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                                    PATVIRTINTA 

                                                   Utenos rajono savivaldybės  

                                              Jaunimo reikalų tarybos  

                                                                                   2017 m.  sausio 12 d. posėdyje Nr. (34.36)-JR-1 

 

UTENOS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 

2017 M. VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Vykdymo laikotarpis Atsakingas vykdytojas 

 

UJRT posėdžiai 2017 * 

 

1. UJRT posėdis Nr. 1 

 

1. Dėl  Utenos rajono jaunimo reikalų 

tarybos 2017 metų veiklos plano 

tvirtinimo; 

2. Dėl Utenos rajono jaunimo reikalų 

tarybos veiklos ataskaitos 2016 m. 

tvirtinimo; 

3. Dėl prioritetų, skirtų savivaldybės 

jaunimo užimtumo skatinimo konkursui, 

numatymo; 

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo 

politikos strategijos kūrimo; 

5. Dėl jaunimo savanoriškos tarnybos 

modelio pritaikymo savivaldybėje; 

6. .Dėl nominacijos „Draugiška jaunimui 

savivaldybė“ teikimo;  

7.  Dėl renginio „Pilietiškumo mokykla“ 

pozicijos; 

Sausis UJRT, JRK 

2. 

 

UJRT posėdis Nr. 2 

 

1. Dėl savivaldybės biudžeto projekto 

pristatymo; 

2. Dėl peticijos ledo ritulio aikštelei 

įrengti Utenoje; 

3. Dėl planuojamų finansuoti jaunimo 

veiklos  projektų iš Utenos rajono 

savivaldybės 2017 m. biudžeto; 

4. Dėl jaunimo taško finansavimo iš 

rajono savivaldybės jaunimo 

užimtumo programos lėšų; 

5.  Dėl jaunimo politikos kokybės 

vertinimų, kurie Lietuvos 

savivaldybėse vyko 2015-2016 m. 

apžvalgos; 

6.  Dėl jaunimo užimtumo žemėlapio 

pristatymo. 

Vasaris  UJRT, JRK 

 

3. 

UJRT posėdis Nr. 3 

1. Dėl projekte „Atrask save“ 

dalyvaujančio neaktyvaus jaunimo 

Kovas  UJRT, JRK, 

UVJOSAS 
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situacijos Utenoje; 

2. Dėl Utenos menų mokyklos projekto 

pristatymo; 

3. Dėl Utenos pedagoginės psichologinės 

tarnybos specialistų konsultacijos 

„Jaunimo priklausomybė nuo azartinių 

lošimų“ teikimo mokiniams, mokyklų 

soc. darbuotojams;  

4. 2. Dėl mobilaus darbo su jaunimu 

organizavimo Utenos rajone; 

 

4. UJRT posėdis Nr. 4 

1. Dėl jaunimo problemų sprendimo planų 

2016-2018 m. priemonių apžvalgos ir 

tendencijų; 

2. Dėl rajono savivaldybės reemigracijos 

plano pristatymo; 

3. Dėl rajono savivaldybės tarybos nustatytų 

lengvatų, įsigyjant verslo liudijimus, 

pristatymo; 

4. Dėl gatvės muzikos dienos poreikio 

Utenoje. 

Balandis UJRT, JRK, 

UVJOSAS 

 

 

5.  

UJRT posėdis Nr. 5 

 

1. Dėl rajono savivaldybės viešojo 

transporto vizijos; 

2. Dėl darbo su jaunimu organizavimo  

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo 

centre; 

3. Dėl informacijos pateikimo apie 

STEAM centro įkūrimą Utenoje; 

4. Dėl Dauniškio parko ir ežero pakrantės 

infrastruktūros pristatymo 

5.  Dėl miesto šventės ir „Jaunimo 

taško“organizavimo 

6. Dėl tarptautinės jaunimo dienos 

minėjimo. 

Gegužė - birželis UJRT, JRK 

UVJOSAS 

 

6.  

UJRT posėdis Nr. 5 

1. Dėl Utenos jaunimo darbo centro 

paslaugų pristatymo; 

2. Dėl mokyklinių autobusų panaudojimo 

galimybių kitoms mokinių vežiojimo 

reikmėms (mokinių vežimo mokykliniu 

autobusu tvarkos aprašas); 

3. Dėl darbo rinkos poreikių tyrimo 

pristatymo Utenos rajone. 

 

Spalis - lapkritis UJRT, JRK 

 

7. 

UJRT posėdis Nr. 6 

1. Dėl rajono savivaldybės tarybos 

patvirtinto darbaus judumo mieste 

plano pristatymo;  

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės 

jaunimo veiklos 2017 m. programos 

įgyvendintų projektų; 

2. Dėl jaunimo 2017 m. veiklos ataskaitos 

tvirtinimo. 

Gruodis UJRT, JRK 



3 

 

 

 

UJRT 2017 m. planuojami organizuoti susitikimai, mokymai, patikros ir kitos veiklos* 

 

1. 

