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TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
2021 M. VEIKLOS ATASKAITOS PRITARIMO IR VERTINIMO
2022 m. vasario 23 d. Nr. S1E–47
Trakai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2020 m. rugpjūčio 27 d. tarybos
sprendimo Nr. S1E-143, 224 punktu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu,
Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Trakų rajono savivaldybės
tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. S1E-55 „ Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019
metų vasario 21 d. sprendimo Nr.S1E-37 „Dėl Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos
naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 skyriaus 7.7 punktu ir atsižvelgdama į Trakų
rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 metų sausio 27 d. protokolą Nr. AP8-51 bei
siekdama koordinuoti veiklą, susijusią su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybės teritorijoje,
Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – TJRT) 2021 m.
veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Nustatyti, kad TJRT veikla atitinka pagrindinius kokybiškos jaunimo reikalų tarybos
veiklos principus.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1E–47
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – TJRT) yra visuomeniniais
pagrindais veikiantis kolegialus organas prie Trakų rajono savivaldybės tarybos, turinti nuolatinės
komisijos statusą, įsteigta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos
Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymais bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.
TJRT yra patariamąjį balsą turinti institucija, kurios ilgalaikis tikslas – koordinuoti ir padėti
įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, užtikrinti jaunimo
dalyvavimą, sprendžiant jiems svarbius klausimus.
2021 m. kovo 25 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1E-55 patvirtinti Trakų r.
savivaldybės nauji Jaunimo reikalų tarybos nuostatai, kuriuose numatyta galimybė JRT rinkimus
organizuoti nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis.
TJRT patvirtinta 2021 metų gegužės 27 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.
S1E-118 „Dėl Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tvirtinimo“. TJRT sudaro 10
asmenų ir yra sudaryta lygiateisės partnerystės ir pariteto principu iš Savivaldybės tarybos,
Savivaldybės administracijos ir jaunimo deleguotų atstovų, kurie sudaro nemažiau kaip pusę visų
JRT narių. TJRT jaunimo atstovai atstovauja skirtingoms savivaldybės teritorijoms ir gyvenvietėms.
TJRT pirmininkė

