pakeitimo;
Pasiūlymai Sveikatos apsaugos ministro
įsakymo nr. 17-10296 pakeitimui.

jaunimo situacijos,
atskleidė grįžusio iš
užsienio jaunimo
situaciją, grįžo dėl
pablogėjusios sveikatos,
dėl šeimyninių
aplinkybių, dėl to kad
siekia dirbti pagal
specialybę ir t.t.

Pirmasis Jaunimo
politikos
įgyvendinimo
Joniškio rajono
savivaldybėje
kokybės
vertinimas atliktas
2012 m.;

Jaunimo politikos kokybės vertinimo
komisija iniciavo jaunimo ir jaunimo
organizacijų tyrimą už 2012, 2013, 2014 m.,
kuris buvo atliktas už 5 ir 8 stritis, be išvadų
ir rekomendacijų pateikimo, ataskaita
neparengta ir nepatvirtinta

Sudaryta Joniškio
rajono savivaldybės
jaunimo politikos
kokybės vertinimo
grupė dėl jaunimo
politikos kokybės
vertinimo atlikimo“
AD 2015 -11 -18
įsakymu Nr. A-1116
kuri nustatė vertinimo
terminą nuo 2015-11-20

Jaunimo
problematika
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išsiaiškina 2016
m.

iki 2016-01-01
2016 m. sausio 6 d. Nr.
A-17 pakeitimu
pratęstas terminas iki
2016 m. vasario 15 d.
Su 2016 m. vasario 18
d. Nr. A-149 pakeitimu
pratęstas iki balandžio
1d.
Su 2016-04-06 Nr. A318 pakeitimu
pratęstu terminu iki
gegužės 26 d. , kuris vis
tiek nebuvo įvykdytas.

Viso atlikti 1
tyrimai.

VII. SKYRIAUS ATLIKTI JAUNIMO TYRIMAI IR APKLAUSOS IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
LYGIS

1 LYGIS

2 LYGIS

3 LYGIS

4 LYGIS

5 LYGIS

ĮVERTINIMAS

BLOGAI

SILPNAI

VIDUTINIŠKAI

GERAI

LABAI GERAI

Nėra atvirų jaunimo
erdvių seniūnijose ar
bendruomenėse, tačiau
sukurtos viešosios
žaidimų aikštelių erdvės
su naujoviųkais
treniruokliais.

1.Jaunimas turi mažai finansinių
galimybių lankytis kultūros
renginiuose, jiems trūksta
informacijos apie jaunimo
verslumo skatinimą, apie verslo
įmones Joniškio rajone, kuri
galėtų formuoti profesinį
pasirengimą ir norą dirbti Joniškio
krašte.

ĮVERTINIMO
APIBŪDINIMAS

Pagrindinės
problemos –
nesistemingai
atliekami
jaunimo
poreikių
tyrimai, mažas
jaunimo
aktyvumas ir,
galbūt, dėl to
atitinkamai
maža veiklos

Aktyviai vykdomos
prevencinių priemonių
(reidų, informacinių
pokalbių ugdymo
įstaigose ir viešinimo).
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įvairovė

IŠVADA

Išvada: .Jaunimo politikos kokybės vertinimo komisija iniciavo jaunimo ir jaunimo organizacijų tyrimą už 2012, 2013, 2014
m., kuris nebuvo atliktas, ataskaita neparengta ir nepatvirtinta. Jaunimo problematikos tyrimai, apklausos vyksta. Vaikų ir
jaunimo nusikalstamų vietų kasmet mažėja dėl aktyviai vykdomų prevencinių priemonių (reidų, informacinių pokalbių ugdymo
įstaigose ir viešinimo).
Vertinimas 3 (vidutiniškai).
Rekomendacijos.Tikslinga vykdyti daugiau tyrimų ir apklausų, stebėseną.

