
Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų
veiklos užtikrinimo, tęstinumo ir darbo
metodų struktūrose rekomendacijos 

SJOT veiklos tęstinumas ir užtikrinimas

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT), analizuodama ir vertinda-
ma Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų (toliau – SJOT) veiklą, remiantis SJOT 
veiklos kokybės standartu, viešai prieinama informacija, narių keliamais lūkesčiais ir 
poreikiais nacionalinio SJOT susitikimo darbo grupių metu, teikia šiuos pasiūlymus ir 
rekomendacijas, kaip užtikrinti kokybišką veiklą, tęstinumą ir darbo metodus SJOT 
struktūrose.

1. SJOT kiekvienais metais susiduria su žmogiškųjų išteklių rotacija, dėl kurios nauji
nariai, prisijungę prie struktūrinių organų, praranda informacijos tęstinumą, ir dėl to
nariai nežino kaip turi veikti organizacija, neturi informacijos apie anksčiau taikytinus
metodus.

Rekomendacijos:

a) Taikyti atvirojo darbo su jaunimu formą. Po visuotinio narių susirinkimo, pasikei-
tus vienasmenio ir kolegialaus valdymo organams, taikyti palydėjimo funkciją. Siūlome
SJOT darbo reglamente ar kt. dokumentuose, kurie reglamentuoja veiklą, nusimatyti,
jog pirmininkas ir / ar valdybos narys (-iai) po visuotinio narių susirinkimo, kartu su
naujai išrinktais asmenimis atliktų funkcijų, informacijos, atsakomybių perdavimo bei
vadybos pagrindų procedūras.

b) Vadovautis jaunimo nevyriausybinių organizacijų gerąja praktika, steigti alumni
klubus ir rengti reguliarius susitikimus, kurie gali padėti užtikrinti veiklos tęstinumą ir
perduoti patirtį įvairiais formatais, tokiais kaip: mokymai, asmeninės konsultacijos ir
kitais metodais, kurie padėtų užtikrinti informacijos perdavimą ir jos pritaikymą.

c) Pasitelkiant projektinį finansavimą, sukurti darbo vietą ir / ar savanorystės
poziciją, kuri užtikrintų lengvesnį informacijos perdavimo procesą. Šiai darbo vietai ir
/ ar savanorystės pozicijai pritaikyti biuro vadovo arba žmogiškųjų išteklių koordina-
toriaus pareigybes, kurios užtikrintų informacijos sklaidą organizacijos viduje ir / ar
tarp struktūrinių organų.



d) Užtikrinti tarpinstitucinių partnerių bendradarbiavimo tęstinumą. Pasikeitus       
vienasmeniui valdymo organui supažindinti jį su esamomis darbo grupėmis, organi-
zuoti susitikimus su partneriais bei institucijomis ir garantuoti kontaktų perdavimą 
naujai išrinktam organizacijos vadovui.

2. Analizuojant SJOT problematiką pastebima, jog neretai veikla ir / ar kiti organizaci-
jos valdymo procesai patiria stagnaciją dėl žinių ir įgūdžių stokos. Ypatingai svarbu, 
jog SJOT pasitelkiant savo pagrindines funkcijas ir galimybes ugdytų lyderius savo 
regione.

Rekomendacijos:

a) Užtikrinti, jog lyderių ugdymas regione būtų viena iš SJOT prioritetinių krypčių 
įgyvendinant vieną iš pagrindinių strateginių funkcijų – stiprinti. 

b) Organizuojant veiklą numatyti ir skirti laiką lyderių ugdymo programoms bei mo-
kymams ne tik atstovaujamoms narėms ir / ar stebėtojams, bet taip pat ir SJOT struk-
tūroms.

c) Taikyti efektyviai veikiančią motyvacinę sistemą, kuri paskatintų narių, stebėtojų 
ir struktūrinių organų narius įsitraukti į SJOT veiklas, jose aktyviai dalyvauti, taip       
siekiant sumažinti biuro darbuotojų ir savanorių kaitą. Numatyti papildomas priemo-
nes neaktyvių narių paskatinimui ir paraginimui aktyviau įsitraukti į veiklas: mentorys-
tės sistema, didesnė asmeninė atsakomybė ir atskaitomybė už sritis, nuosavybės 
jausmo auginimas, komandos paskirstymas į smulkesnes komandas (komitetus ir / ar 
darbo grupes), komandos formavimas, mėnesio darbų įvertinimas, SSGG analizė ir kt.

