
JRT SUDĖTIS

LiJOT DELEGUOTŲ ATSTOVŲ JRT POSĖDŽIŲ 
LANKOMUMAS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
2019–2021 M. VEIKLOS

ATASKAITA 

1. Raimonda Bogužaitė;
2. Raminta Matulytė;
3. Klaudijus Melys;
4. Lukas Stravinskas;
5. Vladas Polevičius;
6.  Lukas Kornelijus Vaičiakas  –  LiJOT prezidentas;
7. Skaistė Aleksandravičiūtė  –  PLJS;
8. Vladas Oleinikovas  –  PLJS.

1. Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai.
2. Jaunimo reikalų tarybos jaunimo delegatų susitikimai.
3. Rengti dokumentai ir darbo grupės, kuriose dalyvauta.
4. Dalyvavimas LiJOT veikloje ir kita veikla.

 1. JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

TURINYS

Lukas Kornelijus Vaičiakas 8/8;
Raminta Bogužaitė 8/8;
Raminta Matulytė 8/8;
Klaudijus Melys 7/8;
Vladas Polevičius 8/8;
Lukas Stravinskas 8/8.

2019 m. Jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT) posėdžiai nevyko dėl nedeleguotų 
Vyriausybės atstovų ir nepatvirtintos JRT sudėties.

2020 m. iš viso įvyko 8 JRT posėdžiai. 

2021 m. iš viso įvyko 1 JRT posėdis. (Šis posėdis įvyko po ataskaitos pateikimo 
kontrolės komisijai).



1. JRT pirmininko ir pavaduotojo rinkimai.
2. Diskusija dėl JRT veiklos organizavimo: formos, metodai, periodiškumas, kt. 
3. Dėl JRT 2020 – 2021 m. veiklos plano.
4. Dėl pilietinio ir patriotinio ugdymo.
5. Informacija ir kiti klausimai.

POSĖDŽIŲ DARBOTVARKĖS IR POSĖDŽIŲ 
METU PRIIMTI SPRENDIMAI
JRT posėdis sausio 27 d.

JRT posėdis vasario 24 d. 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. JRT pirmininku išrenkamas L.K. Vaičiakas, JRT pirmininko pavaduotoja išrenkama L. 
Sinevičienė.
2. Bendru sutarimu nutarta stengtis organizuoti JRT posėdžius kiekvieną mėnesį. 
Artimiausiu metu rengti išvažiuojamąjį JRT posėdį Klaipėdoje, skiriant dėmesį šiam 
miestui kaip Europos jaunimo sostinei.
3. Bendru sutarimu nutarta, kad JRD el. paštu užklaus institucijų, kurios yra atsakin-
gos už JRT veiklos plane įtrauktas LRV programos priemones ir surinks informaciją 
apie šių priemonių ir darbų įgyvendinimo situaciją.
4. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovė B. Stankevič pasistengs, kad LiJOT 
atstovai būtų įtraukti į Pilietinio ugdymo programos svarstymą ir galėtų pateikti 
pasiūlymus.
5. Informacija išklausyta. Bendru sutarimu nutarta kitą JRT posėdį organizuoti vasario 
mėnesį, išrenkant posėdžiui tinkamą datą ir laiką per Doodle apklausą.

Nutarimai: 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. JRT veiklos plano 2017-2020 m. peržiūra, aptarimas ir veiklų planavimas 2020 m. 
2. NPP esančių jaunimo klausimų aptarimas. 
3. išvažiuojamojo JRT posėdžio Klaipėdoje aptarimas.
4. JRD veikla ir prioritetai 2020 m. 
5. Informacija ir kiti klausimai. 

Nutarimai: 
1. Bendru sutarimu nutarta susipažinti su ŠMSM bei kitų institucijų įgyvendinamomis 
priemonėmis. JRT pirmininkas pateiks JRT nariams pasiūlymus dėl kai kurių priemonių 
atskiro aptarimo per artimiausius JRT posėdžius.
2. Bendru sutarimu nutarta artimiausiu metu parengti atskirą raštą LRV kanceliarijai 
su paklausimu kokie iš pasiūlytų uždavinių ir veiklų yra priskirti atitinkamoms valsty-
bės institucijoms. Taip pat parengti ir išsiųsti raštą nuo JRT į ministerijas bei užklausti 
jų, kaip jos atsižvelgė į viešosios konsultacijos metu parengtus jaunimo siūlymus NPP 
tikslams ir uždaviniams ir kurie pasiūlymai yra įtraukti. 



