Jaunimo problemų sprendimo Jonavos rajono savivaldybėje plano
trumpas pristatymas
Jaunimo problemų sprendimo Jonavos rajonosavivaldybėje 2013–2018
metams planas parengtas įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“,
finansuojamąpagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-07-V „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas“. Projektą įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto tikslas – stiprinti valstybinį ir
nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu bei kurti, skatinti ir stiprinti bendradarbiavimo
tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių formas.
Jaunimo problemų sprendimo Jonavos rajonosavivaldybėje 2013–2018
metams planas skirtas Jonavos rajonosavivaldybės valdţios, verslo ir visuomenės atstovams,
formuojantiems jaunimo politiką Jonavos rajone. Planu siekiama sukurti darnią aplinką ir
prielaidas vystyti tęstinę jaunimo politiką, uţtikrinant esamų priemonių plėtojimą, kylančių
problemų sprendimą, naujų priemonių atsiradimą ir šių priemonių efektyvų veikimą,
uţtikrinant tarpţinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą bei sudarant palankias sąlygas
formuotis jauno ţmogaus asmenybei integruojantis į visuomenės gyvenimą.
Dokumentas parengtas atsiţvelgiant į ES jaunimo politikos strategijos,
Europos jaunimo pakto, Lisabonos strategijos, Europos Komisijos Jaunimo politikos baltosios
knygos, Jaunimo politikos pagrindų įstatymo, Nacionalinės jaunimo politikos plėtros
programos, Jonavos rajonosavivaldybės plėtros iki 2021 m. strateginio plano ir kitų aktualių
teisės aktų nuostatas. Rengiant planą, buvo remtasi Jonavos rajonosavivaldybės jaunimo
problematikos tyrimu, Jaunimo politikos įgyvendinimo Jonavos rajonosavivaldybėje kokybės
vertinimo ataskaita, Jonavos rajonosavivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pateikta
informacija, Jonavos rajonosavivaldybėje suorganizuotų diskusijų su jaunimo organizacijų bei
su jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybės ir jai pavaldţių institucijų ir kitais atstovų
nuomone. Taip pat, naudotasi Lietuvos statistikos departamento, Juridinių asmenų registro,
Jonavos rajonosavivaldybės administracijos ir kitų institucijų statistiniais duomenimis.
Situacijos analizei atlikti pasitelkta PEST analizės technika, pateikiant politinių–teisinių,
ekonominių, socialinių–kultūrinių bei technologinių veiksnių apţvalgą.





Plane išskirtos šios pagrindinės jaunimo problemos:
Jaunimo nedarbas;
Saugumo stoka;
Laisvalaikio praleidimo būdų stoka;
Demokratinių procesų nesuvokimas.

Šioms problemoms spręsti siūlomos prioritetinės veiklos kryptys:
 Skatinti jaunimo darbinį uţimtumą, verslumą bei populiarinti profesinį ugdymą;
 Per jaunimo neformalų uţimtumą ir švietimą skatinti turiningus jaunimo laisvalaikio
praleidimo būdus taip didinant saugumą Jonavos rajone;
 Bendruomeniškumo Jonavos rajono savivaldybėje skatinimas ir jaunimo demokratinių
procesų suvokimo didinimas.
Prioritetinėms kryptims, tikslams ir uţdaviniams įgyvendinti pasiūlytas priemonių
planas, kuriame pagrindiniais vykdytojais ir partneriais yra pasiūlyti Jonavos
rajonosavivaldybės struktūros ir institucijos, savivaldybėje veikiančios institucijos,
nevyriausybinės organizacijos, verslo įmonės bei jaunimo organizacijos, struktūros ir
neformalios grupės, kurios tiesiogiai ar ne tiesiogiai prisideda prie savivaldybės jaunimo
politikos formavimo ir įgyvendinimo bei plane iškeltų problemų sprendimo.

PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO GAIRĖS
Priemonė
Įgyvendinimo gairės
1. Tikslas – Didinti jaunų žmonių verslumo galimybes bei gerinti profesinį orientavimą ir
moksleivių pasiruošimą darbinei karjerai
1.1. Uždavinys – sukurti ir nuosekliai vykdyti verslumo skatinimo programas;
1.1.1. Sukurti ir patvirtinti Jonavos rajono
1. Atlikti Jonavos rajono savivaldybės mokinių ir
savivaldybės mokinių ir jaunimo uţimtumo
jaunimo uţimtumo tyrimą;
bei verslumo skatinimo programą.
2. Atlikti Jonavos rajono savivaldybės mokinių ir
jaunimo verslumo tyrimą;
3. Inicijuoti programos kūrimą;
4. Sudaryti darbo grupę programai parengti į ją
įtraukiant jaunimo atstovus;
5. Patvirtinti programą Jonavos rajono
savivaldybės taryboje;
6. Įgyvendinti programą.
1.1.2. Perimti kitų savivaldybių gerąją patirtį
1. Išanalizuoti savivaldybių, vykdančių jaunimo
ir kasmet organizuoti jaunimo verslumo
verslumo konkursus, patirtį;
konkursą.
2. Parengti jaunimo verslumo konkurso
nuostatus;
3. Suorganizuoti jaunimo verslumo konkursą;
4. Stebėti konkursą laimėjusių verslų vystymąsi.
1.1.3 Plėtoti švietimo įstaigose mokinių
1. Parengti mokinių mokomųjų bendrovių tinklo
mokomųjų bendrovių tinklą.
gaires;
2. Atrinkti mokyklas, kuriose bus kuriamos
mokinių mokomosios bendrovės;
3. Supaţindinti mokyklų, kuriose bus kuriamos
mokinių mokomosios bendrovės, mokytojus
su mokomųjų bendrovių koncepcija;
4. Įkurti mokinių mokomųjų bendrovių tinklą;
5. Vykdyti nuolatinę mokinių įsitraukimo į
mokomųjų bendrovių tinklą stebėseną.
1.1.4. Sukurti verslininkų – mentorių tinklą,
1. Sudaryti Jonavos rajono savivaldybės
padedantį ir konsultuojantį jaunimą, norintį
verslininkų (smulkių, vidutinių, stambių)
kurti verslą.
sąrašą;
2. Atlikti verslininkų apklausą siekiant įvertinti,
kiek jų norėtų teikti pagalbą pradedantiems
jauniems verslininkams;
3. Sukurti verslininkų - mentorių tinklą;
4. Viešinti tokio tinklo egzistavimą.
1.2. Uždavinys – Sudaryti palankias sąlygas jaunimo verslo pradžiai
1.2.1. Dvejiems metams atleisti nuo 1. Atlikti savivaldybės prarandamų pajamų,
mokesčių, nustatomų savivaldybės, jaunimą,
atleidus jaunimą nuo mokesčio uţ verslo
pradedantį savo verslą
liudijimus, analizę;
2. Parengti sprendimo atleisti 14-29 m. amţiaus
jaunus ţmones nuo įmokų uţ verslo
liudijimus, projektą;
3. Savivaldybės taryboje priimti sprendimą
atleisti 14-29 m. amţiaus jaunus ţmones nuo
įmokų uţ verslo liudijimus;
4. Viešinti priimtus sprendimus.

1.2.2. Jaunimui pradedančiam savo verslą 1. Atlikti savivaldybės prarandamų pajamų,
taikyti ţemės ir nekilnojamo turto mokesčių
atleidus jaunimo įkurtas įmones nuo
lengvatas
nekilnojamo turto mokesčio, analizę;
2. Atlikti savivaldybės prarandamų pajamų,
atleidus jaunimo įkurtas įmones nuo ţemės
mokesčio, analizę;
3. Parengti sprendimo atleisti 18-29 m. amţiaus
jaunų ţmonių įkurtas įmones nuo nekilnojamo
turto ir ţemės mokesčių, projektą;
4. Savivaldybės taryboje priimti sprendimą
atleisti 18-29 m. amţiaus jaunų ţmonių įkurtas
įmones nuo nekilnojamo turto ir ţemės
mokesčių;
5. Viešinti priimtus sprendimus.
1.2.3. Perorientuoti verslą kontroliuojančias
1. Susisteminti visas įstaigas ir institucijas,
institucijas, pavaldţias savivaldybei,
pavaldţias savivaldybei, kurių veikla susijusi
pagrindine jų funkcija nustatant konsultavimą
su verslo prieţiūra bei kontroliavimu;
2. Atlikti visų įstaigų ir institucijų, pavaldţių
savivaldybei, kurių veikla susijusi su verslo
prieţiūra bei kontroliavimu, veiklos kaštų ir
naudos analizę;
3. Atlikti visų įstaigų ir institucijų, pavaldţių
savivaldybei, kurių veikla susijusi su verslo
prieţiūra bei kontroliavimu, funkcijų analizę;
4. Atrinkti maţiausiai naudingas įstaigas ir
institucijas;
5. Parengti šių įstaigų ir institucijų funkcijų
pakeitimo planą;
6. Įvykdyti šį planą.
1.2.4. Įkurti Jonavos rajono verslo angelų
1. Sudaryti vidutinių ir stambių verslininkų,
tinklą
veikiančių Jonavos rajono savivaldybėje arba
kilusių iš Jonavos rajono, sąrašą;
2. Parengti Jonavos rajono verslo angelų tinklo
aprašymą ir pristatymą;
3. Atlikti šių verslininkų apklausą siekiant
išsiaiškinti jų poţiūrį į Jonavos rajono verslo
angelų tinklo kūrimą;
4. Surengti verslininkų, kurie palankiai ţiūri į
Jonavos rajono verslo angelų tinklo kūrimą,
susitikimą kuriame būtų pristatytos Jonavos
rajono verslo angelų tinklo galimybės;
5. Viešinti ţinią apie Jonavos rajono verslo
angelų tinklo įsikūrimą.
1.3. Uždavinys – Skatinti mokyklų ir verslo bendradarbiavimą populiarinant profesinį
išsilavinimą
1.3.1 Organizuoti jaunimui mokymus,
1. Sudaryti asmenų, įgijusių profesinį
diskusijas, susitikimus su profesinių aukštumų
išsilavinimą ir laikomų daug pasiekusiais,
pasiekusiais asmenimis, verslininkais, kurie
sąrašą;
yra įgiję profesinį išsilavinimą
2. Apklausti šiuos asmenis siekiant suţinoti jų
nuomonę apie jų galimą prisidėjimą prie
profesinio išsilavinimo populiarinimo Jonavos
rajone;