3. Regione ar savivaldybėje veikiančios skėtinės organizacijos pagrindinė funkcija – 
vienyti narius ir juos atstovauti savivaldos lygmeniu. Pastebima, jog kai kurios SJOT 
tam tikru laiko periodu tampa „renginių organizavimo“ platforma ir neatitinka             
savivaldybių jaunimo organizacijų taryboms LR jaunimo politikos pagrindų įstatyme1 
keliamų veiklų tikslų.

Rekomendacijos:

a) Sukurti efektyvų naudų paketą, kuriame būtų aprašytos teikiamos naudos narei 
ir / ar stebėtojai, prisijungus prie SJOT. Šis paketas leistų narėms suprasti SJOT organi-
zacijos vaidmenį savivaldos lygmeniu bei apibrėžtų galimus veiksmus bendradarbiau-
jant tarp SJOT ir vietos lygmeniu veikiančių organizacijų. Gali būti aprašytos tokios 
naudos kaip: mokymai įvairiomis temomis, asmeninės konsultacijos organizacijai, 
tarpžinybinių susitikimų galimybės, organizacijos atstovavimas darbo grupėse 
(atstovavimo žemėlapis, kuriose gali būti organizacijos ar yra SJOT (PAVYZDYS), orga-
nizacijos pozicijos atstovavimas nacionalinėse organizacijoje, galimybė vykti į nacion-
alinius ir / ar tarptautinius renginius, kurie yra apmokami iš SJOT sąskaitos ir kt. 

1https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/53b2e890da6711e782d4fd2c44cc67af?jfwid=-8×127mejc 

https://jrd.lt/jaunimo-politika/nacionaliniu-lygmeniu/tarpzinybinis-bendradarbiavimas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/53b2e890da6711e782d4fd2c44cc67af?jfwid=-8�127mejc
https://jrd.lt/jaunimo-politika/nacionaliniu-lygmeniu/tarpzinybinis-bendradarbiavimas


b) Ypatingai svarbu, jog kiekvienos vienijamos organizacijos poreikis būtų 
atstovaujamas ir lūkesčiai patenkinami. Tai padaryti galima parengus klausimyną ir / ar 
asmeninius susitikimus su organizacijomis, kurių metu yra išgryninamas organizacijos 
poreikis ir bendradarbiavimo ribos, ir dėl to narė ir / ar stebėtoja bus įtraukta į SJOT 
vykstančius procesus. Tai padės kokybiškai atstovauti ir vienyti organizacijas, esančias 
„po skėčiu“.

c) Skatinant organizacijų narių ir / ar stebėtojų įsitraukimą į SJOT veiklą, siūlome 
daryti periodiškus naujų savanorių ir narių priėmimus iš vienijamų organizacijų narių ir 
/ ar stebėtojų rato. Tai leis organizacijoms, esančioms „po skėčiu“, labiau įsitraukti į 
SJOT veiklą, nes struktūrose esantys asmenis nuolatos informuos savo „motininę“ 
organizaciją apie vykstančius procesus bei galimybę įsitraukti organizacijai į vykdomą 
veiklą.

d) Rengiant SJOT strategiją raginame atkreipti dėmesį į tai, jog SJOT yra skirta 
organizacijoms narėms vienyti, stiprinti ir atstovauti. Svarbu, jog nariai ir / ar stebėto-
jai suprastų, jog didžioji dalis veiklų yra skirta organizacijoms narėms ir stebėtojoms. 
Siūlome įtraukti nares ir / ar stebėtojas į vidinių dokumentų rengimo procesą, taip 
leidžiant SJOT vienijamoms organizacijoms išreikšti savo poreikius, lūkesčius ir formuo-
ti organizacijos bendrą viziją savivaldos lygmeniu. 

4. Remiantis turimais duomenimis apie SJOT vykdomus projektus, darome prielaidą, 
jog organizacijose, tokiose kaip SJOT, trūksta žinių apie projektų valdymą, finansinį 
raštingumą ir finansini nepriklausomumą bei savarankiškumą.

Rekomendacijos:

a) Siekiant SJOT ir vienijamų organizacijų narių ir / ar stebėtojų finansinio raštingu-
mo ugdymo, labai svarbu numatyti ir skirti resursus įgūdžių ir kompetencijų kėlimui 
šios temos ribose. Atkreipiame dėmesį, jog ši tema ir šios temos problematika yra itin 
opi Lietuvoje. Tai yra viena iš svarbiausių juridinio asmens išlaikymo krypčių, tad 
neturint tokio tipo įgūdžių bus sudėtinga vadovauti organizacijai.

