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(data)
1 lentelė. Nurodomi per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios) pasiekti rezultatai ir vykdytos veiklos įgyvendinant savivaldybei 2020 m. rekomenduotas
įgyvendinti nacionaliniu mastu išskirtas prioritetines ir kitas veiklos sritis (atsižvelgiant į savivaldybei pateiktas užduotis ir rezultatų vertinimo kriterijus, t. y.
neįtraukiant užduočių, kurios nebuvo teiktos ir įgyvendintos)
NACIONALINIU MASTU IŠSKIRTOS PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS
1. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas.
Užduotis
Rekomendacija

1.1. Stiprinti
jaunimo
savanorius
priimančias
organizacijas.

1.1.1. Jaunimo savanorius priimančioms arba galinčioms priimti organizacijoms
stiprinti skirti susitikimai.

1.

2.

3.

4.

Planuojamas
pasiekti
rezultatas
(rodiklis)

Pasiektas rezultatas

I: 2
I+II: 3
4 (po 1 kas
ketvirtį)
I+II+III: 5
I+II+III+IV (metinis):
Susitikimas su Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos savanoriais ir darbuotojais 2020 m. vasario 27 d. Aptarti
savanorystės klausimai: pasisekimai, sunkumai, nesėkmės, aptartos įvairesnės savanorių veiklos galimybės. Dalyvavo 5 asmenys (2
savanorės, 2 bibliotekos darbuotojos, JRK).
Susitikimas su Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojais 2020 m. vasario28 d. Pristatyta JST,
tarptautinė savanorystė, aptartos akreditacijos tapti savanorius priimančia organizacija sąlygos ir galimybės. Dalyvavo 4 asmenys
(biuro direktorė ir darbuotoja, regioninis JTBA konsultantas, JRK).
Balandžio 22 d. susitikimas Zoom platformoje su Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktore. Įvyko
konsultacija dėl paraiškos akreditacijai tapti savanorius priimančia organizacija rengimo ir teikimo. Dalyvavo 2 asmenys (biuro
direktorė, JRK).
Rugpjūčio 20 d. vizito į Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą metu su biuro direktore aptarti savanorystės

1.2. Stiprinti
jaunimo
savanorišką

klausimai. Direktorė informavo, kad kol kas nepajudėjo reikalai dėl PO akreditacijos. Paraiška pateikta. Laukiama specialistų iš
JRD informacijos (dalyvavo 2 asmenys: JRK ir įstaigos direktorė).
5. Rugsėjo 21 d. susitikimas Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centre, kurio metu su direktoriumi ir 2 centro darbuotojomis
aptartos galimybės organizuoti įstaigoje veiklą savanoriams. Tą pačią dieną parengta ir JRD pateikta paraiška PO akreditacijai
(dalyvavo 4 asmenys: JRK, įstaigos direktorius ir 2 darbuotojos).
6. Lapkričio 25 d. nuotoliniu būdu susitikau su Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos pavaduotoja. Aptarėme gimnazijos galimybes tapti
tarptautinius savanorius priimančia organizacija. Buvo išreikštas nuogąstavimas ir neužtikrintumas dėl naujovių karantino metu.
Sutarėme prieš naujus (2021/2022) mokslo metus organizuoti „gyvą“ susitikimą, tarptautinės savanorystės pristatymą ir aptarimą
su gimnazijos kolektyvu.
7. Gruodžio 2 d. vyko susitikimas su Švč. Mergelės Marijos parapijos „Carito“ vaikų dienos centro vadove dėl įsitraukimo į JST.
Parengta ir akreditacijai pateikta paraiška.
1.1.2. Jaunimo savanorius priimančioms arba galinčioms priimti organizacijoms
I: stiprinti skirti informaciniai renginiai.
I+II: 2
I+II+III:I+II+III+IV (metinis): Renginių, atsižvelgiant į situaciją dėl viruso, neorganizavome (buvo numatyta tai daryti, pasibaigus JST savanorių registracijai, po
gruodžio 12 d.). Socialiniame tinkle FB viešomis žinutėmis ir asmeniškai informuodavau apie savanorystės srities aktualijas. Matydama
potencialiai galinčias tapti PO, paprastai aplankau pati ir kalbuosi su vadovais.
1.1.3. Per metus naujai paraiškas dėl akreditacijos pateikusių jaunimo savanorius
I: 0
priimančių organizacijų skaičius.
I+II: 1
3
I+II+III: 2
I+II+III+IV (metinis): 3
1. Paraišką akreditacijai pateikė Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
2. Paraišką akreditacijai pateikė Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centras.
3. Paraišką akreditacijai pateikė Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimimo parapija.
1.1.4. Jaunimo savanorius priimančios organizacijos yra susipažinusios su Jaunimo
I: 2
savanorišką tarnybos savanorišką veiklą organizuojančių ir priimančių organizacijų
I+II: 4
PO su aprašu
veiklos kokybės aprašu.
susipažinusios I+II+III: 5
I+II+III+IV (metinis): 5
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija (I ketv.);
Ignalinos rajono turizmo informacijos centras, Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (II ketv.), Ignalinos rajono
švietimo ir sporto paslaugų centras (III ketv.).
1.2.1 Parengtas ir patvirtintas jaunimo savanoriškos veiklos organizavimo ir
I: Aprašas
finansavimo Savivaldybėje aprašas (jaunų žmonių savanoriškos veiklos išlaidų
I+II: patvirtintas
kompensavimo tvarka), pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, patvirtintą
I+II+III: -

veiklą
organizuojančias
organizacijas.