3. Kviesti susidomėjusius asmenis susitikimams į
Jonavos rajoną;
4. Mokyklose rengti susitikimus mokiniams su
šiais asmenimis.
1.3.2. Skatinti mokyklų ir verslo įmonių
1. Atlikti Jonavos rajono verslo įmonių apklausą
bendradarbiavimą, supaţindinant moksleivius
siekiant suţinoti, kurios jų yra suinteresuotos
su profesijomis ir gerinant profesinį
tobulinti Jonavos rajono mokinių profesinį
informavimą.
orientavimą;
2. Surengti šių įmonių atstovų susitikimą su
Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų
atstovais;
3. Parengti bendrų mokyklų ir verslo įmonių
renginių jaunimui profesinio orientavimo
tematika planą;
4. Suteikti visą reikiamą pagalbą mokykloms ir
verslo įmonėms rengiant šiuos renginius;
5. Viešinti informaciją apie šiuos renginius.
1.3.3. Organizuoti Profesinio informavimo
1. Parengti universitetų, aukštųjų mokyklų ir
taškuose kasmetines universitetų, aukštųjų
profesinių mokyklų, norinčių dalyvauti
mokyklų, profesinių mokyklų ir amatų muges.
mugėse Jonavos rajono savivaldybėje sąrašą;
2. Kartu su šiomis švietimo įstaigomis parinkti
geriausią mugės laiką ir formatą;
3. Surengti Profesinio informavimo taškuose
kasmetines universitetų, aukštųjų mokyklų,
profesinių mokyklų ir amatų muges.
1.4. Uždavinys - Didinti užimtumo galimybes socialiai atskirtam, delinkventiniam,
pažeidžiamam, problemas patiriančiam jaunimui
1.4.1. Surengti atviro darbo su jaunimu
1. Sudaryti potencialiai atviru darbu su jaunimu
klausimus nagrinėjančią ir atviras erdves,
suinteresuotų asmenų sąrašą;
centrus pristatančią konferenciją savivaldybės 2. Parengti konferencijos formatą, pakviesti
politikams, administracijos darbuotojams,
pranešėjus;
kitiems potencialiai suinteresuotiems
3. Surengti konferenciją.
asmenims.
1.4.2. Apmokyti atviro darbo su jaunimu
1. Atlikti kultūros, švietimo, vaiko teisių,
metodų kultūros, švietimo, vaiko teisių
socialinio darbo ir kitų specialistų, kurie bus
apsaugos, socialinio darbo, kitus specialistus,
apmokyti atviro darbo su jaunimu metodų,
dirbančius su jaunimu.
atranką;
2. Pateikti paraišką Jaunimo reikalų
departamentui prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos pagal kurią būtų galima
apmokyti atrinktus specialistus;
3. Patenkinus paraišką, surengti atviro darbo su
jaunimu mokymus atrinktiems specialistams.
1. Atlikti atvirų erdvių jaunimui Jonavos rajono
1.4.3. Plėsti atviras erdves jaunimui
savivaldybėje analizę;
savivaldybės biudţetinėse įstaigose,
2. Nustatyti geografines vietas, kur labiausiai
uţtikrinant darnų erdvinį jų tinklą
trūksta atvirų erdvių jaunimui;
savivaldybėje – didţiausia koncentracija ten,
3. Parengti darnaus atvirų erdvių jaunimui
kur daugiausia jaunų ţmonių
erdvinio tinklo planą;
4. Įkurti atviras erdves jaunimui ten, kur jų
labiausiai trūksta.
1.4.4. Aprūpinti atvirus jaunimo centrus ir
1. Atlikti atvirų jaunimo centrų ir erdvių įrangos