b) Skatiname SJOT vadovautis LiJOT 48-oje Asamblėjoje patvirtinta rezoliucija dėl 
Savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų palaikymo ir stiprinimo programų finansavi-
mo tvarkos2. Ši rezoliucija yra priemonė, leidžianti savivaldoje vengti konkurencijos 
jaunimo programų finansavimo konkursuose su savo narėmis ir tolygiai stiprinti jauni-
mo politikos plėtrą, kuriant atskir as SJOT finansavimo priemones ir / ar paprogrames.

c) Siekti, jog būtų užtikrintas finansavimas SJOT veikloms vykdyti dvimečiais finan-
savimo konkursais ir kt. priemonėmis. Svarbu, jog naujai išrinktas organizacijos vado-
vas turėtų saugią ir garantuotą „finansinę pagalvę“ ir tik pradėjus vadovauti nereikėtų 
galvoti apie organizacijos finansus ir jos išlaikymą.

2https://lijot.lt/wp-content/uploads/2020/02/Rezoliucija-de%C-
C%87l-Savivaldybiu%CC%A8-jaunimo-organizaciju%CC%A8-tarybu%CC%A8-institucinio-palaikymo-ir-stiprinimo-programu%
CC%A8-finansavimo-tvarkos-2020–01–15–14–56–29.pdf 



e) Rekomenduojame supažindinti vienasmenius ir kolegialaus organų atstovus su 
projektinėmis galimybėmis savivaldoje ir / ar nacionaliniu lygmeniu. Šios priemonės 
leistų naujam vadovui kelti aukštesnius organizacijos siekius, galvoti apie papildomas 
darbo vietas organizacijoje ir kitas motyvacines priemones savanoriams; 

f) Atkreipiame dėmesį, jog SJOT privalo siekti finansinio nepriklausomumo nuo 
institucijų administruojamų projektų. Skatiname SJOT ieškoti privačių partnerių, kurie 
gali užtikrinti barteriniu mainų principų naudą ar finansinę pagalbą organizacijai.

5. Pastebima, jog SJOT dažnai susiduria su struktūrinio darbo problemomis. Dėl to  
prastėja informacijos sklaida tarp valdybos ir biuro komandos. Komanda nėra artima, 
sunkiai kuriamas pasitikėjimas bei neformalus kontaktas. Naujai prisijungę žmonės sun-
kiai integruojasi į komandą ir dėl to kartais net palieka organizaciją.

Rekomendacijos:

a) Siūlome pasitelkti palydėjimo metodą. Komandoje atsiradus naujam žmogui, 
skirti jam mentorių, kuris supažindintu naujoką su visomis organizacijos subtilybėmis, 
padėtų integruotis į komandą. Šis metodas leistų naujiems žmonėms lengviau               
integruotis į komandą. Tarkime pvz.: naujam Biuro komandos nariui priskirti Valdybos 
narį, kuris padėtu ir pasiūlytų pagalbą įvairiose situacijose. Svarbu, jog naujas žmogus 
suprastų nevyriausybinių organizacijų veiklą, tad siūlome naujoką apmokyti ne tik savo 
organizacijos rėmuose, bet taip pat praplėsti jo kompetencijas bei žinias jaunimo poli-
tikos kontekste.
 
b) Dažnu atveju organizacijos narių nuomonė ir pasiūlymai turėtų būti svarbiausi 
dėl priimtų darbo ir veiklų metodų organizacijoje, tačiau siūlome dar paieškoti vidinių 
komunikacijos priemonių pvz.: Workplace; Vieta; Google įrankiai ir t.t. Šios platformos 
leistų atskirti darbinę aplinką nuo neformalios aplinkos. Galima turėti tradiciją žaisti 
interaktyvius žaidimus pvz. kaip: Among Us; protmūšiai; Prototo; ir kiti. Skatinant 
neformalų ryšį tarp organizacijos vienijamų narių ir / ar stebėtojų bei SJOT struktūrų 
narių, organizuoti neformalius susitikimus, kurie leistų geriau pažinti asmenybes bei jų 
stipriąsias ir silpnąsias puses.

c) Raginame susikurti bendrą SJOT struktūrinių organų platformą, kad svarbiausia 
informacija būtų talpinama visiems pasiekiamoje vietoje. Skatiname naudotis interak-
tyviomis darbo programomis tokiomis kaip: Google Drive ir kt. įrankiai, Asana, Moodle 
ir panašaus tipo programos, kurios leis darbą vykdyti efektyviai, kokybiškai ir interak-
tyviai. Šios programos taip pat leidžia sekti užduoties įvykdymą, tad jokia informacija 
nepasimes ir taip dideliame naujienų sraute.

d) Skatiname, jog SJOT veikla ir pasiekimai būtų matomi visuomenėje, susikurti 
viešinimo planą, kuriame būtų išnaudotos visos esamos socialinės priemonės ir plat-
formos tokios kaip: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, nuosavas interneto pusla-
pis, partnerių ir vienijamų organizacijų puslapiai bei socialinės medijos. Pastebėdami, 
jog didelė dalis SJOT Lietuvoje neturi savo internetinio puslapio, raginame projektų 
konkursuose nusimatyti finansavimą tokio tipo priemonėms bei viešinimui. Interneto 
puslapis yra taip pat puiki priemonė dalintis organizacijos dokumentais, pozicijomis, 
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rezoliucijomis ir kt., tai yra įrankis, kuris padeda atliepti savivaldos jaunimo atstovavi-
mo funkciją. 