SADM.

I+II+III+IV (metinis): -

2020 m. finansavimas JST buvo skirtas NVO projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto programoje.
3.2.2

Skirtas finansavimas vietos jaunimo savanoriškos tarnybos modelio
įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto.

500 Eur

I: I+II: I+II+III: I+II+III+IV (metinis): -

Skirtos lėšos nepanaudotos. Ignalinos rajoną kuruojanti SVO nepateikė paraiškos.
1.2.3 Palaikoma ir konsultuojama savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos,
jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo bei vietos bendruomenės klausimais

1.3. Skatinti
jaunimo
dalyvavimą
savanoriškoje
veikloje

I: 5
I+II: 5
Konsultacijos
teikiamos
I+II+III: 6
I+II+III+IV (metinis): 8
1. Konsultacijos teiktos savanorystės galimybe susidomėjusiems 2 jauniems žmonėms („Messenger“ programėlėje), turizmo
informacijos centrui.
2. Rugsėjo mėnesį konsultacijos pagal poreikį buvo teikiamos Ignalinos rajono švietimo ir sporto paslaugų centrui.
3. Gruodžio mėn. teiktos konsultacijos (telefonu) dėl JST ir paraiškos akreditacijai rengimo „Carito“ dienos centrui.
1.2.4. Kuriami aiškūs susitarimai su savanorišką veiklą organizuojančiomis
Susitarimai
I: organizacijomis veiklos vykdymo ir atskaitomybės savivaldybei klausimais, jei
sukurti
I+II: suteikiamas finansavimas.
I+II+III: I+II+III+IV (metinis):
nesukurti (SVO nepateikė
paraiškos finansavimui gauti)
1.3.1. Skirtas Savivaldybės finansavimas jaunimo ir su jaunimu dirbančių
I: organizacijų iniciatyvoms ir projektams, skatinantiems ilgalaikės jaunimo
I+II: 500 Eur
savanoriškos veiklos vystymą ir įgyvendinimą.
I+II+III: 500 Eur
I+II+III+IV (metinis): 500 Eur
Skirtos lėšos nepanaudotos. Ignalinos rajoną kuruojanti SVO nepateikė paraiškos.
1.3.2. Jauniems žmonėms supažindinti, paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į
savanorišką veiklą skirti renginiai: susitikimai, diskusijos, konferencijos,
informaciniai renginiai, mokymai ar kt.

I: I+II: 2
I+II+III: I+II+III+IV (metinis): Kartu su Ignalinos rajoną kuruojančios SVO atstovu buvome suplanavę tai daryti pasibaigus JST savanorių registracijai, po gruodžio 12
d., tačiau dėl laiko stokos ir nutrūkusio kontakto, neįgyvendinome (nepavyko susiderinti dėl nuotolinių susitikimų iki metų pabaigos).
Taip pat nuolat dalijuosi informacija apie JST ir renginius savanorystės tema socialiniame tinkle FB. Taip pat parengiau straipsnį apie

gerąją mūsų rajono jaunimo patirtį šiame kontekste: http://www.ignalina.lt/index.php?3172954460
1.3.3. Į jauniems žmonėms supažindinti, paskatinti dalyvauti ir į(si)traukti į
savanorišką veiklą skirtus informacinius renginius įtrauktų jaunų žmonių skaičius.
50

1.3.4. Trumpalaikę savanorišką veiklą atliekančių jaunų žmonių skaičius

I: I+II: I+II+III: I+II+III+IV (metinis): -

I: 5
I+II: 15
50
I+II+III: 30
I+II+III+IV (metinis): 30
1.3.5. Ilgalaikę (ne mažiau nei 3 mėnesius) savanorišką veiklą pagal jaunimo
I: 3
savanoriškos tarnybos modelį atliekančių jaunų žmonių skaičius
I+II: 3
I+II+III: neturiu tikslios
5
informacijos
I+II+III+IV (metinis): visi
savanoriai nutraukė dalyvavimą
programoje
1.3.6. Kuriama nuosekli informacijos sklaidos apie savanorystės galimybes ir
I: informacija skleidžiama
jaunimo savanoriškos tarnybos jaunimo tarpe sistema (informacija socialiniuose
I+II: informacija skleidžiama
Informacija
tinkluose, savivaldybės interneto svetainėje, mokyklų elektroniniuose dienynuose,
I+II+III: informacija
skleidžiama
įstaigų interneto svetainėse, renginių metu)
skleidžiama
I+II+III+IV (metinis):
informacija skleidžiama
Informacija apie savanoriškos veiklos galimybes, JST dalijamasi socialiniuose tinkluose (savivaldybės JRK puslapyje, savivaldybės
administracijos FB profilyje), el. paštu, informaciniuose savivaldybės ir seniūnijų stenduose.
PASTABA: Jaunimas intensyviausiai vasaros laikotarpiu savanoriavo privačių organizatorių rengiamuose koncertuose (pvz.,
„Galapagų“ koncertų ciklas Palūšėje), žygiuose (pvz., turizmo verslo atstovų organizuojamuose pėsčiųjų žygiuose). Rudenį keli jaunimo
atstovai prisijungė prie „Žinau, ką renku“ organizuojamų politikų debatų Ignalinoje).
2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas.
2.1. Sudaryti
2.1.1. Atvirojo darbo su jaunimu įgyvendinimas ir plėtra uždavinio arba priemonės
Atvirasis darbas I: įtrauktas
sąlygas atvirųjų
forma įtraukti į Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus.
I+II: įtrauktas
įtrauktas į
jaunimo centrų /
strateginio
I+II+III: įtrauktas
atvirųjų jaunimo
planavimo
I+II+III+IV (metinis): įtrauktas
erdvių veiklai ir /
dokumentus