erdves įranga, uţtikrinančia jaunimo
laisvalaikio uţimtumo ir neformaliojo
ugdymo formų ir veiklų įvairovę.

inventorizaciją;
2. Pasitelkus jaunimo atstovus įvertinti naujos
įrangos poreikį;
3. Nupirkti naują įrangą atviriems jaunimo
centrams ir erdvėms uţtikrinant tolygų
geografinį jos pasiskirstymą.
2. Tikslas – Kelti jaunų žmonių motyvaciją siekti savo tikslų
2.1. Uždavinys – Sukurti ir įgyvendinti jaunų žmonių informavimo apie veiklos galimybes
programą
2.1.1. Parengti, patvirtinti ir įgyvendinti jaunų 1. Atlikti informacijos apie veiklos galimybes
ţmonių informavimo apie veiklos galimybes
prieinamumo jaunimui analizę;
programą
2. Sudaryti darbo grupę kuri rengtų jaunų
ţmonių informavimo apie veiklos galimybes
programą;
3. Į darbo grupės veiklą įtraukti mokyklinio ir
pomokyklinio amţiaus jaunimo atstovus,
savivaldybės specialistus, švietimo įstaigų
atstovus, Kauno teritorinės darbo birţos
Jonavos rajono skyriaus atstovus;
4. Parengti jaunų ţmonių informavimo apie
veiklos galimybes programą;
5. Patvirtinti jaunų ţmonių informavimo apie
veiklos galimybes programą;
6. Įgyvendinti jaunų ţmonių informavimo apie
veiklos galimybes programą.
2.1.2. Įsteigti Jaunimo lyderystės klubą.

Parengti Jaunimo lyderystės klubo
koncepciją;
2. Atlikti jaunimo lyderystės klubo poreikio
analizę;
3. Įkurti jaunimo lyderystės klubą ir uţtikrinti jo
veiklą.
2.1.3. Rengti jaunimo susitikimus su ţymiais
1. Sudaryti ţymių jaunų ţmonių, kurie gyvena ar
jaunais ţmonėmis
yra kilę iš Jonavos rajono savivaldybės,
sąrašą;
2. Susisiekti su šiais ţmonėmis ir paraginti juos
prisidėti prie Jonavos rajono jaunimo
motyvacijos didinimo dalyvaujant
susitikimuose su jais;
3. Surengti susitikimus Jonavos rajono jaunimui
su ţymiais jaunais ţmonėmis, kurie sutinka
dalyvauti tokiuose susitikimuose
neatlygintinai.
2.2. Uždavinys – Užtikrinti švietimo įstaigų prisidėjimą prie jaunų žmonių motyvacijos
didinimo
2.2.1. Rengti motyvacinius (koučingo)
1. Atrinkti 5 mokytojus iš skirtingų mokyklų,
seminarus mokyklose
kurie bus apmokyti vesti koučingo seminarus;
2. Susitarti su mokytojais, kad savivaldybės
lėšomis apmokius juos vesti koučingo
seminarus, jie ves šiuos seminarus savo
mokyklų mokiniams;
3. Apmokėti atrinktų mokytojų mokymus vesti
1.