6. SJOT, kaip ir kiekviena nevyriausybinė organizacija, turi vadovautis Lietuvos Res-
publikoje galiojančiais teisės aktais, asociacijos vidaus dokumentais bei rekomendaci-
jomis, kurios padeda užtikrinti veiklos kokybę. Pastebima, jog SJOT dažnai vadovaujasi 
trumpalaikių idėjų ir projektų pagrindu, kuris neleidžia kokybiškai tęsti suformuotos 
veiklos ir priimtinų darbo metodų asociacijai.

Rekomendacijos:

a) Raginame formuojant SJOT strategiją bei veiklos planą remtis pagrindinėmis LR 
jaunimo politikos pagrindų įstatymo aprašytomis SJOT funkcijomis: vienyti, atstovauti 
ir stiprinti.

b) Skatiname kiekvienais metais atlikti praėjusių metų atvejo analizę (Stiprybės, 
silpnybės, galimybės ir grėsmės analizė – SSGG). Tai leis organizacijai pamatyti silpną-
sias vietas bei tobulėjimo taškus. Iš šios SSGG analizės galima formuoti veiklos planą 
bei strategiją ateinantiems metams išsikeliant tikslus, kurie nebuvo ar buvo pasiekti iš 
dalies. 

c) Organizuojant SJOT veiklą, kviečiame vadovautis LR galiojančiais teisės aktais, 
tokiais kaip: LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR asociacijų įstatymas, LR sava-
noriškos veiklos įstatymas, LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu ir kt. Taip 
pat kviečiame vadovautis www.lijot.lt esančiais dokumentais pvz.: metodinis leidinys 
organizacijoms, naudų paketas organizacijoms bei www.jrd.lt esančiais dokumentais, 
kurie padeda kryptingai vykdyti veiklą pagal esamas bendrines rekomendacijas SJOT. 



Pareigos ir atsakomybės:

SJOT Pirmininko (-ės) pareigos ir atsakomybės turi būti nurodytos veiklą reglamentuo-
jančiuose dokumentuose tokiuose kaip SJOT įstatai. SJOT Pirmininkas (-ė) yra renka-
mas visuotinio narių susirinkimo metu. Tai yra vienasmenio valdymo organas.

Rekomenduojant, jog SJOT Pirmininko (-ės) vaidmuo ir veiklos kokybės užtikrinimas 
būtų efektyvesnis, todėl organizuojant veiklą SJOT Pirmininkui (-ei) siūlome: 

1. Įsigilinti į LR dokumentų ir archyvų įstatymą ir išsianalizuoti SJOT esančius vidaus 
dokumentus tokius kaip: asociacijos įstatai, asamblėjos ir struktūrinių organų darbo 
reglamentai, finansinius dokumentų rinkinius. Nesant šių vidaus dokumentų patvirtin-
toms redakcijomis, inicijuoti tokių dokumentų rengimą bei tvirtinimą visuotinio narių 
susirinkimo metu.

2. Domėtis savivaldos lygmeniu esančiais teisės aktais, kurie galioja ir                 
reglamentuoja jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje bei atlikti jų stebėseną.

3. Susipažinti su LiJOT ir Jaunimo reikalų departamento prie LR socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos veiklos dokumentais, naudų paketu ir kt. dokumentais, kurie 
padeda formuoti ir įgyvendinti SJOT veiklą ir politiką regioniniu lygmeniu.

4. Užtikrinti tarpžinybinį bendradarbiavimą su savivaldybės jaunimo reikalų koordi-
natoriumi (-e), savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovais ir pirmininku (-e),           
savivaldybės administracija, savivaldybės tarybos nariais, savivaldybės komitetų 
atstovais bei darbo grupių nariais ir / ar atstovais, kurių veikla atliepia jaunimo poli-
tikos klausimus savivaldoje.

5. Palaikyti formalų ir neformalų ryšį bei dialogą su organizacijų narių ir / ar stebė-
tojų vadovais taip kuriant nuolatinį partnerystės ryšį.

