
 

 

1. Justė Rudokienė 

 

Utenos rajono 

savivaldybės jaunimo 

reikalų koordinatorė 

(JRK) 

JRK savivaldybės institucijoms padeda formuoti ir 

įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką, yra 

tarpininkė tarp savivaldybės politikų, tarnautojų bei 

jaunimo. JRK koordinuoja ir inicijuoja politikos 

įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius 

vykdo jaunimo situacijos tyrimus, teikia 

suinteresuotiems asmenims ir institucijoms 

informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą 

savivaldybėje, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu ir 

kitomis institucijomis, jaunimo organizacijomis ir 

neformaliomis jaunimo grupėmis. JRK kaupia ir 

skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, 

konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei 

jaunimo organizacijas, koordinuoja Savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos darbą bei inicijuoja jaunimo 

organizacijų bei jaunimo grupių projektus. 

Koordinuodamas savivaldybės teritorijoje vykstančius 

viešuosius renginius ir susirinkimus, nagrinėja 

renginių organizatorių prašymus, rengia įsakymų 

projektus bei renginiams leidimus ir teikia detalią 

informaciją apie skelbiamas naujienas. 

Utenos rajono savivaldybės 

administracija, Utenio a. 4, 226 kab., 

Utena 

Tel. 8 389 43 525; mob. 8 614 10 886 

El. p. juste.rudokiene@utena.lt 

2. Virginija Jaruševičiūtė 

 

Utenos teritorinės darbo 

biržos Jaunimo darbo 

centro skyriaus vedėja 

Teikiama pagalba jaunimui integruotis į darbo rinką, 

ugdyti gebėjimus, reikalingus konkuruoti darbo 

rinkoje; užtikrina darbo rinkos paslaugų teikimą 

jauniems asmenims ir juos siekiantiems įdarbinti 

darbdaviams; didina jaunimo užimtumą ir socialinę 

integraciją, organizuoja mokymus, seminarus, 

Utenos teritorinė darbo birža, Lauko g. 

19A, Utena 

Tel. 8 38964005 

El. p.virginija.jaruseviciute@ldb.lt 



 

 

renginius jaunimui  profesinio informavimo ir 

orientavimo temomis. 

3. Asta Stasiulionienė 

 

Utenos kultūros centro 

vadybininkė, kultūrinių 

renginių organizatorė 

Organizuoja kultūrinius renginius, inicijuoja ir rengia 

įvairias viešąsias akcijas, susijusias su kultūrine 

veikla, įgyvendina kultūrinės veiklos programas, 

organizuoja kultūros renginių reklamą ir sklaidą, 

bendradarbiauja su radiju, televizija, spauda. Vertina 

esamą kultūros ir jos verslo aplinką. Bendradarbiauja 

su kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, kultūros 

ir švietimo įstaigomis. 

Utenos kultūros centras, Aušros g. 49, 

Utena 

Tel.  8 61648585 

El. p. asta.stasiulioniene@utenoskc.lt 

4. Justina Udraitė Utenos vaikų ir jaunimo 

centro jaunimo 

užimtumo specialistė  

Užmezga kontaktą ir palaiko tvarų bei lygiavertį 

santykį su jaunais žmonėmis, nustato ir įvertina 

jaunimo poreikius, užtikrina saugią aplinką ir jų 

realizavimo sąlygas, teikia jauniems žmonėms 

individualią pagalbą sudėtingose situacijose; vykdo 

pirminę prevenciją – atpažįsta rizikingą jauno 

žmogaus elgesį, poelgius ir imasi veiksmų, siekdama 

išvengti nepageidaujamų pasekmių; padeda jauniems 

žmonėms puoselėti, pažinti, tobulinti jau turimas 

asmenines, socialines ir kitas kompetencijas ir įgyti 

naujų; skatina jaunų žmonių savarankiškumą, 

motyvaciją, iniciatyvumą, verslumą, pasitikėjimą 

savimi, savigarbą, asmeninę atsakomybę; informuoja 

jaunus žmones jiems aktualiais klausimais, ypač 

siekdami įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje 

nedalyvaujančius jaunus žmones; prireikus siunčia 

jaunus žmones į konkrečias institucijas, teikiančias 

specializuotas paslaugas; atstovauja jaunimo 

interesams įvairiose institucijose, teikia informaciją 

visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir 

institucijoms, inicijuoja ir organizuoja su jaunimu 

susijusių projektų rengimą ir jų įgyvendinimą; 

organizuoja renginius, mokymus, susitikimus pagal 

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo 

centras, Lauko g. 19A, Utena 

Tel. 8 389 61690 

El. p. Udraite.j@gmail.com 

tel:+370%20616%2048%20585


 