koučingo seminarus;
4. Mokytojams įgijus kompetencijas vesti
koučingo seminarus, vesti juos mokyklų, iš
kurių yra šie mokytojai, mokiniams.
2.2.2. Apmokyti atviro darbo su jaunimu
1. Atrinkti 50 mokytojų, dirbančių su vyresnių
metodų vyresniųjų klasių moksleivių
klasių moksleiviais, kurie bus apmokyti atviro
mokytojus
darbo su jaunimu metodų;
2. Parengti ir pateikti paraišką Jaunimo reikalų
departamentui prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos pagal kurią būtų galima
apmokyti atrinktus mokytojus;
3. Patvirtinus paraišką, surengti atviro darbo su
jaunimu mokymus atrinktiems mokytojams.
3. Tikslas – Užtikrinti jaunimo saugumą Jonavos rajono savivaldybėje
3.1. Uždavinys – panaikinti darbuotojų, tiesiogiai prisidedančių prie saugumo užtikrinimo,
trūkumą
3.1.1. Padidinti viešosios tvarkos pareigūnų
1. Padidinti etatų skaičių Jonavos rajono
skaičių Jonavos rajono savivaldybėje
savivaldybės viešosios tvarkos skyriuje.
3.1.2. Įkurti gatvės jaunimo darbuotojo
1. Atlikti gatvės jaunimo darbuotojų kiekio
pareigybę ir padidinti jaunimo darbuotojų
poreikio analizę;
skaičių
2. Parengti gatvės jaunimo darbuotojo pareigybės
aprašymą;
3. Įkurti gatvės jaunimo darbuotojo pareigybę;
4. Padidinti jaunimo darbuotojų skaičių
savivaldybėje.
3.2. Uždavinys – Skatinti jaunimo ir saugumu besirūpinančių institucijų bendradarbiavimą
3.2.1. Jonavos rajono mokyklos
1. Surengti Jonavos rajono policijos ir mokyklų
bendradarbiauja su Jonavos rajono policija
atstovų susitikimą, kuriame būtų aptartos
bendradarbiavimo galimybės;
2. Atrinkti tris mokyklas, kurių mokiniai
labiausiai linkę daryti nusikalstamas veikas;
3. Inicijuoti bendradarbiavimo sutarčių tarp šių
mokyklų ir Jonavos rajono policijos
komisariato pasirašymą;
4. Inicijuoti bendrus mokyklų ir policijos
prevencinius renginius.
3.2.2. Policijos pareigūnai veda mokiniams 1. Kviesti policijos pareigūnus į mokyklas vesti
uţsiėmimus apie policijos veiklą
uţsiėmimus mokiniams apie policijos veiklą.
3.2.3. Rengti mokiniams
policijos nuovadas

ekskursijas

į 1. Susitarti su Jonavos rajono policijos
komisariatu dėl galimybės rengti mokiniams
ekskursijas į policijos nuovadas;
2. Rengti Jonavos rajono savivaldybės
mokiniams ekskursijas į policijos nuovadas.
3.2.4. Parengti ir įvykdyti informacinę
1. Parengti jaunimui patrauklų policijos remėjų
kampaniją apie policijos rėmėjų veiklą
veiklos pristatymą;
2. Parengti informacinės kampanijos apie
policijos remėjų veiklą koncepciją;
3. Įgyvendinti informacinę kampaniją
populiarinančią policijos remėjus.
3.2.5. Suorganizuoti akciją vyresniųjų klasių
1. Atrinkti motyvuotus moksleivius,
moksleiviams ,,Diena su policininku“
besidominčius policijos veikla;