8 SKYRIUS. INOVAVACIJOS JAUNIMO POLITIKOJE IR VEIKLOJE

Sritys

8. Įgyvendinant
jaunimo politiką
savivaldybėje
taikomi nauji
metodai, mokslinių
tyrimų rezultatai,
informacinės
technologijos,
užsienio šalių ar
kitų Lietuvos
savivaldybių geroji
patirtis (toliau –
inovacijos)

Indikatoriai

8.1. Inovacijų
skatinimas ir
finansavimas

Kiekybiniai rodikliai

Rodiklio
apibrėžimas
Inovacijų plėtros
programos

Kokybiniai rodikliai

Privalomi duomenų
šaltiniai

Inovacijų skatinimo ir pripažinimo
būdai savivaldybėje, renginius,
kultūros paveldą įamžina dronų
pagalba inovacijų sukelti pokyčiai:
1. 2017 m. vasarą Joniškio rajono
savivaldybės biudžeto lėšomis 6367
Eur įrengta Viešųjų erdvių paslaugų
stotelė „Sun Eco“ Žemaičių g.,
Joniškyje. Jos paskirtis prisipūsti
dviračių padangas ir kamuolius,
pasikrauti telefoną ir pasijungti
nemokamą internetą.
2. Joniškio Algimanto Raudonikio

Ekonominės plėtros ir
investicijų skyriaus
informacija;
Finansų skyriaus
informacija,
Infrastruktūros ir ŠKSS
informacija

Matavimo
vienetas
Savivaldybėje
Inovacijų plėtros
programa
nepatvirtinta.
Tačiau Inovacijos
skatinamos ir
pripažįstamos
savivaldybėje,
renginius, kultūros
paveldą,
kraštovaizdį
įamžina dronų
pagalba privatūs
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asmenys. Jaunimas
kūrė mobiliasias
programėles
įvairiomis
tematikomis.

meno mokyklos atviras jaunimo
centras parengė 2017 m. projektą ir
gautas finansavimas 152 014,62 Eur
iš ,,Interreg V-A“ Latvijos ir
Lietuvos programos AJC projektui
„Socialinių paslaugų kokybės ir
pasiekiamumo gerinimas vidurio
Baltijos regione“.
3. 2017 m. Joniškio kultūros ir
istorijos muziejaus Baltojoje
sinagogoje
iš ekspozicinių, imituojančių
istorinius Joniškio miesto pastatus,
baldų sukurta interaktyvi ekspozicija,
kurioje eksponuojami eksponatai iš
Joniškio istorijos ir kultūros
muziejaus fondų, įrengtas
kompiuterinis terminalas,
audiovizualinė projekcija. Ši
ekspozicinė dalis sukuriama
kompiuterinės dvimatės ir trimatės
grafikos pagalba bei
demonstruojama per aukštos raiškos
projektorius. Įvestas belaidis
internetinis ryšys ,,Mezon“,
Raudonojoje ir Baltojoje sinagogose.
4. Įrengtos WIFI zonos mokyklose
5. Joniškio Jono Avyžiaus
viešosiosios bibliotekos lankytojai
gali naudotis: XBOX kompiuteriais
(2 vnt.), el. knygų skaityklėmis (3
vnt.), planšetėmis (3 vnt.),
nemokamu internetu, bevielio
interneto zona, knygų grąžinimo
įrenginiu, daugiafunkciu kopijavimo
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aparatu. Bibliotekoje ir jos filialuose
lankytojai gali naudotis 62
kompiuterizuotomis darbo vietomis.
Lankytojams rengiamos įvairios
edukacinės programos, kurioms
naudojami šviečiantys molbertai, 3D
pieštukai, šviečiantis smėlio stalas.
Susitikimų su rašytojais, seminarų,
mokymu metu galima naudoti
multimediją. Miesto dienos šventės
metu pradėtos rengti knygų mugės.
6. Joniškio ,,Saulės“ pagrindinė
mokykla ir dienos užimtumo centras,
Plikiškių daugiafunkcinis centras
naudoja naujas technologijas.
7. Joniškio ,,Aušros „ gimnazijoje
2016 m. įdiegta:
1. užsienio kalbų laboratorija
Sanako, kuri leidžia mokiniams
mokytis užsienio kalbos
pasinaudojant naujomis
technologijomis, o mokytojui sudaro
sąlygas valdyti mokymo procesą,
kurti mokomąją medžiagą, atlikti
apklausas, vykdyti diskusijas ir pan.
2. 3D spausdinimo technologijos.
Gimnazija yra įsigijusi 3D
spausdintuvą, kurio pagalba mokiniai
gali atspausdinti savo sumodeliuotus
3D objektus.
8. Joniškio miesto viešosiose erdvėse
įrengtos 7 inovatyvios vaizdo
stebėjimo kameros siekiant užtikrinti
asmenų ir transporto saugumą.
9. Mokyklose įrengtos stebėjimo
kameros
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10. Jaunimas iš mokyklų kasmet
dalyvauja
modernių technologijų ir verslumo
renginiuose #SWITCH!
11. Joniškio ,,Aušros“ gimnazija ir
Skaistgirio gimnazija , Mato
Slančiausko progimnazija dalyvauja
Joniškio r. Skaistgirio gimnazija
2017 metais įsigijo specialiai
mokykloms sukurtą inovatyvią
priemonę ir metodiką – 2 vnt. VEX
IQ komplektus (850 Eur.), kurie
naudojami neformalaus ugdymo
būrelio “Robotika” užsiėmimuose, 2
val./sav., lanko 5-10 klasių mokiniai.