3. Bendru sutarimu nutarta, kad būsimas išvažiuojamasis posėdis bus organizuoja-
mas balandžio-gegužės mėnesį. Ieškoma transporto nugabenimui ir pargabenimui. 
Išplatinti informaciją apie posėdį ir padaryti jį atvirą Klaipėdos jaunimui.
4. Išklausyta. Kitą posėdį padaryti detalų atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimui 
erdvių situacijos pristatymą.
5. Informacija išklausyta. Bendru sutarimu nutarta kitą JRT posėdį organizuoti kovo 
mėnesį, preliminariai – paskutinę kovo savaitę, išrenkant posėdžiui tinkamą datą ir 
laiką per Doodle apklausą. 

1. Dėl „Klaipėda – Europos jaunimo sostine 2021 m.“ pasiruošimo pristatymo (15 
min.) (dalyvauja Klaipėdos JRK Aistė Valadkienė).
2. Dėl COVID - 19 viruso iššūkių jaunimo srityje (20 min) (dalyvauja LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė Rita Andrejeva).
3. Nacionalinės plėtros programos rengimas bei planuojamas įgyvendinimas (15 
min.) (dalyvauja LRV kanceliarijos atstovė).
4. Dėl atvirų jaunimo centrų ir erdvių situacijos Lietuvoje (15 min.)(dalyvauja JRD 
direktorius Jonas Laniauskas). 
5. Dėl švietimo klausimų, kurie paveikti COVID–19 viruso epidemijos (10 min).
6. JRT veiklos plano 2017–2020 peržiūra, aptarimas ir veiklų planavimas 2020 m. (20 
min).
7. Informacija ir kiti klausimai (10 m.).

JRT posėdis balandžio 16 d. 

JRT posėdis gegužės 28 d.

Posėdžio darbotvarkė: 

Nutarimai: 
1. Informacija išklausyta.
2. Informacija išklausyta.
3. Informacija išklausyta.
4. Informacija išklausyta.
5. Informacija išklausyta.
6. Įdėti 2017 – 2020 m. JRT veiklos planą į Google docs, JRT nariai pateiks pasiūlymus ir 
pastabas jam, taip pat sulaukti Švietimo mokslo ir sporto ministerijos informacijos, į ir 
tada spręsti dėl JRT veiklos plano 2017-2020 prioritetų.
7. Informacija išklausyta. Bendru sutarimu nutarta kitą JRT posėdį organizuoti gegužės 

1. LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbo „2.2.6. Užsienio lietuvių ir 
užsieniečių integravimo į Lietuvos švietimo sistemą modelio parengimas ir įgyvendini-
mas“ įgyvendinimo pristatymas, pranešėjai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
(ŠMSM) ministro padėjėja p. Agnė Goldbergaitė, 20 min.

Posėdžio darbotvarkė: 



JRT posėdis liepos 2 d.

1. Informacija išklausyta.
2. Informacija išklausyta.
3. Informacija išklausyta.
4. Informacija išklausyta.
5. Informacija išklausyta. Bendru sutarimu nutarta kitą JRT posėdį organizuoti birželio 
mėnesį, išrenkant posėdžiui tinkamą datą ir laiką per Doodle apklausą.

1. Šalies pristatymo užsienyje sistemos sukūrimo darbai, Pranešėja – Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupės vyriausioji patarėja p. Eglė 
Kudzmanienė, Lietuvos įvaizdžio grupės patarėja Jūratė Jazbutytė, (20 min).
2. Lietuvos klimato kaitos strategijos pristatymas. Pranešėja – p. Jurga Valainytė, Aplin-
kos ministerijos Klimato politikos grupės vyriausioji specialistė (15 min).
3. Jaunimo galimybių tyrimo pristatymas. Pranešėjas – LiJOT programų koordinatorius  
Paulius Serapinas, (15 min).
4. Jaunimo reikalų tarybos bendradarbiavimas su Kultūros ir meno taryba: temos, pri-
oritetai ir formatas (diskusija). Pranešėja – JRT atstovė Kultūros ir meno taryboje p. Skai-
stė Aleksandravičiūtė (15 min.).
5. Informacija ir kiti klausimai.