 

jaunimo poreikius. 

5. Tadas Bujanauskas Utenos vaikų ir jaunimo 

centro jaunimo 

užimtumo specialistas 

Užmezga kontaktą ir palaiko tvarų bei lygiavertį 

santykį su jaunais žmonėmis, nustato ir įvertina 

jaunimo poreikius, užtikrina saugią aplinką ir jų 

realizavimo sąlygas, teikia jauniems žmonėms 

individualią pagalbą sudėtingose situacijose; vykdo 

pirminę prevenciją – atpažįsta rizikingą jauno 

žmogaus elgesį, poelgius ir imasi veiksmų, siekdamas 

išvengti nepageidaujamų pasekmių; padeda jauniems 

žmonėms puoselėti, pažinti, tobulinti jau turimas 

asmenines, socialines ir kitas kompetencijas ir įgyti 

naujų; skatina jaunų žmonių savarankiškumą, 

motyvaciją, iniciatyvumą, verslumą, pasitikėjimą 

savimi, savigarbą, asmeninę atsakomybę; informuoja 

jaunus žmones jiems aktualiais klausimais, ypač 

siekdami įtraukti švietimo veikloje ir darbo rinkoje 

nedalyvaujančius jaunus žmones; prireikus siunčia 

jaunus žmones į konkrečias institucijas, teikiančias 

specializuotas paslaugas; atstovauja jaunimo 

interesams įvairiose institucijose, teikia informaciją 

visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir 

institucijoms, inicijuoja ir organizuoja su jaunimu 

susijusių projektų rengimą ir jų įgyvendinimą; 

organizuoja renginius, mokymus, susitikimus pagal 

jaunimo poreikius. 

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo 

centras, Lauko g. 19A, Utena 

Tel. 8 389 61 690 

El. p. Bujanauskas.t@gmail.com 

6. Edita Kupkina 

 

Utenos vaikų ir jaunimo 

užimtumo centro  

jaunimo garantijų 

iniciatyvos projekto 

„Atrask save“ jaunimo 

užimtumo specialistė 

Neregistruotiems teritorinėje darbo biržoje 15-29 

metų amžiaus jaunuoliams teikia vaiko minimalios 

priežiūros paslaugas: pagalbos pažįstant save, 

socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, motyvavimo, 

informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus 

galimybes, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, 

tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar TDB, 

savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo 

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo 

centras,  Lauko g. 19A, Utena 

Tel. 8 62260067 

El. p. JGI.koordinatore@gmail.com 



 

 

 

______________________ 

paslaugas. 

7. Lolita Lauciuvienė Lietuvos teritorinės 

darbo biržos Utenos 

skyriaus JGI projekto 

„Atrask save“ 

koordinatorė 

Registruotiems Utenos teritorinėje darbo biržoje  16-

29 metų amžiaus jaunuoliams, kurie nesimoko, 

nedirba ir nedalyvauja jokiuose mokymuose, projekto 

koordinatorius sudaro individualų užimtumo veiklos 

planą, organizuoja individualius ar grupinius 

susirinkimus, kurių metu teikia pirminės intervencijos 

(psichologinės socialinės reabilitacijos, papildomų 

gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemonės, 

savanoriška praktika ir kitos reikalingos paslaugos) 

paslaugas. 

Utenos teritorinė darbo birža, Lauko g. 

19A, Utena 

Tel. 8 389 50396 

El. p. lolita.lauciuviene@ldb.lt 

mailto:lolita.lauciuviene@ldb.lt