̶

Evelina Kislych-Šochienė, Trakų rajono savivaldybės mero patarėja, o

pirmininkės pavaduotoju išrinktas – Vytautas Lekevičius, Trakų rajono Grendavės seniūnijos
bendruomenės „Žiburys" pirmininkas. JRT nariai savo veikloje vadovaujasi aktyvaus įsitraukimo,
domėjimosi, tinkamo atstovavimo ir kitos kokybiškos SJRT veiklos principais. Dalis TJRT narių
buvo įtraukti į dvi darbo grupes: Jaunimo projektinės veiklos vertinimo komisiją bei Stipendijų
skyrimo komisiją.
2021 m. įvyko du 2019 metais suformuotos JRT bei 5 naujai suformuotos TJRT posėdžiai,
svarstytas 21 klausimas. Naujai suformuota TJRT įsipareigojo tęsti ankstesnės TJRT pradėtus
darbus. TJRT dirbo pagal pasitvirtintą 2021 m. veiklos planą, kuris parengtas atsižvelgiant į
jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje situaciją ir vertinimus, numatyti tikslai ir veiklos
atspindi esamą jaunimo situaciją ir problematiką. Buvo nagrinėtas jaunimo užimtumas, nedarbas,
aptartos jaunimo iniciatyvos ir tarpžinybinis bendradarbiavimas.
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TJRT nariai aktyviai dalyvavo atliekant „Jaunimo politikos įgyvendinimo plėtros Trakų
rajono savivaldybėje 2022 ̶ 2024 m. galimybių studiją“: žmogiškaisiais resursais prisidėjo prie
atliekamų apklausų, aktyviai dalyvavo Focus grupėse, bei gautų tarpinių rezultatų aptarime. Šios
studijos tyrimų rezultatų pagrindu numatyti 2022 ̶ 2024 m. Jaunimo politikos prioritetiniai tikslai ir
uždaviniai, kurie aprėpė jaunimo politikos formavimą Savivaldybėje pagal šias sritis: jaunų žmonių
įgalinimas, dalyvavimas ir atstovavimas, darbas su jaunimu, ypač didelį dėmesį skiriant mobiliam
darbui su jaunimu, savanoriška veikla, tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas.
Pagal TJRT plano punktus „Jaunų žmonių interesų atstovavimas, sprendžiant jaunimo
politikos klausimus“ ir „Jaunimo politikos stiprinimas vietos lygmeniu“ buvo teikti pasiūlymai
„Trakų rajono savivaldybės skatinamųjų stipendijų, skirtų gabaus, materialinių sunkumų patiriančio
jaunuolio studijoms paremti, skyrimo tvarkos aprašui“ rengti, svarstyti papildomai gauti prašymai
skirti lėšas jaunimo iniciatyvai įgyvendinti, bei LMS Trakų skyriaus veiklai organizuoti. TJRT narių
iniciatyva buvo užtikrintas ne tik Jaunimo projektinės veiklos finansavimo konkurso projektų
įgyvendinimo stebėsena ir vizitavimas, bet aptarti įgyvendinti projektai.
JRT nuolat stebėjo ir analizavo jaunimo situaciją rajone, rinko informaciją apie savivaldybės
ir jaunimo organizacijų veiklą, skirtą jaunimui, gilinosi į jaunimo problemas. Informaciniuose
susitikimuose su moksleiviais buvo pristatytos jaunimo įsidarbinimo galimybės vasaros metu Trakų
rajone – jaunimas buvo supažindintas su „Jaunimo užimtumo, verslumo ugdymo ir integracijos į
darbo rinką priemone“, taip pat prisidėta prie šios priemonės sklaidos. 2021 m. vykusiose
diskusijose su jaunimu išaiškėjo lauko erdvių, skirtų jaunimo susibūrimams, trūkumo problema.
TJRT narių iniciatyva buvo skirtas finansavimas meninei instaliacijai – „Šviečiančios supynės“ –
įrengti Rūdiškėse. Suformuota erdvė tapo jaunimo traukos centru.
TJRT nariai idėjomis ir pasiūlymais prisidėjo prie Vilnius ̶ Lithuania iGEM 2021 komandos
sukurto edukacinio projekto „6-asis SinBio pojūtis” įgyvendinimo mūsų savivaldybėje. Projektas
sėkmingai įgyvendinti pradėtas mūsų rajono progimnazijose ir gimnazijose.
Jaunimo reikalų tarybos nariai žmogiškaisiais resursais prisidėjo prie vietos savanoriškos
veiklos modelio įgyvendinimo: skleidė informaciją apie jaunimo savanorišką tarnybą, ragino ir
motyvavo jaunuolius įgyti naujų kompetencijų pasirenkant JST.
TJRT narių veikla atliko svarbų vaidmenį ugdant pilietiškumą, patriotiškumą – buvo
skatinama Jaunimo organizacijų veikla, įsitraukimas jaunų žmonių į Jaunimo organizacijas,
inicijuoti projektai Jaunimo pilietiškumui ugdyti. Jų pagalbos dėka buvo užtikrintas Jaunimo
projektinės veiklos konkurso 2021 projektų įgyvendinimo stebėsena ir vizitavimas.
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Siekdami dalintis sukaupta patirtimi ir perimti kitų savivaldybių TJRT gerąją patirtį
dalyvavo susitikime su Varėnos ir Širvintų jaunimo reikalą tarybų atstovais, kur kartu su mūsų
Savivaldybės valdžios atstovais diskutavo apie iškylančias problemas ir ieškojo sprendimų būdų.
TJRT nariai dalyvavo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos bei VšĮ Politikos tyrimų ir analizės instituto organizuojamuose mokymuose.
Mokymuose buvo keliama kvalifikacija jaunimo reikalų atstovavimo srityje, išbandyti praktiniai
tarpžinybinio bendradarbiavimo metodai.
JRT svarstė ir publikavo aktualią jaunimui informaciją savivaldybės interneto svetainėje

www.trakai.lt/jaunimas/ ir rajono spaudoje, prisidėjo prie jaunimo informavimo ir konsultavimo (JIK)
portalo „Žinau viską“, skirto padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo
aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą, viešinimo savivaldybės svetainėje,
Lentvario jaunimo centro bei Trakų ir Aukštadvario erdvių socialiniuose tinkluose. Jaunimo reikalų
tarybos aktuali informacija viešinama oficialiame savivaldybės puslapyje.
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