Posėdžio darbotvarkė: 

Nutarimai: 
1. Informacija išklausyta.
2. Informacija išklausyta.
3. Informacija išklausyta.
4. Bendru sutarimu nutarta paprašyti S. Aleksandravičiūtę nuolat teikti naujienas iš KMT, 
daryti pristatymus JRT posėdyje atskiru klausimu. Jei JRT nariai turės kokių pasiūlymų ar 
pozicijų, jie bus išsakyti el. paštu, prireikus suformuluota pozicija JRT posėdyje. 
5. Bendru sutarimu nutarta, kad artimiausiu metu JRT nariai, deleguoti iš jaunimo organi-
zacijų susirenka ir pateikia pasiūlymus dėl to, kaip būtų galima dirbti toliau.

2. LR Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano veiksmo „2.2.6.1. Švietimo 
paslaugų sugrįžusiems asmenims poreikio savivaldybėse tyrimai ir jų išvadomis pagrįstų 
naujų paslaugų, skirtų sugrįžusiems asmenims integruoti į ugdymo procesą mokyklose, 
sumodeliavimas ir įdiegimas“ įgyvendinimo pristatymas, pranešėja – ŠMSM Bendrojo 
ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyr. specialistė p. Elona 
Bagdanavičienė, 15 min.
3. Pameistrystės taikymo plėtojimas: situacija ir perspektyvos, Pranešėjai: – ŠMSM Moky-
mosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyr. specialistė p. Jolanta 
Zabietienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vyr. special-
istė p. Indrė Raubė, 25 min.
4. Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos pristatymas. Pranešėja – LiJOT Jaunimo 
informavimo ir konsultavimo paslaugų koordinatorė p. Martyna Varkalytė, 15 min.
5. Informacija ir kiti klausimai – 10 min.

Nutarimai: 



JRT posėdis rugsėjo 14 d.

1. Dėl regioninės jaunimo politikos ilgalaikių susitarimų ir rodiklių (pranešėjas p. J. Lani-
auskas, 15 min.). 
2. Choose Klaipėda naujienos. Pranešėja – Klaipėdos miesto jaunimo reikalų koordina-
torė A. Valadkienė, Europos jaunimo sostinės projekto vadovė, Klaipėdos jaunimo orga-
nizacijų asociacijos „Apskritas stalas” pirmininkas L. Gečius (20 min. pristatymui, 10 min. 
diskusijai).
3. Laipsniškas viešųjų paslaugų perdavimas nevyriausybinėms organizacijoms ir ben-
druomenėms. Pranešėja – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. patarėja A. 
Olendraitė (5 min.).
4. Savanorystės skatinimas Lietuvoje: situacija ir perspektyvos. Pranešėja – Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos vyr. patarėja A. Olendraitė (5 min.).
5. NVO fondo pristatymas. Pranešėja – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. 
patarėja A. Olendraitė (15 min. pristatymui, 5 min. diskusijai).
6. Kultūros ir meno tarybos naujienos. Pranešėja – JRT atstovė Kultūros ir meno taryboje 
p. S. Aleksandravičiūtė (5 min.)

Posėdžio darbotvarkė: 

Nutarimai: 
1. Bendru sutarimu siūlymui dėl ilgalaikio bendradarbiavimo dėl jaunimo įgalinimo ir 
dalyvavimo regionuose projektui su išsakytais pasiulymais rodiklių formuluotėmis. 
2. Informacija išklausyta.
3. Informacija išklausyta.
4. Informacija išklausyta.
5. Informacija išklausyta.
6. Informacija išklausyta. Atsižvelgiant į Kultūros ministerijos kartu su ,,Kurk Lietuvą" 
sukurtą kultūros paslaugų žemėlapį ir pasiūlymą, artimiausiuose posėdžiuose svarstyti 
kultūros paslaugų prieinamumą jaunimui. 
7. Organizuoti JRT posėdžius kiekvieno mėnesio antrą ketvirtadienį, arba išrenkant 
posėdžiui kitokią datą, jei kas nors is anksto išsakytš pasiūlymus keisti posėdžio datą. 
Kitą posėdį svarstyti COVID-19 epidemijos klausimus ir Bendrojo ugdymo programų ir dėl 
pilietinio ir patriotinio ugdymo programų rengimą.