 

Pagal poreikį organizuojami Utenos jaunimo 

organizacijų, mokyklų mokinių savivaldų 

nariams ir kitiems suinteresuotiems asmenims 

susitikimai,  mokymai jaunimo politikos srityje 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

2. 

 

Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos 

strategijos/jaunimo probleminio sprendimo 

plano rengimas 

Sausis-gruodis UJRT, JRK, 

JNVO 

3. 

 

Finansuotų jaunimo veiklos projektų iš Utenos 

rajono savivaldybės 2017 biudžeto stebėsena 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

4. Pagalbos teikimas jaunimo iniciatyvoms, 

renginiams organizuoti 

Sausis-gruodis UJRT, JRK, 

UVJOSAS 

5. Pagal poreikį organizuojami susitikimai su 

rajono savivaldybės administracijos, institucijų 

atstovais dėl pagalbos teikimo/užimtumo 

skatinimo rajono jaunimo NVO 

Sausis -vasaris UJRT, JRK 

6. Pagal poreikį ir galimybes skleisti informaciją 

apie socialinių tinklų galimybes, organizuoti 

saugaus ir teisėto darbo įgūdžių konsultacijas, 

verslumo skatinimo, sveikos gyvensenos ir kt. 

jaunimui aktualiomis temomis seminarus  

Sausis-gruodis JRK, UVSB, UVIC, 

UJDC, UVJUC 

7. Neformalūs JRT narių susitikimai Sausis-gruodis JRT 

8. Suorganizuoti viešą renginį ar kitų 

organizuojamame renginyje pristatyti JRT 

veiklą 

Sausis-gruodis JRT 

9. Nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose 

nedalyvaujančių jaunų žmonių (NEETs) 

stebėsena 

Sausis-gruodis UTDB, JRK, NVO, 

rajono seniūnijos 

 

10. JRT veiklos viešinimas (straipsniai vietos 

laikraščiuose/socialiniuose tinkluose) 

Sausis-gruodis UJRT, JRK, 

UVJOSAS 

11. Tarptautinės jaunimo dienos minėjimas Rugpjūtis JRK, UVJOSAS 

12.  Utenos jaunimo veiklų organizavimas miesto 

šventės metu 

Rugsėjis UJRT, JRK, 

UVJOSAS 

13. Pagal poreikį pristatomos Utenos rajono 

savivaldybės 2017 m. finansuotų jaunimo ir 

jaunimo organizacijų projektinės veiklos Utenos 

bendruomenei 

Gruodis JRK 

14.  Darbo rinkos poreikių tyrimo pristatymas 

Utenos rajone 

Sausis-gruodis UTDB 

15.  JRT pasikeitimas gerosiomis patirtimis su 

Lietuvos ir užsienio partneriais. 

 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

16. Pagal poreikį organizuojami susitikimai su kitų 

miestų JRT  

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

17. Tarptautiniai mokymai JRT nariams (esant 

finansimėms galimybėms) 

Esant galimybėi  
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18. Pagal poreikį vykdomi susitikimai su jaunimo 

organizacijų atstovais ir kitais suinteresuotais 

asmenimis Utenos jaunimo reikalų tarybos 

posėdžių metu 

Sausis-gruodis UJRT, JRK, 

UVJOSAS 

19. Teikti metodinę pagalbą rajono mokyklų  

mokinių savivaldų kuratoriams, siekiant 

stiprinti mokinių savivaldą  

Sausis-gruodis UJRT,JRK, LMS 

UMIC 

20. Utenos jaunimo reikalų tarybos plėtra (atviras 

posėdis mokykloje, Utenos regioniniame 

profesinio mokymo centre) 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

21. Siekiant ugdyti jaunimo pilietinio dalyvavimo 

įgūdžius ir kompetencijas, organizuoti 

susitikimus ir diskusijas dėl veiklų-renginių 

organizavimo, skirtų Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio minėjimui. Organizuoti 

jaunimo pilietiškumą skatinančias iniciatyvas  

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

JNVO 

22. Utenos rajono savivaldybės jaunimo tarybos 

veiklos viešinimas jaunimui 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

JNVO 

23.  Vykdyti jaunimo politiką reglamentuojančių 

teisės aktų ir programų įgyvendinimo stebėseną 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

24.  Sudaryti darbo grupę Utenos rajono jaunimo 

politikos strategijai/jaunimo probleminio 

sprendimo planui parengti 

Sausis-gruodis UJRT, JRK 

25. Siekti didesnio finansavimo jaunimo politikos 

įgyvendinimo savivaldybėje programai  

Biudžeto formavimo, 

svarstymo laikotarpis 

UJRT, JRK 

26. JRT 2017 m. veiklos ataskaitos rengimas Gruodis UJRT, JRK 

27.  JRT 2018 m. veiklos plano rengimas Gruodis UJRT, JRK 

 

* Pagal poreikį UJRT 2017 m. veiklos plano darbotvarkės ir veiklos, skirtos jaunimo politikos formavimui ir 

įgyvendinimui, gali būti papildytos.  


