
Jaunimo reikalų tarybos
veiklos ataskaita

2021 m. balandžio 25–spalio 23 d.



JRT SUDĖTIS

1. Raimonda Bogužaitė

2. Klėja Merčaitytė

3. Klaudijus Melys

4. Urtė Petrulytė

5. Vladas Polevičius

6. Lukas Kornelijus Vaičiakas – LiJOT prezidentas

7. Skaistė Aleksandravičiūtė – PLJS

8. Vladas Oleinikovas / Rimvydas Rubavičius – PLJS



1.

Jaunimo reikalų

tarybos posėdžiai



Posėdžių
lankomumas

• Lukas Kornelijus Vaičiakas: 4/4

• Raimonda Bogužaitė: 4/4

• Klėja Marčaitytė: 4/4

• Klaudijus Melys: 4/4

• Vladas Polevičius: 4/4

• Urtė Petrulytė: 4/4



JRT posėdis
gegužės 13 d.

Posėdžio darbotvarkė Posėdžio nutarimai

1. Kultūros ir meno tarybos

naujienos

(S. Aleksandravičiūtė, 5 

min.);

Pristatytos Kultūros ir meno tarybos (KMT) naujienos, naujiems JRT nariams

paaiškinant JRT nario KMT atsiradimo aplinkybes. Šiuo metu KMT didelis

dėmesys skiriamas LRV programos priemonėms, svarstomas klausimas dėl

kultūros paslaugų perdavimo NVO. Planuojama pradėti 2 pilotines programas,

kurios leistų įgalinti regionines NVO šias paslaugas perimti ir įgyvendinti

kokybiškai.

2. Dėl Jaunimo reikalų

tarybos sudėties nuo 2021 

m. liepos 1 d.

Primenamas jaunimo atstovų pasiūlymas – neplečiant JRT sudėties, siekti

įtraukti į JRT sudėtį Užsienio reikalų ministeriją (URM), įtraukiant jos

atstovą vietoje kitos ministerijos atstovo. Nutarta siūlyti nuo liepos 1 d.

tvirtinant naujus JRT nuostatus, vietoje VRM atstovo įtraukti URM atstovą.

3. Dėl Jaunimo reikalų

tarybos veiklos tęstinumo ir

Jaunimo reikalų tarybos

2021–2024 m. veiklos plano

sudarymo

Pats klausimas dalintinas į atskiras dalis – veiklos tęstinumas nuo 2021 m.

liepos ir JRT veiklos plano 2021-2024 m. projekto rengimas, atitinkamai

kuriamos ir dvi atskiros darbo grupės. Įpareigota darbo grupėms parengti

atitinkamų dokumentų projektus, kurie bus pristatyti svarstymui JRT posėdyje,

o vėliau - tvirtinami.



JRT posėdis 
gegužės 13 d.

Posėdžio darbotvarkė Posėdžio nutarimai

4. Dėl jaunimo politikos 

įgyvendinimo efektyvumo 

didinimo bei JRD prie SADM 

ir JTBA reorganizacijos.

R. Andrejeva pristato JRD ir JTBA sujungimo į vieną bendrą įstaigą projektą,

kuris įgyvendinamas 2 etapais. VšĮ JTBA tapo biudžetine įstaiga nuo balandžio 1

d., o nuo liepos 1 d. bus prijungta prie JRD. Kol kas įstaigos pavadinimas ir

simbolika nebus keičiami, tačiau vėliau – pavadinimas bus keičiamas į Jaunimo

agentūrą.

5. Dėl Jungtinių Tautų

jaunimo delegato programos

Pristatoma JT jaunimo delegato programos situacija. Programa parengta,

atsižvelgta į SADM ir URM teisininkų pateiktas pastabas, šiuo metu jos tvirtinimas

yra iš dalies ir politinės valios klausimas. Rengiant programą stengiamasi

pasiremti ir Nacionalinės pažangos planą, taip pat į šiuos reikalus įtraukti ir

Aplinkos ministeriją dėl Darnaus vystymosi tikslų.