JRT posėdis spalio 8 d.

1. Bendrojo ugdymo ir pilietiškumo ugdymo programos (pranešėjas – Mindaugas Briedis, 
Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengi-
mo skyriaus metodininkas, 20 min.).
2. Kultūros ir meno tarybos naujienos (pranešėja – JRT atstovė Kultūros ir meno taryboje, 
p. S. Aleksandravičiūtė (5 min.).
3. Covid–19 epidemija ir jos pasekmės jaunimui: 
3.1. Jaunimo psichosveikata (pranešėja – Dr. Inga Truskauskaitė-Kunevičienė, VU Psi-
chologijos institutas, Psichotraumatologijos centras, 20 min..) 
3.2. Jaunimo užimtumo klausimai (pranešėja – Jolanta Griškonienė, Užimtumo tarnyba, 
Kauno klientų aptarnavimo departamento Alytaus jaunimo užimtumo skyriaus vyriausio-
ji specialistė; Indrė Raubė, SADM darbo rinkos skyriaus vyr. specialistė, 20 min.).
4. Informacija ir kiti klausimai.

Posėdžio darbotvarkė: 



JRT posėdis lapkričio 12 d.

Nutarimai: 
1. Surengti elektroninį balsavimą dėl JRT atstovo delegavimo į darbo grupes dėl Bendrojo 
ugdymo programų ir Pilietinio ugdymo programų atnaujinimo ir prašyti Švietimo mokslo 
ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros įtraukti JRT atstovą (-us) į šias 
grupes. Kandidate būti JRT atstovu siūloma JRT narė Raminta Matulytė.
2. Informacija išklausyta.
3.1. Informacija išklausyta
3.2. Informacija išklausyta
4. Organizuoti JRT posėdį lapkričio 12 d.

1. Dėl valstybės deleguotos funkcijos "Jaunimo politikos įgyvendinimas" įgyvendinimo 
savivaldybėse audito pristatymo, pranešėjas – p. J. Laniauskas, 15 min.
2. JRT raštas dėl pilietiškumo ugdymo, pranešėja – p. R. Matulytė, LiJOT, 5 min.
3. Jaunimo politinis aktyvumas, pranešėja – p. L. Sinevičienė, Lietuvos kariuomenė, 10 
min.
4. Kultūros ir meno tarybos naujienos, pranešėja – p. S. Aleksandravičiūtė, JRT atstovė 
KMT, 5 min).
5. Regioninės kultūros politikos įgyvendinimas, pranešėja – p. K. Narkevič, Kultūros min-
isterija, 10 min.
6. Dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu ir jaunųjų menininkų, pranešėja – p. K. 
Narkevič, Kultūros ministerija, 10 min.
7. Ateities ekonomikos DNR planas ir jaunimas jame.
8. Institucijų priemonių ir veiklų pokyčiai, susiję su COVID-19 epidemija.
9. Informacija ir kiti klausimai.

Posėdžio darbotvarkė: 

Nutarimai: 
1. Informacija išklausyta.
2. Rašto projektui pritarta bendru sutarimu.
3. Parengti rašto projektą, adresuotą VRK ir suinteresuotoms įstaigoms bei organizaci-
joms ir pateikti JRT tvirtinti.
4. Informacija išklausyta.
5. Informacija išklausyta.
6. Įpareigoti JRD surengti susitikimą su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.
7. Išbraukti šį klausimą iš šio JRT posėdžio darbotvarkės, į kitą posėdį kviesti VšĮ „Versli 
Lietuva“ atstovus.
8 Įkurti darbo grupę, kurią sudarys L. Stravinskas ir S. Aleksandravičiūtė, ši darbo grupė 
peržvelgs ir susistemins gautą iš institucijų informaciją ir pateiks JRT
9. Patvirtintas JRT blanko pavyzdys; peržiūrėti JRT sudėtį ir įvertinti galimybę kreiptis į 
SADM ministrą, įtraukiant Užsienio reikalų ministerijos atstovą į JRT sudėtį, bet 
nekeičiant atstovavimo proporcijų; apie kito JRT posėdžio datą ir laiką informuoti atskirai, 
įvertinant valdžios perdavimo laikotarpio iššūkius ir galimus pasikeitimus politinio pasit-
ikėjimo valstybės tarnautojų, kurie yra JRT nariais pozicijose.