ar jos plėtrai
(užtikrinti
finansavimą,
sukurti teisinę
bazę, įtraukti į
planavimo
dokumentus ir
t.t.).

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos uždavinio „Įgyvendinti jaunimo politiką“ priemonė
„Atvirųjų jaunimo erdvių veikos finansavimas“ trimečiame (2020–2022 m.) savivaldybės administracijos veiklos plane.
2.1.2. Užtikrintas nuoseklus Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo centrų (toliau
I: - AJC) / atvirųjų jaunimo erdvių (toliau - AJE) finansavimas (veikloms vykdyti, kt.)
I+II: 500 Eur
Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirta finansavimo suma.
I+II+III: 1000 Eur
I+II+III+IV (metinis):
Skirtas finansavimas AJE projektinei veiklai (Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 21 d. įsakymas Nr.
VT-455 „Dėl lėšų, skirtų Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamiems projektams, paskirstymo“, asociacijos Ilgių
bendruomenės projektas)
2.1.3. Įsteigta nauja savivaldybėje veikianti atviroji jaunimo erdvė, vykdanti atvirąjį
I: darbą su jaunimu.
I+II: 1
I+II+III: I+II+III+IV (metinis):
2.1.4. Metų pabaigoje Savivaldybėje veikiančių atvirųjų jaunimo erdvių, vykdančių
I: 1
atvirąjį darbą su jaunimu, bendras skaičius.
I+II: 1
2
I+II+III: 1
I+II+III+IV (metinis): 0
2.1.5. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos nepriklausomai nuo
I: projektinių veiklų) finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių ne mažiau 0,5 etato
I+II: 0,5
Savivaldybės atviruose jaunimo centruose ir atvirosiose jaunimo erdvėse tiesiogiai su
I+II+III: jaunimu, etatų skaičius metų pabaigoje
I+II+III+IV (metinis):
2.1.6. Savivaldybės biudžeto lėšomis nuosekliai (lėšos skiriamos nepriklausomai nuo
I: projektinių veiklų) finansuojamų jaunimo darbuotojų, dirbančių ne mažiau 0,5 etato
I+II: 1
Savivaldybės atvirosiose jaunimo erdvėse, skaičius
I+II+III: I+II+III+IV (metinis): Kitos veiklos:
- 2020 m. vasario 21 d. Ignalinoje įvyko vietos valdžios, miesto NVO, įstaigų atstovų ir jaunimo susitikimas „Kuriu jaunimo erdvę“. JRK
pristatė atvirąjį darbą, gerosios patirties pavyzdžius. Darbo grupėse diskutuota dėl jaunimo erdvės vizijos Ignalinoje, numatytos patalpos.
Dalyvavo 30 žmonių: http://www.ignalina.lt/index.php?3980313561
- savivaldybės administracijos direktorei pateiktas pasiūlymas dėl AJC/AJE įsteigimo Ignalinoje.
- 2020 m. spalio 15 d. Ignalinos rajono kultūros centro padalinyje atidaryta erdvė
jaunimui:http://www.ignalina.lt/index.php?1990394278 . Šiuo metu derinami veiksmai ją įteisinti kaip AJE.
- 2020 m. gruodžio 3 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštas Nr. R2-1802 „Dėl jaunimo politikos
įgyvendinimo“ Jaunimo reikalų departamentui prie SADM

2.2. Užtikrinti
atvirųjų jaunimo
centrų / atvirųjų
jaunimo erdvių
teikiamų
paslaugų įvairovę
ir kokybę.

2.2.1. Įvertinta Savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių
veikla pagal Departamento patvirtintą, atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo
erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašą

I: I+II: Identifikavimas
I+II+III: atliktas
I+II+III+IV (metinis):
identifikavimas atliktas
2020 m. gruodžio 3 d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštas Nr. R2-1802 „Dėl jaunimo politikos
įgyvendinimo“ Jaunimo reikalų departamentui prie SADM
2.2.2. Naudojamas Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos
kokybės vertinimo tvarkos aprašas.
Aprašas
naudojamas

I: aprašas naudojamas
I+II: aprašas naudojamas
I+II+III: aprašas naudojamas
I+II+III+IV (metinis): aprašas
patvirtintas, šiuo metu
nenaudojamas