2. Susitarti su Jonavos rajono policijos
komisariatu dėl galimybės organizuoti akciją
,,Diena su policininku”;
3. Įgyvendinti akciją ,,Diena su policininku”.
4. Tikslas - Ugdyti jaunimo sveiko gyvenimo įpročius, savanorystę ir aktyvią kultūrinę bei
sportinę veiklą
4.1. Uždavinys - Vykdyti žalingų įpročių prevenciją
4.1.1. Rengti švietėjiškas masines akcijas, 1. Parengti masinių akcijų, renginių,
renginius informuojančius jaunimą apie
informuojančių jaunimą apie sveiką
sveiką gyvenseną.
gyvenseną, koncepciją;
2. Atrinkti savanorius, įgyvendinsiančius
renginius ir akcijas;
3. Surengti renginius ir akcijas, informuojančius
jaunimą apie sveiką gyvenseną.
4.1.2. Remti jaunimo organizacijų projektus,
1. Parengti fondo, iš kurio būtų remiami jaunimo
kuriuose į organizuotą veiklą įtraukiami
projektai, įtraukiantys į veiklą ţalingų įpročių
ţalingų įpročių turintys jaunuoliai
turinčius jaunuolius, poreikio bei kaštų ir
naudos analizę;
2. Parengti fondo nuostatus;
3. Įkurti fondą ir uţtikrinti jam finansavimą;
4. Fondo lėšomis remti jaunimo organizacijų ir
neformalių jaunimo grupių projektus, kuriais į
organizuotą veiklą įtraukiami ţalingų įpročių
turintys jaunuoliai.
4.1.3. Organizuoti prevencinius renginius ir
1. Parengti prevencinių renginių ir priemonių
vykdyti prevencines priemones jaunimo
koncepciją ir vykdymo planą;
susibūrimo bei pasilinksminimo vietose.
2. Atrinkti savanorius, kurie įgyvendins šiuos
renginius ir priemones;
3. Išsiaiškinti pagrindines jaunimo susibūrimo ir
pasilinksminimo vietas;
4. Surengti prevencinius renginius ir priemones
jaunimo susibūrimo ir pasilinksminimo
vietose.
4.2. Uždavinys – Plėtoti jaunimo laisvalaikio poreikius atitinkančią laisvalaikio praleidimo
infrastruktūrą
4.2.1. Uţtikrinti galimybes moksleiviams ne
1. Leisti mokiniams patekti į mokyklų sporto
pamokų metu naudotis mokyklų sporto
sales darbo dienomis po pamokų;
inventoriumi ir infrastruktūra
2. Leisti mokiniams naudotis mokyklų atvirais
sporto aikštynais ne pamokų metu.
4.2.2. Sutvarkyti esančias atviras sporto
1. Atlikti esančių sporto aikštelių būklės
aikšteles.
įvertinimą;
2. Sutvarkyti sporto aikšteles, kurių būklė
neatitinka šiandienos sportuojančių poreikių;
3. Uţtikrinti, kad kokybiška sporto aikštelių
būklė būtų palaikoma nuolat;
4. Uţdrausti sporto aikštelėse vedţioti šunis ir
efektyviai įgyvendinti šį draudimą.
4.2.3. Tęsti dviračių takų vystymą Jonavos 1. Nuolat stebėti naujų dviračių takų poreikį
rajone
Jonavos rajone;
2. Nuolat atnaujinti esamų dviračių takų
ţymėjimą.
4.2.4. Įrengti naujas atviras sporto aikšteles
1. Atlikti sporto aikštelių kaimo vietovėse

kaimo vietovėse

poreikio analizę;
2. Įrengti naujas atviras sporto aikšteles kaimo
vietovėse;
3. Uţtikrinti nuolatinę šių aikštelių prieţiūrą.

4.3. Uždavinys –Kurti ir puoselėti teigiamą savanorystės, kultūrinės ir sportinės
veiklos, pilietiškumo įvaizdį
4.3.1. Rengti sporto varţybas, ţaidynes,
1. Parengti kasmetinį sportinių renginių planą
šventes, stovyklas jaunimui (įtraukiant ir
savivaldybėje, į kurį įeitų mėgėjų varţybos,
socialiai paţeidţiamą jaunimą).
ţaidynės, sporto šventės ir sporto stovyklos;
2. Atrinkti norinčius renginiuose dalyvauti
jaunuolius, ne maţiau nei 1/3 vietų skiriant
socialiai paţeidţiamoms jaunimo grupėms;
3. Rengti sportinius renginius.
4.3.2. Organizuoti jaunimo sporto ir
1. Parengti sporto, sveikatingumo ir kultūrinių
sveikatingumo stovyklas.
stovyklų Jonavos rajono jaunimui koncepciją;
2. Numatyti finansavimą šioms stovykloms
rengti;
3. Atrinkti stovyklų dalyvius ne maţiau nei 1/3
vietų skiriant socialiai paţeidţiamoms
jaunimo grupėms;
4. Kasmet rengti stovyklas.
4.3.3. Organizuoti viešose Jonavos rajono
1. Atrinkti jaunimo muzikines grupes, norinčias
vietose jaunų grupių koncertus, jaunimo
nemokamai koncertuoti Jonavos rajono
teatro trupių pasirodymus
viešose vietose;
2. Atrinkti jaunimo teatro trupes, norinčias
nemokamai koncertuoti Jonavos rajono
viešose vietose;
3. Uţtikrinti grupėms ir trupėms reikalingas
sąlygas pasirodymams rengti;
4. Viešinti informaciją apie jaunimo grupių ir
trupių pasirodymus.
4.3.4. Remti jaunimo neprofesionalaus meno
1. Atlikti analizę, kokią dalį jaunimo projektų
ir kultūrinės saviraiškos projektus.
paraiškų, teikiamų savivaldybei, sudaro
kultūriniai projektai;
2. Informuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančias
organizacijas apie galimybę teikti paraiškas
kultūros projektams finansuoti;
3. Nustatyti, kad ne maţiau nei 15 proc. lėšų,
skiriamų jaunimo projektams finansuoti, tenka
jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų
kultūriniams projektams.
4.3.5. Vystyti ir remti neprofesionalųjį meną 1. Atlikti biudţetinių įstaigų ir savivaldybei
bei kultūrinę saviraišką, sudarant galimybes
priklausančių nenaudojamų, bet techniškai
jaunimui ir jaunimo neformalioms grupėms
tvarkingų pastatų, kurie galėtų būti naudojami
(iniciatyvoms) naudotis biudţetinių įstaigų ir
jaunimo meninėms iniciatyvoms realizuoti,
nenaudojamų, bet techniškai tvarkingų pastatų
inventorizaciją;
erdvėmis
2. Sudaryti sąlygas jaunimo grupėms naudotis
šiais pastatais;
3. Viešinti tarp jaunimo informaciją apie
galimybę vykdyti menines saviraiškos akcijas
šiuose pastatuose.

