PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-18
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS IR FUNKCIJOS
Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT) yra visuomeninė
patariamoji institucija, lygybės principu sudaryta iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau –
savivaldybė) tarybos, savivaldybės administracijos ir jaunimo atstovų (14–29 metų amžiaus), kurie į
Jaunimo reikalų tarybą viešai ir demokratiškai išrinkti 2019 m. sausio 25 d. visuotinio jaunimo ir su
jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų atstovų, studentų savivaldos atstovų, veikiančių
savivaldybės teritorijoje, susirinkimo metu. Jaunimo reikalų taryba sudaroma savivaldybės tarybos
kadencijos laikotarpiui.
SJRT nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus ir teikia savivaldybės
institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo priemonių
finansavimo.
2020 m. SJRT sudėtis atnaujinta gegužės 28 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-72. SJRT dirba 2 Joniškio rajono savivaldybės tarybos atstovai, 2 Joniškio rajono
savivaldybės administracijos ir 4 jaunimo atstovai.
II SKYRIUS
JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS VEIKLA
SJRT dirbo vadovaudamasi nuostatais, patvirtintais Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-187, Jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos planu ir
Jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentu.
Užtikrinant efektyvų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą (posėdžiai organizuoti ne
rečiau kaip kartą per tris mėnesius) ir atsižvelgiant į pandeminę šalies situaciją, 2020 metais įvyko 4
SJRT posėdžiai , iš kurių 1 vyko nuotoliniu būdu. SJRT nariai dalyvavo 12 įvairių mokymų
jaunimo politikos klausimais.
2020 metais SJRT veiklos plane numatė teikti Jaunimo veiklos ir iniciatyvų projektų
finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis prioritetus. Pateiktos tokios rekomendacijos dėl
Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo prioritetų: jaunuolių fizinės ir emocinės sveikatos,
veiklumo stiprinimas. 2020 m. balandžio 2 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-344 patvirtinta nauja Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės
biudžeto lėšomis tvarkos aprašo redakcija. 2020 m. balandžio 3 d. savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. A-347 patvirtinta Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio
rajono savivaldybės biudžeto lėšomis paraiškų vertinimo komisija. 2020 m. liepos 1 d.
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-625 paskirstyta 5000 Eur suma jaunimo
organizacijų projektams finansuoti. 2020 m. finansuoti 5 Jaunimo iniciatyvų projektai: Joniškio
„Saulės“ pagrindinės mokyklos projektas „Kartu pažindami savo ir kaimynų istoriją, mokysimės
branginti laisvę“, Žagarės kultūros centro projektas „Kviečiu veikti“, Joniškio Algimanto
Raudonikio meno mokyklos projektas „Joniškio jaunimas – ne problema, bet sprendimas“,
Skaistgirio jaunimo klubo projektas „Skaistgirys – jaunimui“, Gataučių jaunimo klubo projektas
„Mes – baltai“. Iš viso į projektų veiklas įsitraukė daugiau nei 450 jaunų žmonių.
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SJRT svarstė ir pateikė siūlymus Joniškio rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginio
plėtros plano priemonių planui. Pasiūlyta 2021–2027 metais ir toliau sudaryti sąlygas jaunimo
iniciatyvoms ir saviraiškai: skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklas ir
iniciatyvas, plėtoti Jaunimo savanoriškos tarnybos programą, vystyti palankią, patrauklią jaunimui
infrastruktūrą, skatinti ir plėsti jaunimo veiklas ir užimtumą rajone, integraciją į darbo rinką, skatinti
jaunimo verslumą ir profesinį orientavimą.
SJRT 2020 m. veiklos plane kaip vieną iš prioritetinių uždavinių numatė jaunimo
savanoriškos tarnybos įgyvendinimą Joniškio rajono savivaldybėje. Atsižvelgus į tai, 2020 m.