Nuorodos į aprašą: http://195.182.92.232/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=26569; http://195.182.92.232/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=27552
2.2.3. Su Savivaldybėje veikiančiais atviraisiais jaunimo centrais ir atvirosiomis
Metiniai veiklos I:jaunimo erdvėmis, finansuotomis arba kofinansuotomis iš Savivaldybės biudžeto
planai sudaryti
I+II: aptartos metinės veiklos
lėšų, aptarti ir suderinti metiniai veiklos planai bei planuojami pasiekti rezultatai.
Birželio 26 d. JRK lankėsi Ilgių bendruomenės Vaikų dienos centre su atvira erdve jaunimui ir aptarė
I+II+III: planuojamas projektines veiklas, kurioms lėšų tikimasi gauti iš savivaldybės. Taip pat aptarti karantino
I+II+III+IV: aptartos metinės
meto iššūkiai bei planuojamos metinės veiklos. Kadangi savivaldybė neskiria kitokių lėšų AJE, ji
veiklos
neprivalo savo planų derinti su JRK.
2.2.4. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba
I: 8
kofinansuotų Savivaldybės biudžeto lėšomis, unikalių lankytojų skaičius.
I+II: 20
40
I+II+III: 25
I+II+III+IV (metinis): 25
2.2.5. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba
I: 10
kofinansuotų Savivaldybės biudžeto lėšomis, bendras lankytojų skaičius.
I+II: 30
60
I+II+III: 60
I+II+III+IV (metinis): 60
2.2.6. Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių, finansuotų arba
I: 2
kofinansuotų Savivaldybės biudžeto lėšomis, nuolatinių lankytojų skaičius.
I+II: 3
8
I+II+III: 4
I+II+III+IV (metinis): 4
2.2.7. Atviruosiuose jaunimo centruose ir atvirosiose jaunimo erdvėse, finansuotose
I: 1

arba kofinansuotose Savivaldybės biudžeto lėšomis, jaunimo inicijuotų ir / ar
suorganizuotų veiklų skaičius.

I+II: 2
I+II+III: 5
I+II+III+IV (metinis): 5
Jaunimo iniciatyva organizuotos veiklos: savaitgalių popietės mažiesiems bendruomenės nariams; išvyka į kino vakarą- diskusiją
Paliesiaus dvare (Ignalinos r.); filmo sukūrimas apie Liepos 6 d. šventę Ilgių bendruomenėje; kino vakarai AJE, vaikų, jaunimo ir šeimų
užimtumo dirbtuvėlės „Žolinės spalvos prie Ilgių“.
2.3. Sudaryti
sąlygas mobiliojo
darbo su jaunimu
veiklai ir jos
plėtrau užtikrinti
(užtikrinti
finansavimą,
teisinę bazę,
įtraukti į
planavimo
dokumentus)

2.3.1. Mobiliojo darbo su jaunimu plėtra uždavinio arba priemonės forma įtraukta į
Savivaldybės strateginio planavimo dokumentus (trimečiai strateginiai veiklos
planai, savivaldybės strateginis plėtros planas.

2.4. Vystyti
jaunimo
informavimo ir
konsultavimo
paslaugas

2.4.1. Viešinama informacija apie apskrityje veikiantį jaunimo informavimo ir
konsultavimo (toliau – JIK) centrą arba tašką.
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I: -

Mobilus darbas
įtrauktas į
Savivaldybės
strateginius
dokumentus

I+II: -

I+II+III: -

I+II+III+IV (metinis):

PASTABA: Informacija viešinama socialiniame tinkle „Facebook“ ir elektroniniu
paštu.

Informacija
viešinama

I: informacija viešinama
I+II: informacija viešinama
I+II+III: informacija viešinama
I+II+III+IV (metinis):
informacija viešinama

Taip pat Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo 2020 m.
liepos mėn. yra „Eurodesk“ atstovas Ignalinos rajone:
http://www.ignalina.lt/index.php?3315196990
2.4.2. Jauni žmonės nukreipiami į apskrityje veikiantį JIK centrą arba tašką.
PASTABA: Parengtas ir Utenos jaunimo informacijos centrui (UJIC) išsiųstas
savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 21 d. raštas Nr. R2-610
„Dėl Ignalinos rajono jaunų žmonių nukreipimo“ (dėl bendradarbiavimo, esant

Jauni žmonės
nukreipiami

I: I+II: +
I+II+III: +
I+II+III+IV (metinis):

poreikiui). Kol kas tokio poreikio nebuvo, tačiau dėl bendradarbiavimo, dalinantis
UJIC teikiama informacija ir suteikiant konsultacijas centre Ignalinos rajono
jaunuoliams, susitarta.
3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra.
3.1. Skatinti
3.1.1. Nevyriausybinių organizacijų finansavimo (ar kitoje) tvarkoje išskirta
I: Finansavimo
jaunų žmonių
nevyriausybinių jaunimo organizacijų, nevyriausybinių su jaunimu dirbančių
I+II: paprogramė išskirta
paprogramė
aktyvumą ir
organizacijų bei pagal galimybes neformalių jaunimo grupių jaunimo veiklų
I+II+III: paprogramė išskirta
išskirta
dalyvavimą
(programų, projektų, iniciatyvų ir pan.) finansavimo paprogramė
I+II+III+IV (metinis):
jaunimo, jaunimo
paprogramė išskirta
organizacijų
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. T-118 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo
veikloje.
29 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkurso organizavimo ir
finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta aprašo 10.6 papunktyje nurodyta priemonė:
http://195.182.92.232/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=28828

3.1.2. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirtas finansavimas nevyriausybinių jaunimo ir
nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių
jaunimo grupių jaunimo veikloms (programoms, projektams, iniciatyvoms ir pan.)
įgyvendinti.