6. Išsiaiškinti organizacijų narių ir / ar stebėtojų, SJOT Valdybos, SJOT Biuro, SJOT 
Revizijos / Kontrolės komisijos narių poreikį ir lūkesčius organizacijai ir jos veiklai;

7. Pristatyti veiklą organizacijoms narėms ir / ar stebėtojoms reguliariai bent kartą 
per mėnesį. Tvarkyti ir analizuoti organizacijų narių ir / ar stebėtojų dokumentus.

8. Pirmininko (-ės) atsakomybė – koordinuoti SJOT valdybos darbą bei užtikrinti 
sklandžius ir skaidrius darbo procesus, kurių metu būtų išvengiami galimi viešųjų ir 
privačiųjų interesų konfliktai.

SJOT darbo metodika ir pasiūlymai
struktūriniams organams

SJOT PIRMININKAS (-Ė)



Pareigos ir atsakomybės:

SJOT Pirmininko (-ės) pareigos ir atsakomybės turi būti nurodytos veiklą reglamentuo-
jančiuose dokumentuose tokiuose kaip SJOT įstatai. SJOT Pirmininkas (-ė) yra renka-
mas visuotinio narių susirinkimo metu. Tai yra vienasmenio valdymo organas.

Rekomenduojant, jog SJOT Pirmininko (-ės) vaidmuo ir veiklos kokybės užtikrinimas 
būtų efektyvesnis, todėl organizuojant veiklą SJOT Pirmininkui (-ei) siūlome: 

1. Įsigilinti į LR dokumentų ir archyvų įstatymą ir išsianalizuoti SJOT esančius vidaus 
dokumentus tokius kaip: asociacijos įstatai, asamblėjos ir struktūrinių organų darbo 
reglamentai, finansinius dokumentų rinkinius. Nesant šių vidaus dokumentų patvirtin-
toms redakcijomis, inicijuoti tokių dokumentų rengimą bei tvirtinimą visuotinio narių 
susirinkimo metu.

2. Domėtis savivaldos lygmeniu esančiais teisės aktais, kurie galioja ir                 
reglamentuoja jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje bei atlikti jų stebėseną.

3. Susipažinti su LiJOT ir Jaunimo reikalų departamento prie LR socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos veiklos dokumentais, naudų paketu ir kt. dokumentais, kurie 
padeda formuoti ir įgyvendinti SJOT veiklą ir politiką regioniniu lygmeniu.

4. Užtikrinti tarpžinybinį bendradarbiavimą su savivaldybės jaunimo reikalų koordi-
natoriumi (-e), savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovais ir pirmininku (-e),           
savivaldybės administracija, savivaldybės tarybos nariais, savivaldybės komitetų 
atstovais bei darbo grupių nariais ir / ar atstovais, kurių veikla atliepia jaunimo poli-
tikos klausimus savivaldoje.

5. Palaikyti formalų ir neformalų ryšį bei dialogą su organizacijų narių ir / ar stebė-
tojų vadovais taip kuriant nuolatinį partnerystės ryšį.

6. Išsiaiškinti organizacijų narių ir / ar stebėtojų, SJOT Valdybos, SJOT Biuro, SJOT 
Revizijos / Kontrolės komisijos narių poreikį ir lūkesčius organizacijai ir jos veiklai;

7. Pristatyti veiklą organizacijoms narėms ir / ar stebėtojoms reguliariai bent kartą 
per mėnesį. Tvarkyti ir analizuoti organizacijų narių ir / ar stebėtojų dokumentus.

8. Pirmininko (-ės) atsakomybė – koordinuoti SJOT valdybos darbą bei užtikrinti 
sklandžius ir skaidrius darbo procesus, kurių metu būtų išvengiami galimi viešųjų ir 
privačiųjų interesų konfliktai.

9. Skatinti SJOT Valdybos ir SJOT Biuro susitikimus, darbų atskaitingumą bei nefor-
malius susitikimus tarp šių struktūrų.

10. Užtikrinti formalias ir neformalias mokymosi priemones SJOT struktūriniams 
organams bei komunikacijos ir darbų planavimo platformų pritaikymą organizacijos 
veikloje.

11. Ieškoti projektinių finansavimo galimybių sekant LiJOT naujienlaiškius, Jaunimo 
reikalų departamento naujienas, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros 
naujienas, Solidarumo korpuso naujienas ir kt. Rekomenduojame siekti finansinio 
nepriklausomumo nuo projektinių lėšų ieškant privačių partnerių ir rėmėjų.