4.3.6. Įtraukti jaunuolius – savanorius į
Jonavos rajono savivaldybėje organizuojamus
renginius ir akcijas.

1. Sudaryti jaunų ţmonių, norinčių prisidėti prie
Jonavos rajone organizuojamų renginių
organizavimo (savanorių) duomenų bazę;
2. Rengiant kiekvieną renginį viešinti
informaciją apie galimybę prisidėti prie
organizavimo per šią duomenų bazę.
5. Tikslas –stiprinti Jonavos rajono savivaldybės jaunimo politiką formuojančias bei
įgyvendinančias struktūras
5.1. Uždavinys – didinti savivaldybės jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų veiklos
kokybę bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą
5.1.1. Viešinti savivaldybės jaunimo reikalų
1. Savivaldybės interneto svetainėje talpinti
tarybos veiklą.
Jaunimo reikalų tarybos metinį veiklos planą;
2. Savivaldybės interneto svetainėje talpinti
jaunimo reikalų tarybos metinę veiklos
ataskaitą;
3. Savivaldybės interneto svetainėje talpinti
Jaunimo reikalų tarybos posėdţių protokolus;
4. Savivaldybės interneto svetainėje nuolat
atnaujinti informaciją apie jaunimo veiklą
Jonavos rajone.
5.1.2. Rengti mokymus pradedantiems ir 5. Atrinkti mokinių savivaldų lyderius, kuriems
paţengusiems mokinių savivaldų lyderiams.
bus rengiami mokymai;
6. Parengti mokymų mokinių savivaldų
lyderiams planą;
7. Viešųjų pirkimų būdu atrinkti lektorius,
vesiančius mokymus mokinių savivaldų
lyderiams;
8. Surengti mokymus mokinių savivaldų
lyderiams.
5.1.3. Įtraukti jaunimo atstovus į
1. Įpareigoti suinteresuotus asmenis į darbo
tarpinstitucinių darbo grupių, komisijų veiklą;
grupes ir komisijas, sprendţiančias su jaunimu
susijusius klausimus, įtraukti jaunimo atstovus
per Jaunimo reikalų tarybą.
5.1.4. Organizuoti mokymus Jonavos rajono
1. Parengti mokymų Jaunimo reikalų tarybos
jaunimo reikalų tarybos nariams kokybiškam
nariams planą;
darbui savivaldybės jaunimo reikalų taryboje. 2. Viešųjų pirkimų būdu atrinkti lektorius,
vesiančius mokymus Jaunimo reikalų tarybos
nariams;
3. Surengti mokymus jaunimo reikalų tarybos
nariams.
5.1.5. Rengti įvairių jaunimui aktualių sričių
1. Paskatinti Jaunimo reikalų tarybą rengti
(kultūros, sporto, urbanistikos, ugdymo ir t. t.)
išplėstinius posėdţius;
aktualijas aptariančius jaunimo reikalų
2. Informuoti jaunimą apie tokių posėdţių laiką
tarybos posėdţius, įtraukiant susijusių įstaigų
ir temą.
ir organizacijų atstovus, specialistus,
dirbančius su jaunimu, savivaldybės tarybos
narius.
5.1.6. Parengti ir pateikti jaunimo reikalų
1. Atlikti savivaldybės administracijos vykdomos
tarybos rekomendacijas skirtingiems
veiklos jaunimo politikos atţvilgiu analizę;
savivaldybės administracijos skyriams dėl jų
2. Parengti pasiūlymus savivaldybės
vykdomos veiklos jaunimo politikos atţvilgiu.
administracijos skyriams;
3. Pateikti pasiūlymus savivaldybės