I: I+II: 2000 Eur
3000 Eur
I+II+III: 2000 Eur
I+II+III+IV (metinis): 2000 Eur
1. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. T-118 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018
m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkurso
organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta aprašo 12 punkte nurodyta priemonė:
http://195.182.92.232/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=28828

2. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VT-455 „Dėl lėšų, skirtų Ignalinos
rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamiems projektams, paskirstymo“
3.1.3. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotų nevyriausybinių jaunimo ir
nevyriausybinių su jaunimu dirbančių organizacijų bei pagal galimybes neformalių
jaunimo grupių įgyvendintų jaunimo veiklų (projektų, iniciatyvų ir pan.) skaičius.

I: I+II: 5
I+II+III: 5
I+II+III+IV (metinis): 5
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VT-455 „Dėl lėšų, skirtų Ignalinos rajono
savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamiems projektams, paskirstymo“
3.1.4. Užtikrinta, kad Savivaldybės jaunimo reikalų taryba turėtų galimybę svarstyti
I: Pasiūlymai
bei teikti siūlymus jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso prioritetams.
I+II: teikiami
I+II+III: -

I+II+III+IV (metinis):
pasiūlymų nepateikta
I: 2
I+II: 2
I+II+III: 2
I+II+III+IV (metinis): 2

3.1.5. Didinamas jaunimo organizacijų padalinių, veikiančių nacionaliniu mastu,
skaičius savivaldybėje, suteikiant galimybę jauniems žmonėms dalyvauti pilietinėje
veikloje

3.2. Užtikrinti
efektyvų
Savivaldybės
jaunimo reikalų
tarybos darbą.

Padalinių
skaičius
Savivaldybėje
didinamas
Lietuvos moksleivių sąjungos padalinys, Maltos ordino pagalbos tarnybos jaunųjų maltiečių grupė.
Taip pat Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje veikia Jaunųjų šaulių būrelis (kuruoja Utenoje esanti rinktinė). Taip pat aktyviai veikia Jaunojo
pasieniečio būrelis 2 Ignalinos miesto ugdymo įstaigose ir 3 kaimo vietovių ugdymo įstaigose.
3.2.1. Užtikrintas Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planavimas ir
I: planuojama ir viešinama
viešinimas: rengiami metiniai veiklos planai, posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos,
I+II: planuojama ir viešinama
SJRT veikla
viešinama internete.
I+II+III: planuojama ir
planuojama ir
viešinama
viešinama
I+II+III+IV (metinis):
planuojama ir viešinama
1. 2020 m. sausio ir vasario mėn. įvyko 2 SJRT posėdžiai.
2. 2020 m. birželio 25 d. įvyko SJRT posėdis.
3. 2020 m. rugsėjo 14 d. įvyko SJRT posėdis. Atliktas įsivertinimas pagal JRD rekomendacijas.
4. 2020 m. gruodžio 14 d. įvyko SJRT posėdis.
5. 2020 m. gruodžio 3 d. vykusiame Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdyje pristatyta SJRT metinė ataskaita.
SJRT posėdžių protokolai ir veiklos planas skelbiami savivaldybės interneto svetainėje: http://ignalina.lt/index.php?134672072
Taip pat SJRT informacija dalijasi savo ir savivaldybės administracijos profiliuose socialiniame tinkle „Facebook“.
3.2.2. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų Savivaldybės
I: tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo
I+II: 4
politikos klausimais, skaičius.
I+II+III: I+II+III+IV (metinis):
pasiūlymų nepateikta
3.2.3. Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pateiktų pasiūlymų dėl jaunimo
politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Savivaldybės ilgalaikius (arba
vidutinės trukmės) strateginio planavimo dokumentus skaičius.

2

I: I+II: I+II+III: I+II+III+IV (metinis):
pasiūlymų nepateikta

3.2.4. Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų veiklos organizavimas yra vertinamas
pagal Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vertinimo kriterijus, vadovaujantis
SJRT atitinka
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. rekomendacijas
gegužės 6 d. įsakymu Nr. 2V-105 (1.4) "Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų
veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijų patvirtinimo".
2020 12 21 el. paštu Departamento specialistei L. Jasionytei išsiųsta SJRT įsivertinimo anketa.

I: atitinka reikalavimus
I+II: atitinka reikalavimus
I+II+III: atitinka reikalavimus
I+II+III+IV (metinis): atitinka
reikalavimus

2020 07 17 parengtas ir ugdymo įstaigoms bei visuomenės sveikatos biurui išsiųstas administracijos direktoriaus raštas Nr. R2 1057 „Dėl lytiškumo
ugdymo priemonių savivaldybėje“ (įstaigos raginamos bendradarbiauti su SJRT ir suteikti prašomą informaciją).
Pasidalijus informacija apie „Lijot“ iniciatyvą „Jaunimo biuras“, sulaukta susidomėjimo, ir vienas Ignalinos rajono jaunas žmogus lapkričio mėn.
buvo atrinktas į biuro komandą.