12. Skatiname, jog SJOT buhalteriją tvarkytų tokį išsilavinimą turintis fizinis asmuo 
arba juridinis asmuo / vienetas, kurio specializacijos kryptis – buhalterinės apskaitos ir 
kt. paslaugos. Rekomenduojame vienasmenio valdymo organui domėtis vykstančiais 
buhalteriniais procesais, taip ugdant savo kompetencijas finansinio raštingumo bei kt. 
srityse (Registrų centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos teiktinais dokumentais).

Pareigos ir atsakomybės: 

SJOT Valdybos pareigos ir atsakomybės turi būti nurodytos veiklą                                 
reglamentuojančiuose dokumentuose tokiuose kaip SJOT įstatai ir arba darbo regla-
mente. SJOT Valdyba yra renkama visuotinio narių susirinkimo metu. Tai yra kolegialus 
valdymo organas.

Rekomenduojant, jog SJOT Valdybos vaidmuo ir veiklos kokybės užtikrinimas būtų 
efektyvesnis, todėl organizuojant SJOT Valdybos veiklą siūlome: 

1. Užtikrinant kolegialaus valdymo organo kokybišką tarpusavio bendradarbiavi-
mą, skatiname organizuoti tokias veiklas, kurios formuotų komanda formaliame ir 
neformaliame kontekste remiantis išreikštu Valdybos narių poreikiu.

2. Įsitraukiant į SJOT vykdomą veiklą skatiname Valdybos narius pagal kompetenci-
jas įsitraukti į savivaldos bei nacionaliniu lygmeniu organizuojamas veiklas taip keliant 
savo ir organizacijos kompetencijas.

3. Dalyvavimas tokiose veiklose kaip: Valdybos posėdžiai ar strateginiai susitikimai 
turi būti prioritetas išrinkam asmeniui taip pat aktyviai įsitraukti į darbą deleguotose 
darbo grupėse ir skatinti savo kaip Valdybos nario atskaitomybę SJOT Pirmininkui (-ei), 
SJOT Valdybai, SJOT Biurui bei organizacijoms narėms ir / ar stebėtojoms.

4. Atsakingai vykdyti savo, kaip SJOT Valdybos nario (-ės), pareigas ir tinkamai 
reprezentuoti organizaciją, pvz.: renginių metu nesinaudoti telefonais, su organizaci-
jos atributika nevartoti svaigalų, neviešinti netinkamų nuotraukų.

SJOT VALDYBA



Pareigos ir atsakomybės: 

SJOT Valdybos pareigos ir atsakomybės turi būti nurodytos veiklą                                 
reglamentuojančiuose dokumentuose tokiuose kaip SJOT įstatai ir arba darbo regla-
mente. SJOT Valdyba yra renkama visuotinio narių susirinkimo metu. Tai yra kolegialus 
valdymo organas.

Rekomenduojant, jog SJOT Valdybos vaidmuo ir veiklos kokybės užtikrinimas būtų 
efektyvesnis, todėl organizuojant SJOT Valdybos veiklą siūlome: 

1. Užtikrinant kolegialaus valdymo organo kokybišką tarpusavio bendradarbiavi-
mą, skatiname organizuoti tokias veiklas, kurios formuotų komanda formaliame ir 
neformaliame kontekste remiantis išreikštu Valdybos narių poreikiu.

2. Įsitraukiant į SJOT vykdomą veiklą skatiname Valdybos narius pagal kompetenci-
jas įsitraukti į savivaldos bei nacionaliniu lygmeniu organizuojamas veiklas taip keliant 
savo ir organizacijos kompetencijas.

3. Dalyvavimas tokiose veiklose kaip: Valdybos posėdžiai ar strateginiai susitikimai 
turi būti prioritetas išrinkam asmeniui taip pat aktyviai įsitraukti į darbą deleguotose 
darbo grupėse ir skatinti savo kaip Valdybos nario atskaitomybę SJOT Pirmininkui (-ei), 
SJOT Valdybai, SJOT Biurui bei organizacijoms narėms ir / ar stebėtojoms.

4. Atsakingai vykdyti savo, kaip SJOT Valdybos nario (-ės), pareigas ir tinkamai 
reprezentuoti organizaciją, pvz.: renginių metu nesinaudoti telefonais, su organizaci-
jos atributika nevartoti svaigalų, neviešinti netinkamų nuotraukų.

5. SJOT Valdybos narys (-ė) turi užtikrinti sklandžius ir skaidrius darbo procesus, 
kurių metu būtų išvengiami galimi viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktai.

6. Bendradarbiaujant su kitais SJOT ir jų struktūriniais organais domėtis ir užtikrinti 
gerosios bei blogosios patirties perdavimą tarp regionų.