administracijos skyriams;
4. Priţiūrėti, kaip yra atsiţvelgiama į pateiktus
pasiūlymus;
5. Viešinti pasiūlymų įgyvendinimo analizę.
5.1.7. Įtraukti jaunimo atstovus į savivaldybės 1. Įpareigoti skyrius ir komitetus, rengiančius
aktualių ilgos ir vidutinės trukmės planavimo
Savivaldybės aktualių ilgos ir vidutinės
dokumentų planavimą, įgyvendinimą ir
trukmės planavimo dokumentų projektus,
stebėseną, naujų planavimo dokumentų
įtraukti į savo veiklą stebėtojų teisėmis
rengimą.
jaunimo atstovus per Jaunimo reikalų tarybą;
2. Įpareigoti skyrius ir komitetus, uţsiimančius
Savivaldybės aktualių ilgos ir vidutinės
trukmės planavimo dokumentų stebėsena,
įtraukti į savo veiklą stebėtojų teisėmis
jaunimo atstovus per Jaunimo reikalų tarybą.
5.2. Uždavinys – Tobulinti jaunimo informavimo kanalus
5.2.1. Surengti savivaldybės politikų,
1. Atrinkti Savivaldybės politikus, specialistus ir
specialistų ir jaunimo atstovų diskusiją dėl
jaunimo atstovus, suinteresuotus jaunimo
tinkamiausių jaunimo, jaunimo organizacijų
informavimo kokybe;
informavimo kanalų bei galimybės skleisti
2. Surengti konferenciją šiems asmenims
informaciją
jaunimo informavimo tema;
3. Konferencijoje parengti pasiūlymus dėl
jaunimo informavimo tobulinimo.
5.2.2. Pateikti Jonavos rajono savivaldybės
1. Atsiţvelgiant į konferencijoje išsakytus
tarybai jaunimo reikalų tarybos
pasiūlymus parengti rekomendaciją dėl
rekomendaciją dėl tinkamiausių jaunimo,
jaunimo informavimo priemonių;
jaunimo organizacijų informavimo kanalų bei 2. Parengti ir patvirtinti jaunimo informavimo
galimybės skleisti informaciją
priemonių tobulinimo planą;
3. Įgyvendinti šį planą;
4. Priţiūrėti plano vykdymą.
5.3. Uždavinys – vykdyti jaunimo padėties bei jaunimo politikos kokybės vertinimus,
aktualių jaunimui programų ir priemonių stebėseną savivaldybėje
5.3.1. Vykdyti jaunimo situacijos stebėseną
1. Nustatyti tyrimų apie jaunimo situaciją
Jonavos rajono savivaldybėje: tirti jaunų
Savivaldybėje temų poreikį;
ţmonių poreikius, kaupti informaciją apie
2. Atrinkti subjektus, vykdysiančius tyrimus;
jaunimą, kurti nuolat atnaujinamą duomenų
3. Įvykdyti tyrimus;
bazę apie Jonavos rajono jaunimą.
4. Kaupti visų tyrimų ir analizių informaciją apie
Jonavos jaunimą vienoje duomenų bazėje;
5. Uţtikrinti šios duomenų bazės viešą
prieinamumą.
5.3.2. Vykdyti jaunimo problematikos tyrimą
1. Sudaryti visas reikiamas sąlygas Jaunimo
savivaldybėje.
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos uţsakymu atlikti jaunimo
problematikos tyrimą savivaldybėje.
5.3.3. Vykdyti jaunimo politikos kokybės
1. Sudaryti visas reikiamas sąlygas Jaunimo
vertinimą savivaldybėje.
reikalų departamento prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos uţsakymu atlikti jaunimo
politikos kokybės vertinimų savivaldybėje.
5.3.4. Parengti jaunimo problemų sprendimo
1. Atlikti jaunimo problemų sprendimo
Jonavos rajono savivaldybėje 2013–2015
savivaldybėje 2013-2015 m. priemonių plano
metų priemonių plano ataskaitą ir 2016–2018
įvykdymo analizę;
metų priemonių plano projektą.
2. Parengti jaunimo problemų sprendimo
savivaldybėje 2013-2015 m. priemonių plano

įgyvendinimo ataskaitą;
3. Sudaryti darbo grupę parengti jaunimo
problemų sprendimo savivaldybėje 2016-2018
m. priemonių plano projektą;
4. Parengti plano projektą;
5. Patvirtinti jaunimo problemų sprendimo
savivaldybėje 2016-2018 m. priemonių planą.