KITOS VEIKLOS SRITYS
4. Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas.
4.1. Skatinti
4.1.1. Jaunimo politikos įgyvendinimo tema įtraukta į pilietiškumo pamokų turinį.
I: 0
tarpžinybinį ir
I+II: 0
Pamokų
tarpsektorinį
skaičius:10
I+II+III: 0
bendradarbiavimą PASTABA. Temos įtrauktos, tačiau į pamokas JRK nekviestas dėl karantino.
I+II+III+IV (metinis): 0
Įtrauktos temos skirtos supažindinti mokinius su jaunimo politika, sužinoti apie savo galimybes įsitraukti į visuomeninę veiklą per jaunimo
organizacijas, savanorišką veiklą.
2020 09 11 rajono ugdymo įstaigoms išsiųstas administracijos direktoriaus raštas Nr. R2-1333 „Dėl pilietiškumo ugdymo priemonių“. Surinkta
informacija persiųsta Departamentui el. paštu.

4.1.2. Skatinamas jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas mokyklose (įgyvendinamos
programos ir projektai, skirti lavinti jauno žmogaus profesines ir socialines
kompetencijas, suteikti žinių ir gebėjimų, padedančių įsitraukti į darbo rinką).
Skatinamas
programų
atsiradimas
mokyklose

I: dalinamasi informacija
socialiniuose tinkluose, el. paštu
I+II: dalinamasi informacija
socialiniuose tinkluose, el. paštu
I+II+III: dalinamasi informacija
socialiniuose tinkluose, el. paštu
I+II+III+IV (metinis):
dalinamasi informacija
socialiniuose tinkluose, el.
paštu; identifikuotas poreikis
skatinti įvairesnių ir
patrauklesnių jaunimui ugdymo
karjerai priemonių taikymą.

1. Su Ignalinos rajono mokyklomis el. paštu dalytasi informacija apie Lietuvos „Junior Achievement“ programą.
2. Birželio mėn. kartu su savivaldybės Švietimo ir kultūros skyriaus specialistais dalyvauta pristatant profesinio orientavimo
programą ugdymo įstaigoms. Taip pat esu įtraukta į profesinio orientavimo patarėjų savivaldybėje komandą.
3. 2020 m. spalio 21 d. raštas Nr.R2-150 ugdymo įstaigoms dėl karjeros ugdymo priemonių (surinkta informacija iš mokyklų apie
vykdomas karjeros ugdymo programas ir priemones. Gauta informacija leidžia manyti, kad mokykloms reikia išsamiau susipažinti
su verslumo skatinimo programomis (nors „Junior Achievement“ programa kai kur jau buvo įgyvendinama anksčiau), ieškoti
patrauklesnių ugdymo karjerai formų.
4. Tęsiasi projekto „Nepamiršk parašiuto“ (kartu su „Sodra“) įgyvendinimas. Projekte dalyvauja 1 Ignalinos miesto ugdymo įstaiga.
4.1.3. Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Savivaldybėje
(įgyvendinamos ilgalaikės programos ir projektai).

Paslaugos
teikiamos/progra
mos
įgyvendinamos

I: I+II: I+II+III: I+II+III+IV (metinis): -

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras partnerio teisėmis prisijungė prie Elektrėnų rajono visuomenės sveikatos biuro
rengto projekto dėl jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimo savivaldybėse. Bendradarbiauta su biuru, rengiant
informaciją paraiškai pateikta 2020 m. spalio 1 d.). Laukiama projektų vertinimo rezultatų.
5. Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas.
5.1. Skatinti
5.1.1. Renkami ir Departamentui pateikiami Savivaldybės duomenys dėl jaunimo
I: renkami
efektyvų jaunimo politikos įgyvendinimo vietos lygmeniu (pagal Departamento parengtą Jaunimo
Duomenys
I+II: renkami
politikos
politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijų sąrašą).
renkami ir
I+II+III: renkami
įgyvendinimą
pateikiami
I+II+III+IV (metinis): renkami
Savivaldybėje.
5.1.2. Remiantis Departamento patvirtintomis rekomendacijomis, renkama ir
I: surinkti ir pateikti
Departamentui teikiama informaciją apie Savivaldybėje gyvenamąją vietą
I+II: surinkti ir pateikti
Duomenys
deklaravusius neaktyvius jaunus žmones.
I+II+III: surinkti ir pateikti
renkami ir
I+II+III+IV (metinis): surinkti
pateikiami
ir pateikti
5.1.3. Savivaldybėje atliktų jaunimo situacijos tyrimų, analizių skaičius.
1
Raštai Departamentui „Dėl jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje“:
2020 01 13 Nr. R2-63
2020 04 17 Nr. R2-601