7. Užtikrinti tarpžinybinį bendradarbiavimą su savivaldybės jaunimo reikalų koordi-
natoriumi (-e), savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovais ir pirmininku (e),             
savivaldybės administracija, savivaldybės tarybos nariais, savivaldybės komitetų 
atstovais bei darbo grupių nariais ir / ar atstovais, neperžengiant savo kompetencijos 
bei įgaliojimų ribų.

8. Organizuoti bendras veiklas su SJOT Biuru bei palaikyti neformalius ir formalius 
santykius tarpusavyje.

9. Plėsti žinių srautą savo socialiniuose tinkluose pradedant domėtis aktualiomis 
jaunimo politikos naujienomis, puslapiais ir kt.

10. Naudojant organizacijos duomenų bazę, archyvuoti naudingus dokumentus bei 
nuorodas organizacijos veiklai užtikrinti.

11. Išsianalizuoti SJOT esančius vidaus dokumentus tokius kaip: asociacijos įstatai, 
asamblėjos ir struktūrinių organų darbo reglamentai. Nesant šių vidaus dokumentų 
patvirtintoms redakcijomis, kartu su SJOT Pirmininku inicijuoti tokių dokumentų 
rengimą bei tvirtinimą visuotinio narių susirinkimo metu.

12. Susipažinti su LiJOT ir Jaunimo reikalų departamento prie LR socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos veiklos dokumentais, naudų paketu ir kt. dokumentais, kurie 
padeda formuoti ir įgyvendinti SJOT veiklą ir politiką regioniniu lygmeniu. 

SJOT Biuro pareigos ir atsakomybės turėtų būti nurodytos veiklą                                    
reglamentuojančiuose dokumentuose tokiuose kaip darbo reglamentas. SJOT Biuras 
tai yra pagalbinė (vykdomoji) organizacijos struktūra, kuri prisideda ir padeda 
įgyvendinti SJOT Pirmininko (-ės) ir / ar SJOT Valdybos narių paskirtas ir patvirtintas 
užduotis.  

Rekomenduojant, jog SJOT Biuro vaidmuo ir veiklos kokybės užtikrinimas būtų efek-
tyvesnis, todėl organizuojant SJOT Biuro veiklą siūlome: 

1. SJOT Biure žmonės turi būti aiškiai paskirstyti pagal kompetencijų ir atsakomy-
bių ribas. Aiškiai apibrėžtos funkcijos bei pareigybės leis kokybiškai formuoti ir organi-
zuoti SJOT Biuro darbą.

2. SJOT Biuro nariai turi aktyviai išsakyti savo nuomonę bei pateikti komentarus jų 
kompetencijai prilyginamais klausimais.

SJOT BIURAS



SJOT Biuro pareigos ir atsakomybės turėtų būti nurodytos veiklą                                    
reglamentuojančiuose dokumentuose tokiuose kaip darbo reglamentas. SJOT Biuras 
tai yra pagalbinė (vykdomoji) organizacijos struktūra, kuri prisideda ir padeda 
įgyvendinti SJOT Pirmininko (-ės) ir / ar SJOT Valdybos narių paskirtas ir patvirtintas 
užduotis.  

Rekomenduojant, jog SJOT Biuro vaidmuo ir veiklos kokybės užtikrinimas būtų efek-
tyvesnis, todėl organizuojant SJOT Biuro veiklą siūlome: 

1. SJOT Biure žmonės turi būti aiškiai paskirstyti pagal kompetencijų ir atsakomy-
bių ribas. Aiškiai apibrėžtos funkcijos bei pareigybės leis kokybiškai formuoti ir organi-
zuoti SJOT Biuro darbą.

2. SJOT Biuro nariai turi aktyviai išsakyti savo nuomonę bei pateikti komentarus jų 
kompetencijai prilyginamais klausimais.

3. SJOT Biuras nėra atstovaujamasis organas. Jo nariai gali kelti klausimus ir prisidė-
ti prie oficialių dokumentų rengimo.

4. Aktyviai inicijuoti, vienasmeniui ir kolegialiam valdymo organams leidus,         
partnerystę su viešuoju bei privačiuoju sektoriumi (valdžios, verslo, švietimo ir kitomis 
institucijomis).

5. Teikti metodinę pagalbą savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organi-
zacijoms, neformalioms jaunimo grupėms (konsultacijos, mokymai, diskusijos ir kita).

6. Skatiname kurti ir siūlyti naujas idėjas bei projektus, jog SJOT veikla taptų inova-
tyvesnė.

7. Pabrėžiame, kad ypatingai svarbu dalyvauti visose SJOT organizuojamose veik-
lose, taip keliant bendrąsias kompetencijas.

