
Jaunimo reikalų tarybos 
veiklos ataskaita 

2020 01 01 – 2020 11 06



Turinys

• LiJOT deleguotų JRT narių veiklos gairės;
• JRT veiklos planas;
• JRT narių įsitraukimas į LiJOT veiklą;
• Posėdžių apžvalga ir rezultatai.



Klausimų grupės:

• Švietimas (formalus, neformalus švietimas);

• Jaunimo politika (JPPĮ, NJPPP, savanorystė);

• Ryšiai su pasaulio lietuviais;

• Pilietiškumas;

• Parama jaunoms šeimoms;

• Kiti klausimai.

JRT veiklos gairės



Veikla nuo 2020 metų 
pradžios



JRT narių lankomumas 2020 m.
Lukas Kornelijus Vaičiakas 7/7

Raimonda Bogužaitė 7/7

Klaudijus Melys 6/7

Raminta Matulytė 7/7

Vladas Polevičius 7/7

Lukas Stravinskas 7/7

Skaistė Aleksandravičiūtė (Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga) 7/7

Vladas Oleinikovas (Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga) 6/7



1. Įvyko JRT pirmininko ir pavaduotojo rinkimai;

2. Aptarta JRT veiklos organizavimo: formos, metodai,
periodiškumas;

3. Aptartas JRT 2020 – 2021 m. veiklos planas;

4. Aptartas pilietinis ir patriotinis ugdymas.

2020-01-27 posėdis



1. JRT veiklos plano 2017-2020 peržiūra, aptarimas ir veiklų
planavimas 2020 m.;

2. NPP esančių jaunimo klausimų aptarimas;

3. Planuojamo išvažiuojamojo JRT posėdžio Klaipėdoje
aptarimas;

4. Pristatyta JRD veikla ir prioritetai 2020 m.

2020-02-24 posėdis



• Nuotolinis balsavimas dėl delegavimo į JT jaunimo plenarinį
susitikimą ir JT ECOSOC jaunimo forumą (2020-03-04);

• Nuotolinis balsavimas dėl Lietuvos kultūros ir meno tarybos
sudėties (2020-04-01), JRT atstove išrinkta Skaistė
Aleksandravičiūtė (deleguota Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos).



1. Dėl „Klaipėda – Europos jaunimo sostine 2020 m.“ pasiruošimo
pristatymo;

2. Dėl COVID - 19 viruso iššūkių jaunimo srityje;

3. Nacionalinės plėtros programos rengimas bei planuojamas
įgyvendinimas;

4. Dėl atvirų jaunimo centrų ir erdvių situacijos Lietuvoje;

5. Dėl švietimo klausimų, kurie paveikti COVID – 19 viruso epidemijos;

6. JRT veiklos plano 2017-2020 peržiūra, aptarimas ir veiklų planavimas
2020 m.

2020-04-16 posėdis



1. LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbo
įgyvendinimo pristatymas;

2. LR Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano
veiksmo 2.2.6.1. įgyvendinimo pristatymas;

3. Pameistrystės taikymo plėtojimas: situacija ir perspektyvos;

4. Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos pristatymas.

2020-05-28 posėdis



1. Šalies pristatymo užsienyje sistemos sukūrimo darbai;

2. Lietuvos klimato kaitos strategijos pristatymas;

3. Jaunimo galimybių tyrimo pristatymas;

4. Jaunimo reikalų tarybos bendradarbiavimas su Kultūros ir meno
taryba: temos, prioritetai ir formatas.

2020-07-02 posėdis



1. Dėl regioninės jaunimo politikos ilgalaikių susitarimų ir rodiklių;

2. Dėl „Choose Klaipėda“ naujienų;
3. Dėl laipsniško viešųjų paslaugų perdavimo nevyriausybinėms
organizacijoms ir bendruomenėms;

4. Dėl savanorystės skatinimo Lietuvoje: situacija ir perspektyvos;

5. Dėl NVO fondo pristatymo;

6. Dėl kultūros ir meno tarybos naujienų.

2020-09-14 posėdis



1. Dėl Bendrojo ugdymo ir pilietiškumo ugdymo programos;

2. Dėl Kultūros ir meno tarybos naujienų;

3. Dėl Covid – 19 epidemijos ir jos pasekmių jaunimui: 

3.1. Jaunimo psichosveikata;

3.2. Jaunimo užimtumo klausimai.

2020-10-08 posėdis



1. Dėl paramos jauniems menininkams ir Kultūros politikos 
pagrindų įstatymo projekto;

2. Dėl jaunimo reikalų tarybos narės R. Matulytės delegavimo į 
„Pilietiškumo ugdymo pagrindų“  bendrųjų programų 
atnaujinimo darbų darbo grupę.

Nuotoliniai balsavimai



• Democracy Talks renginys Švedijos ambasadoje (2020-01-31);

• LiJOT Žiemos forumas’ 20;

• LiJOT Asamblėja’20;

• Kiti LiJOT organizuojami renginiai.

JRT narių dalyvavimas LiJOT veiklose



• Dėl jaunimo galimybių tyrimo;

• Dėl NVO fondo nuostatų projekto;

• Dėl turinio regioninės jaunimo politikos pristatymo turinio LRS 
JSRK.

JRT įsitraukimas į LiJOT aktualių 
pozicijų formavimą



• Dėl asociacijų įstatymo pakeitimų;

• Dėl JPPĮ pakeitimų;

• Dėl Lietuvos Respublikos piliečių rengimo pilietiniam 
pasipriešinimui strategijos.

JRT įsitraukimas į LiJOT aktualių 
pozicijų formavimą



• JRT veiklos planas 2021-2024;

• Pozicijų formavimas (pilietiškumo ugdymo, regioninės kultūrinės 
veiklos, jaunimui aktualių klausimų įtraukimo į DNR planą 
klausimais).

Planuojamos JRT veiklos



JRT veiklos planas 2017-2020

JRT posėdžių protokolai

Plačiau:

https://jrd.lt/jrt/dokumentai-2/jrt_2017-2020_m._veiklos_planas.pdf
https://jrd.lt/jrt/dokumentai-2