I: 2
I+II: 1
I+II+III: 0
I+II+III+IV (metinis): 3

2020 10 21 Nr. R2-1566
Raštai Departamentui „Dėl duomenų apie neaktyvius jaunus žmones“:
2020 01 13 Nr. R2-63
2020 04 17 Nr. R2-598
2020 10 15 Nr. R2-1518
Kartu su SJRT sukurtos ir atliktos 3 internetinės apklausos: jaunimo poreikių (sausio mėn.), dėl jaunimo erdvės (vasario mėn.) ir JRD
inicijuota dėl karantino pasekmių jaunimui (birželio mėn.).
5.1.4. Atliktas jaunimo politikos kokybės srities „Tarpžinybiškumas,
Atliktas 1 srities I: tarpsektoriškumas“ vertinimas.
vertinimas
I+II: I+II+III: I+II+III+IV (metinis): PASTABA. JRK turi inicijuoti ir dalyvauti vykdant vertinimo procesą. Tačiau reali situacija tokia, kad JRK turi ir atlikti vertinimą. Darbo
grupė, deja, sudaroma tik dėl to, kad būtų išlaikytos teisės aktuose numatytos procedūros, vertinimo procese realiai ji nedalyvauja. Manau,
būtų teisinga iki 2024 m., kuomet bus atnaujinama ilgalaikė savivaldybės strategija, ieškoti galimybių pirkti vertinimo paslaugą ir,
naudojantis ekspertų paslaugomis bei atlikus išsamų vieno laikotarpio visų sričių JPK vertinimą, turėti aiškų vaizdą ir tikslias
rekomendacijas dėl JPK įgyvendinimo savivaldybėje (kas būtų ir realus pagrindas įtraukti konkrečias sritis, numatyti priemones ir
rodiklius ilgalaikėje strategijoje).
6. Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu.
6.1. Užtikrinti
6.1.1. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius vykdo funkcijas pagal SADM
Aprašymas
I: iš dalies
nuoseklų ir
įsakymu patvirtintą tipinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės
patvirtintas ir
I+II: iš dalies
efektyvų jaunimo aprašymą bei Departamento rekomendacijas.
funkcijos
I+II+III: iš dalies
politikos
vykdomos pagal I+II+III+IV (metinis): iš dalies
įgyvendinimą
pareigybės
Savivaldybėje.
aprašymą
Savivaldybės JRK funkcijas vykdo pagal savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. VT-399 „Dėl
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus), jaunimo
reikalų koordinatoriaus (vyresniojo specialisto) ir socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto (savivaldybės
gydytojo) pareigybių aprašymo patvirtinimo“
6.2. Spręsti
6.2.1. Finansuotų ir įgyvendinamų Savivaldybėje projektų, skirtų mažiau galimybių
I: 1
turintiems
jauniems
žmonėms
(grupiniai
užsiėmimai,
individualus
konsultavimas,
I+II: 1
1
mažiau galimybių
darbas
su
jaunuolių
šeimomis)
skaičius.
I+II+III: 1
turinčio jaunimo
I+II+III+IV (metinis): 1
socialines
Projektą „Kompleksinė pagalba šeimai“ vykdo savivaldybės Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius su partneriais.
problemas.

6.3. Skatinti
jaunimui
palankias sąlygas
gyventi ir dirbti
Savivaldybėje.

6.3.1. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirta suma įgyvendinamoms priemonėms
(programoms, projektams ar pan.), skirtoms jauniems žmonėms paskatinti gyventi ir
dirbti Savivaldybėje.

Studijų rėmimo
programa
vykdoma

I: vykdoma
I+II: vykdoma
I+II+III: vykdoma
I+II+III+IV (metinis): vykdoma
Vykdoma studijų rėmimo programa. 2020 m. savivaldybės administracijos veiklos plane numatyta 10 000 Eur šiai programai įgyvendinti.
Administruoja Švietimo ir kultūros skyrius.
7. Tarpkultūrinio mokymosi skatinimas.
7.1. Skatinti
7.1.1. Naujai akredituotų Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą gavusių
I:tarptautinės
organizacijų skaičius Savivaldybėje.
I+II:1
savanorystės
I+II+III: galimybes.
I+II+III+IV (metinis):7.1.2. Metų pabaigoje esančių Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą gavusių
I: 2
organizacijų skaičius Savivaldybėje.
I+II: 2
3
I+II+III: 2
I+II+III+IV (metinis): 2
7.1.3. Tarptautinę savanorystę atliekančių, Savivaldybėje registruotų, jaunų asmenų
I: skaičius.
I+II:3
I+II+III: I+II+III+IV (metinis): 7.1.4. Renginių skaičius, kuriuose Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius –
I: Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros konsultantas – skatina
I+II: 1
informacijos apie Erasmus+ ir Europos solidarumo korpusą galimybės sklaidą, pagal
I+II+III: 2
poreikį konsultuoja jaunus žmones.
I+II+III+IV (metinis): 2
7.1.5. Metų pabaigoje pateiktų Europos solidarumo projektų skaičius
I: I+II: 1
I+II+III: 1
I+II+III+IV (metinis): 1
1. Rugpjūčio mėnesį įvyko du susitikimai su iniciatyvine jaunų žmonių grupe, kurių metu buvo išgrynintas poreikis teikti paraišką
Europos solidarumo korpusui. Dalyvavo JRK, JTBA regioninis konsultantas, 5 jaunų žmonių grupė.
2. Rugsėjo mėn. parengta ir spalio 1 d. terminui Europos solidarumo korpusui pateikta projekto „Erdvė“ paraiška.
3. Gruodžio mėn. gauta informacija, kad projektas „Erdvė“ finansuotas (6444 Eur). Patikslinta informacija ir parengti dokumentai,
reikalingi dotacijos sutarties pasirašymui.
4. Gruodžio mėn. Ignalinos rajono turizmo informacijos centras pateikė paraišką akreditacijai tapti tarptautinius savanorius
priimančia organizacija.
5. Kadangi Ignalinos rajone nėra siunčiančios organizacijos, negaliu pateikti tikslios informacijos dėl tarptautinių savanorių, kurie
registruoti savivaldybėje. Gali būti, kad Ignalinos rajone deklaravę gyvenamąją vietą jaunuoliai, tačiau fiziškai jau čia nesantys

(nuo 19 iki 29 m.) naudojasi kitų šalies organizacijų paslaugomis ir yra tarptautiniai savanoriai.