8. Įsitraukti į lokaliai organizuojamus mokymus įvairiomis temomis bei skatinti 
informacijos perdavimą po mokymų.

9. Prisidėti prie SJOT įgyvendinamų projektinių veiklų.

10. Plėtoti galimybę dalyvauti ne tik savivaldos, bet ir nacionalinio bei tarptautinio 
lygmens veiklose. 

11. Kelti savanorių bei SJOT Biuro kvalifikaciją, jiems rūpimomis temomis.

12. Taikyti atvirojo darbo su jaunimu formą. Po naujų narių priėmimo, taikyti palydė-
jimo funkciją, kurios pagrindinis tikslas, kiekvienam naujam asmeniui priskirti mento-
rių. Tai leis naujus narius įtraukti bei apmokyti efektyviai bei kokybiškai.

13. Kartu su SJOT komanda prisidėti prie motyvacinės sistemos kūrimo ir jos palaiky-
mo.

14. Užtikrinti efektyvų darbų pasiskirstymą ir jų perdavimą tarpusavyje.

15. Siekti, jog kiekvienas SJOT Biuro narys prisiimtų asmeninę atsakomybę už 
nuveiktus bei planuojamus nuveikti darbus. 

16. Skatiname, kad SJOT Biuras būtų formuojamas iš tokio tipo pareigybių kaip: 
komunikacijos, žmogiškųjų išteklių, rinkodaros, jaunimo politikos, narių, programų ir 
projektų kordinatorius. Taip pat siūlome turėti komandą administruojanti asmenį.

SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBA



Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT)  sudarymo tvarką nustato, nuosta-
tus ir sudėtį tvirtina savivaldybės taryba. SJRT nagrinėja su jaunimo politika savivaldy-
bėje susijusius klausimus ir teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus 
dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių 
finansavimo prioritetų savivaldybėje, su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje 
susijusių teisės aktų projektams. 

Rekomenduojant, jog SJRT veiklos kokybės užtikrinimas būtų efektyvesnis, siūlome:
 
1. Susipažinti / išnagrinėti visus dokumentus, susijusius su SJRT bei SJOT strategija.

2. Bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatori-
umi, padėti įgyvendinti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) jaunimo poli-
tikos įgyvendinimo funkciją Savivaldybėje.

3. Užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant su jaunimo politika Savivaldybė-
je susijusius klausimus, įtraukiant suinteresuotas jaunimo amžiaus grupės bei jaunimo  
ir / ar su jaunimu dirbančias organizacijas.

4. Teikti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, 
jos įgyvendinimo ir su tuo susijusius teisės aktų projektus.

5. Stiprinti Savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių 
organizacijų bendradarbiavimą.

6. Esant poreikiui ir / ar susidarius tokiai galimybei ne mažiau kaip kartą per 
pusmetį susitikti su kita SJRT, taip skatinant bendradarbiavimą bei dalijimąsi gerąja 
patirtimi bei pasiekimais.

7. Periodiškai atlikti ir / ar inicijuoti kokybinius ir kiekybinius tyrimus apie jaunimo 
politikos įgyvendinimą bei jaunimo problematiką savivaldybės teritorijoje.

8. Teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldy-
bės administracijai,  Savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo poli-
tikos įgyvendinimo.

9. Dalyvauti rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendini-
mo planus. Stengtis įtraukti suinteresuotas jaunimo amžiaus grupes bei jaunimo  ir / ar 
su jaunimu dirbančias organizacijas.

10. Teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl 
jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo ir administravimo.

11. Ne rečiau kaip kartą per metus teikti savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai. 
Ne rečiau kaip kartą per metus teikti savo veiklos ataskaitą SJOT. Jei savivaldybėje nėra 
SJOT, organizuoti viešą ataskaitos pristatymą.



12. SJRT narys atstovaudamas interesus, kalba jaunimo vardu, o ne kaip fizinis asmuo 
/ konkrečios organizacijos atstovas. Vadovaujasi ir kitomis etikos normomis.

13. Pabrėžiame naudą dalyvauti SJOT organizuojamuose savo deleguotų atstovų 
mokymuose ar kituose kompetencijas stiprinančiuose renginiuose.

14. Dalyvauti SJRT posėdžiuose yra pareiga ir atsakomybė, kurią kiekvienas SJRT 
narys turi suprasti ir prisiimti.

15. Užtikrinti informacijos sklaidą visuomeniniais kanalais bei supažindinti jaunimą 
su priimtais sprendimais.

16. Esant poreikių užtikrinti SJRT Pirmininko rotaciją (jaunimo atstovas – politikas – 
jaunimo atstovas).