6. Kiti klausimai S. Šarkutė informuoja, kad LRV yra nusprendusi didelį dėmesį skirti viešųjų

paslaugų perdavimo NVO klausimui ir todėl VRM dirba su šiuo klausimu, todėl

kreipiasi į jaunimo atstovus ir norėtų sužinoti jaunimo organizacijų poziciją dėl to, 

kokias viešąsias paslaugas galėtų teikti jaunimo organizacijos ir kaip įgalinti jas 

tinkamai šias paslaugas teikti.

Bendru sutarimu nutarta liepos ir rugpjūčio mėnesį JRT posėdžių nerengti.



JRT posėdis
birželio 10 d.

Posėdžio darbotvarkė Posėdžio nutarimai

1. Dėl ilgalaikės

savanorystės ir papildomų

0,25 balų stojant į Lietuvos 

aukštąsias mokyklas

Pristatyta dabartinė situcija. Nutarta: Pritarta nuostatai, kad 0,25 balas

išliktų už dalyvavimą jaunimui JST, JRT parengs raštą tuo klausimu.

2. Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos planuojami 

pokyčiai viduriniame 

ugdyme

Informacija išklausyta.

3. Jaunimo nedarbo 

apžvalga

Pristatyta apžvalga. Nutarta: Parengti pasiūlymus iš JRT.

4. Kiti klausimai Diskusija su Seimo nariu dėl nemokamo aukštojo mokslo lėšų padalinimo.

JPPĮ redakcijos pristatymas. Sudarytos darbo grupės.



JRT posėdis
rugsėjo 13 d.

Posėdžio darbotvarkė Posėdžio nutarimai

1. Jaunimo politika vietos

lygmeniu

Pristatytos JRD įgyvendinamos veiklos, skirtos regioninės ir vietinės jaunimo

politikos plėtrai, atspindinčios bendruosius JRD prioritetus. Darbas su

savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais, susitikimai su savivaldybių atstovais,

siekiant teigiamų pokyčių įvairiose teminėse srityse. Pristatyti rodikliai ir ateities

gairės.

2. Kultūros ir meno tarybos

naujienos

Pristatyti pastaruoju metu Kultūros ir meno taryboje posėdžiuose svarstomi

klausimai, taip pat rengiami aktualūs sprendimų projektai, galimai aktualūs ir

jaunimo politikai, Kultūros pasas ir jo priemonės, darbas su lietuvių

bendruomenėmis pasaulyje.

3. Darbo su jaunimu sistema Pristatyta darbo su jaunimu sistema Lietuvoje, apimanti įvairias darbo su jaunimu

formas. Pateikta statistika apie įvairių darbo su jaunimu formų taikymą Lietuvos

savivaldybėse, apimamus jaunus žmones, finansavimo konkursus bei skiriamas

lėšas. Taip pat pristatytos JRD veiklos ir artimiausi planai užtikrinant įvairių darbo

su jaunimu formų plėtrą Lietuvos savivaldybėse.



JRT posėdis
rugsėjo 13 d.

Posėdžio darbotvarkė Posėdžio nutarimai

4. 2022-ieji – Jaunimo metai

ir jų minėjimas

LiJOT ir PLJS siūlymu, Seimas paskelbė 2022 –uosius metus Jaunimo metais.

Seimas taip pat yra paskelbęs 2022 –uosius metus ir savanorių metais. SADM

yra Vyriausybės nutarimu įpareigotas parengti Jaunimo metų minėjimo

programos projektą iki spalio 1 d. ir pateikti jį tvirtinti Vyriausybei. Tuo tikslu

SADM kreipėsi į socialinius partnerius – LiJOT ir PLJS prašydamas pateikti savo

pasiūlymus, kvietimai teikti pasiūlymus išsiųsti ir kitoms valstybės institucijoms.