2 lentelė (teikiama tik IV ketv. ataskaitoje). Pateikiami susumuoti ir apibendrinti 2020 metų (aktualūs 2020-12-31 dieną) jaunimo politikos įgyvendinimo
vietos lygmeniu duomenys pagal nurodytus Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijus
Nr.
1.

Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje vertinimo kriterijai

2020 m. duomenys

Pastabos, komentarai

(skaičius)

(jeigu yra)

Atvirųjų jaunimo centrų (AJC), vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, skaičius
Atvirųjų jaunimo erdvių (AJE), vykdančių atvirąjį darbą su jaunimu, skaičius

0
0

AJC ir AJE tiesiogiai su jaunimu dirbančių jaunimo darbuotojų, nuosekliai finansuojamų
savivaldybės biudžeto lėšomis, etatų bendras skaičius
Komandų (sudarytų iš ne mažiau kaip 2 jaunimo darbuotojų), vykdančių mobilųjį / darbą su
jaunimu gatvėje, skaičius
Vietų, į kurias vyksta mobiliojo / darbo su jaunimu gatvėje komanda (sudaryta iš ne mažiau
kaip 2 jaunimo darbuotojų), skaičius
Bendras savivaldybėje veikiančių AJC ir AJE unikalių lankytojų skaičius
Mobiliojo / darbo su jaunimu gatvėje įgyvendinimas – unikalių jaunų žmonių, su kuriais
palaikomas reguliarus kontaktas, skaičius
Jaunimo iniciatyvų, veiklų projektų, finansuotų savivaldybės biudžeto lėšomis, dalyvių1 jaunų žmonių (14-29 m.), skaičius

0

Yra suformuota ir patvirtinta savivaldybės jaunimo reikalų taryba (narių skaičius)

8

2.

3.
4.
5.
6.
7.

0
0

0
300

8.

9.
1

Gruodžio mėn. atliktas
Ilgių k. bendruomenės
vaikų dienos centro AJE
identifikavimas.
Nustatyta, kad AJE
neatinka
atvirųjų
jaunimo erdvių kriterijų.

Jaunimo dienos renginio
Ignalinoje
dalyviai;
Jaunojo
pasieniečio
būrelio
vasaros
užimtumo
programos
dalyviai;
Ilgių
bendruomenės projekto
dalyviai

Dalyvis – asmuo, kuriam yra skirta iniciatyva ir kuris dalyvauja numatytose veiklose (pvz., numatytų renginių dalyvis, paslaugų gavėjas)

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų (rekomendacijų), susijusių su jaunimo
politikos įgyvendinimu, pateiktų savivaldybės administracijai, tarybai, skaičius
Skirtas finansavimas atvirajam darbui su jaunimu savivaldybėje įgyvendinti (AJC ir AJE
jaunimo darbuotojų etatams, patalpoms, veikloms jaunimui), iš savivaldybės biudžeto lėšų
skirta suma (eurais)
Skirtas finansavimas mobiliajam / darbui su jaunimu gatvėje savivaldybėje įgyvendinti
(jaunimo darbuotojų etatams, patalpoms, veikloms jaunimui), iš savivaldybės biudžeto lėšų
skirta suma (eurais)
Skirtas finansavimas jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui, iš savivaldybės
biudžeto lėšų skirta suma (eurais)

1

Skirtas finansavimas jaunimo iniciatyvoms ir projektams įgyvendinti, iš savivaldybės
biudžeto lėšų skirta suma (eurais)
Atlikti savivaldybės jaunimo (14-29 m.) situacijos, jaunimo problematikos tyrimai, analizės,
jaunimo politikos kokybės vertinimas

2000 Eur

1000 Eur

0

500 Eur

Ignalinos r. kuruojanti
SVO nepateikė paraiškos
ir
pinigai
liko
nepanaudoti.

3 apklausos

3 lentelė (nebūtina teikti). Nurodomi pasiekti rezultatai ir vykdytos veiklos įgyvendinant kitas, individualias savivaldybės jaunimo politikos veiklos sritis
(pildoma ir teikiama, jeigu yra esminių, ilgalaikių veiklų, kurios nebuvo įtrauktos prie savivaldybei rekomenduojamų įgyvendinti, tačiau kurias aktualu įtraukti
į ataskaitą)
Sritys

Užduotys

Per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios)
pasiekti rezultatai (kiekybiniai ir kokybiniai)

Vykdytos veiklos

___________________________________________________________
(rengėjo vardas ir pavardė, telefono nr., el. pašto adresas)

__________________
(parašas)

Asta Savičiūnaitė, 8 671 09519, el. paštas asta.saviciunaite@ignalina.lt
(rengėjo vardas ir pavardė, telefono nr., el. pašto adresas)

__________________
(parašas)