8.2. Inovacijos,
vykdytos
savivaldybės
lygmeniu ir
darančios įtaką
nacionaliniu
mastu

Inovacijų plėtros
programoms
savivaldybėje
skiriamos lėšos

Skiriama lėšų suma

Joniškio miesto nustatytų teritorijų
vaizdo stebėjimo sistemos duomenų
perdavimo paslaugoms teikti:
2015 m. – 17,2 tūkst. Eur;
2016 m. – 18,7 tūkst. Eur;
2017 m. – 22,2 tūkst. Eur.

Inovacijos,
prisidedančios
prie nacionalinės
jaunimo politikos
įgyvendinimo

Inovacijų skaičius
11

Jaunimas dalyvauja nacionaliniuose,
tarptautiniuose projektuose,
iniciatyvose, naudojasi savivaldybėje
įdiegtomis naujomis technologijomis

8 SKYRIAUS. INOVACIJOS JAUNIMO POLITIKOJE IR VEIKLOJE IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
LYGIS

1 LYGIS

2 LYGIS

3 LYGIS

4 LYGIS

5 LYGIS
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ĮVERTINIMAS
ĮVERTINIMO
APIBŪDINIMAS

IŠVADA

BLOGAI

SILPNAI

VIDUTINIŠKAI

1. Savivaldybėje nėra
Inovacijų plėtros programos
ir tam neskirtas
finansavimas

1.Skiriama lėšų
inovacijoms per
mokyklų, seniūnijų
Bendruomenes,
muziejaus, bibliotekos
finansavimą

GERAI

LABAI GERAI

1. Jaunimas iš ne
visų mokyklų
kasmet dalyvauja
modernių
technologijų ir
verslumo
renginiuose
#SWITCH!

1. Užtikrinamas jaunų
žmonių saugumas,
įrengtos stebėjimo
kameros.
2. Įrengta Viešųjų erdvių
paslaugų stotelė „Sun
Eco“.
2. Veikia miesto zonose
WIFI
Išvada. Įdiegta naujų technologijų, ieškoma būdų kaip stiprinti šį sektorių ir skatinti dar efektyvesnį mokslo bei verslo
bendradarbiavimą, sparčiau diegti inovacijas.
Vertinama 4 ( gerai).
Rekomendacijos:.
1.Siekti daugiau jaunimui, SJRT, SJRK , savivaldybės tarybai susipažinti su pasaulinio lygio inovacijomis bei jų plėtojimu
rajone.
2. Kurti savivaldybėje Inovacijų plėtros programą ir tam skirti finansavimą.
3. Siekti didesnių inovacijų, prisidedančių prie Nacionalinės, regioninės ir savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS ATITINKA KOKYBĖS VERTINIMO LYGIŲ
SKALĖJE 4 ( GERAI) PER 2019-2024 METŲ LAIKOTARPĮ BŪTINA STIPRINTI VISAS 8 SRITIS.

__________________________