balandžio 16 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-46 patvirtintas Jaunimo
savanoriškos tarnybos Joniškio rajono savivaldybėje finansavimo tvarkos aprašas. SJRT pateikė
pasiūlymus savanorišką veiklą organizuojančioms organizacijoms ir savanorius priimančioms
organizacijoms dėl jaunimo savanoriškos tarnybos Joniškio rajone įgyvendinimo. 2020 metais
Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimui iš biudžeto lėšų skirta 2500 Eur, 6 mėnesius
intensyvioje savanoriškos tarnybos programoje dalyvavo, 0,25 stojamojo balo pripažinimą stojant į
pirmosios pakopos studijas gavo net 22 Joniškio krašto jaunuoliai. Metų pabaigoje Joniškio rajone
buvo 7 savanorius priimančios organizacijos: Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos
Atviras jaunimo centras, VšĮ Joniškio ligoninė, Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras,
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, Žagarės regioninis parkas, VšĮ „Spalvų harmonija“, Joniškio
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Jaunimo savanoriškos tarnybos pristatymas
Joniškio krašto visuomenei vyko rugpjūčio mėnesį, vieno iš Jaunimo dienų renginių metu, kuriame
SJRT tarybos pirmininkė Vaida Aleknavičienė skaitė pranešimą „Savanorio batuose“. Pirmininkė
pristatė savo patirtį savanorystėje, savanorystės iššūkius ir išliekamąją vertę.
Pirmininkės iniciatyva parengtas projektas „Mes pilietiški ir kūrybingi“ (Nr. UMF00008),
remiamas Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto metu Joniškio jaunimas (savanoriai) du
mėnesius kartu su Ukrainos jaunimu Zoom platformoje diskutavo įvairiausiomis temomis anglų
kalba ir skatino jaunimo pilietiškumą. Sparčiai besikeičiančiame šiuolaikiniame pasaulyje
pilietiškumas įgyja vis didesnę vertę. Kaip ir visos visuomenės, jaunimo pilietinę galią itin didina
dalyvavimas popamokinėje, neformaliojo ugdymo veikloje tiek mokykloje, tiek už mokyklos ribų:
kuo daugiau įvairiose veiklose dalyvauja jaunuoliai, tuo didesnė jų pilietinė galia. Didelę įtaką
jaunimo pilietinei galiai turi jų įsitraukimas ir dalyvavimas savanoriškoje veikloje. Tarptautinis
pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrimas ICCS tarimas parodė, kad jaunimui pilietinis ugdymas yra
žymiai įdomesnis kuomet jis vyksta už mokyklos ribų. Šio projekto metu užsiėmimai vyko
nuotoliniu būdu per Zoom programą du – tris vakarus per savaitę ar net savaitgaliais. Užsiėmimų
metu Ukrainos ir Lietuvos jaunimas (po 8 iš kiekvienos šalies) dalinosi patirtimi įvairiomis
jaunimui aktualiomis temomis, pristatė savo šalis, savo miesto nevyriausybines organizacijas, geros
savanorystės pavyzdžius, analizavo socialinio verslo naudą bei kūrė socialinio verslo pavyzdžius,
aptarė pasaulio naujienas, jų poveikį jaunajai kartai. Diskusijos paįvairintos meno terapijomis,
kurios taip pat vyko nuotoliniu būdu.
SJRT veiklos plane buvo numačiusi 1 pažintinę išvyką į vieną iš giminingų miestų –
Alūksnę, Aucę, Duobelę, Jelgavą (Latvija), Võru (Estija), Ungheni (Moldovos Respublika), Konin
(Lenkija), Kapylių (Baltarusija), Sulingen (Vokietija), Vimmerby (Švedija), kurios tikslas –
pasidalinti patirtimi jaunimo politikos srityje. Dėl pasaulinės pandemijos minėtas veiklos plano
tikslas neįgyvendintas.
III SKYRIUS
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Atsižvelgiant į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2021 metais savivaldybei rekomenduojamas įgyvendinti jaunimo politikos sritis, tikslinga kaip
prioritetinę sritį numatyti mobiliojo darbo su jaunimu įgyvendinimą. Taip pat planuojama ieškoti
būdų ir priemonių, kurios mažintų COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes jaunimui, jaunimo
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veikloms ir jaunimo politikos įgyvendinimui. Tikslinga stiprinti jaunimo savanorius priimančias
organizacijas, skatinti jaunimo dalyvavimą savanoriškoje (neformalioje ir pagal Jaunimo
savanorišką tarnybą) veikloje.
Visa SJRT veikla viešinama savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt.
____________________