NUTARTA: Informacija išklausyta. Nuoroda į rengiamą Jaunimo metų minėjimo

programos projektą bus persiųsta JRT nariams el. paštu ir visi galės pateikti savo

siūlymus, pastabas ir komentarus projektui.



JRT posėdis
spalio 7 d. 

Posėdžio darbotvarkė Posėdžio nutarimai

1. Dėl JRT darbo veiklos

principų ir metodinių gairių

veiklai

Pristatytos gairės, susitarta dėl jų formato ir įprasminimo JRT veiklos plane.  

2. Dėl Jaunimo reikalų 

tarybos 2021-2024 m. veiklos 

plano sudarymo

Posėdžio dalyviams buvo pristatyti darbo grupės sugeneruoti pasiūlymai ir temos

būsimam JRT planui. Interaktyviomis priemonėmis prioritetizuotos aktualiausios

temos ir klausimai, kuriuos galima būtų spręsti ateinančiais kalendoriniais metais. 

Nutarta, jog darbo grupė toliau sukurs pasiūlymus dėl siektinų rezultatų, juos JRT 

nariai svarstys nuotoliniu būdu. 



Elektroniniai
balsavimai 

Elektroninio posėdžio klausimas Posėdžio nutarimai

1. 2021 m. rugsėjo 5 d.

Dėl jaunimo atstovo Jungtinių Tautų 76-ojoje

Asamblėjoje

Iš pateiktų kandidatūrų atstovu patvirtintas K. Melys

2. 2021 m. birželio 28 d.

Dėl pasiūlymų jaunimo nedarbo mažinimui

Patvirtinta. Su dokumentu galite susipažinti:



2. 

Jaunimo reikalų tarybos 

jaunimo delegatų 

susirinkimai, organizuotas 

darbo grupės ir sesijos 



1. Gegužės 6 d. (JRT jaunimo dalis);

2. Gegužės 25 d. (JRT jaunimo dalis);

3. Rugpjūčio 9 d. (darbo grupės visų JRT narių);

4. Rugpjūčio 24 d. (JRT jaunimo dalis);

5. Rugsėjo 15 d. (bendras LiJOT Valdybos ir JRT 
posėdis);

6. Rugsėjo 20 d. (Neformalus LiJOT deleguotų narių ir 
PLJS susitikimas);

7. Rugsėjo 28 d. (JRT jaunimo dalis);

8. Spalio 5 d. (LiJOT deleguotų atstovų darbinė sesija);

9. Spalio 13 d. (LiJOT deleguotų atstovų darbinė 
sesija).

Posėdžiai



3.

Rengti dokumentai ir 

darbo grupės, kuriose 

dalyvauta



Teikti pasiūlymai dėl
jaunimo nedarbo

mažinimo

Pradėtas rengti 

(lapkričio mėn. 

planuojamas tvirtinti) 

JRT 2021–2024 

Veiklos planas

Parengti JRT darbo 

veiklos principai ir 

metodinės gairės 

veiklai

Teikti pasiūlymai dėl 

Kultūros rėmimo 

fondo gairių



4. 

Dalyvavimas LiJOT 

veikloje ir kita

veikla



• 52-oji Asamblėja

• Vadovų klubas (liepos mėn.)

• 53-ioji Neeilinė Asamblėja

Dalyvauta LiJOT
renginiuose
(nuo 2021-04-25)



1. Teikti pasiūlymai dėl Lietuvos jaunimo metų 2022 m.;

2. Teikti pasiūlymai Viešosios naudos NVO kriterijų projektui;

3. Teikti pasiūlymai dėl Europos ekonomikos gaivinimo plano
(arba kitaip Naujos kartos Lietuvos plano);

4. Teikti pasiūlymai dėl nacionalinio susitarimo dėl švietimo;

5. Dalyvauta ES konsultacijose.

Kita



Ačiū už dėmesį ir gerų
bei atsakingų sprendimų

priėmimo!