 2. JAUNIMO REIKALŲ JAUNIMO DELEGATŲ 
SUSIRINKIMAI

Iš esmės visi jaunimo dalies posėdžiai buvo skirti aptarti artėjančio JRT posėdžio darbot-
varkę, t.y. iškelti prioritetinius klausimus, bei aptarti kitus einamuosius klausimus.

Jaunimo dalies posėdžiai: 
1. Sausio 27 d.;
2. Birželio 18 d.;
3. Rugpjūčio 17 d. (ir PLJS);
4. Rugsėjo 2 d. (ir PLJS);
5. Spalio 30 d. (ir PLJS);
6. Gruodžio 17 d. (ir PLJS);
8. Vasario 2 d. (ir PLJS);
9. Vasario 19 d.;
10. Vasario 25 d. (ir PLJS);
11. Kovo 8 d. (ir PLJS);
12. Kovo 18 d. (ir PLJS);
13. Balandžio 7 d. (ir PLJS).

1. JRT vardu išsiųsta LR Seimo Kultūros komitetui, LR Seimo Švietimo ir mokslo komite-
tui bei LR Kultūros ministerijai raštą dėl kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto.
2. Pateiktas prašymas LGKT išaiškinti skatinamųjų priemonių jaunimui atitiktį Lietuvos 
Respublikos teisės aktams.
3. Parengti pasiūlymai dėl pilietiškumo ugdymo gerinimo
4. Pradėti rengti pasiūlymai dėl pirmojo JRT posėdžio ir JRT funkcijų bei pereinamojo 
JRT laikotarpio
5. Suformuota ir pasiūlymus rengianti regioninės kultūros srityje darbo grupė
6. Parengtas raštas dėl jaunimo nedarbo (neišsiųstas, nes stojo JRT darbas, perduotas 
LiJOT Valdybai);
7. Dalyvauta LiJOT įstatų rengimo darbo grupėse.

3. RENGTI DOKUMENTAI IR DARBO GRUPĖS, 
KURIOSE DALYVAUTA



LiJOT renginiai. Dalyvauta:

1. 47-oji Asamblėja
2. 48-oji Asamblėja
3. 49-oji Asamblėja
4. 50-oji Asamblėja
5. 51-oji Asamblėja
6. Dalinkis vasara
7. Padėkos vakaras
8. Democracy Talks renginys Švedijos ambasadoje
9. ŽF (2020 ir 2021)
10. Ir kiti....

4. DALYVAVIMAS LiJOT VEIKLOJE IR KITA 
VEIKLA

Kita:

Pateiktos pastabos dėl Bendrųjų programų atnaujinimo gairių.
Pateiktos pastabos ir pasiūlymai dėl žiniasklaidos modelio kūrimo.
Pateiktos pastabos ir pasiūlymai dėl JIK tvarkos aprašo ir jaunimo praktinių įgūdžių 
ugdymo tvarkos aprašo.
Pateikti pasiūlymai ir pastabos dėl piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui 
strategijos Pasisakyta dėl JPPĮ pakeitimų.
Pasisakyta dėl turinio regioninės jaunimo politikos pristatymo turinio LRS JSRK;
Pasisakyta dėl jaunimo galimybių tyrimo.
Pasisakyta dėl NVO fondo nuostatų projekto.
Pasisakyta dėl asociacijų įstatymo pakeitimų.
Peržiūrėta/pasisakyta dėl PP ir NPP.
Dažnai pasisakyta kultūros klausimais: dėl KRF �nansavimo gairių, Kultūros politikos 
pagrindų įstatymo ir paramos jauniesiems kūrėjams, Vyriausybės programos nuos-
tatų įgyvendinimo plano kultūros srityje.
Dalyvauta susitikime su Seimo nariu M. Matijošaičiu dėl galimybės jaunimo organi-
zacijų vadovais būti nuo 16 metų.
Pasisakyta dėl Rinkimų sistemos tobulinimo.


