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PATVIRTINTA 

Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

2022 m. kovo 1 d. protokolu Nr. JT-4 

 

BIRŽŲ RAJONO JAUNIMO REIKALŲ TARYBŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO REZULTATAI 

 

Siektinas 

rezultatas SJRT vertinimo kriterijai Į(si)vertinimas 

1. SJRT formavimas 

(Taip / Iš dalies / 

Ne) 

1.1. Jaunų 

žmonių 

interesų 

atstovavimas 

svarstant 

jauniems 

žmonėms 

aktualius 

klausimus 

1.1.1. SJRT sudaryta lygybės principu (pusę SJRT narių sudaro jaunimo atstovai) Taip 

1.1.2. Jaunimo atstovai išrinkti demokratiniu būdu viešo, visuotinio susirinkimo metu Taip 

1.1.3. Jaunimo atstovais išrinkti jauni asmenys (14-29 m. amžiaus) Taip 

1.1.4. SJRT jaunimo atstovai atstovauja įvairaus amžiaus jaunus žmones, atskiras jaunimo grupes, 

skirtingas savivaldybės teritorijas ir gyvenvietes Taip 

1.1.5. SJRT nuostatuose ir (arba) atskirai patvirtintame dokumente aiškiai aprašyta jaunimo atstovų 

rinkimų ir delegavimo į SJRT tvarka 
Taip 

1.2. Užtikrintas 

sprendimų 

priėmimas 

svarstant 

jauniems 

žmonėms 

aktualius 

klausimus 

1.2.1. Savivaldybės tarybos nariai sudaro ne mažiau kaip trečdalį visų SJRT narių skaičiaus Taip 

1.2.2. SJRT savivaldybės atstovai atstovauja savivaldybę įvairiose viešosios politikos srityse Taip 

1.2.3. SJRT nariai savo veikloje vadovaujasi aktyvaus įsitraukimo, domėjimosi, tinkamo atstovavimo ir kt. 

kokybiškos SJRT veiklos principais 

Taip 

1.3. 

Efektyviam 

darbui optimali 

SJRT sudėtis 

1.3.1. SJRT narių skaičius yra nuo 6 iki 14 asmenų, atitinkamas aktyviai savivaldybėje veikiančių jaunimo 

organizacijų skaičiui ir susijęs su savivaldybės tarybos narių skaičiumi 

Taip 

2. SJRT veiklos planavimas 
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2.1. Užtikrintas 

kryptingas 

SJRT veiklos 

planavimas ir 

veiklos 

tęstinumas 

2.1.1. SJRT posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius Taip 

2.1.2. Patvirtintas SJRT einamųjų metų veiklos planas / gairės / pagrindiniai darbotvarkės klausimai 

metams Taip 

2.1.3. SJRT veiklos planas parengtas atsižvelgiant į jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje situaciją 

ir vertinimus, numatyti tikslai ir veiklos atspindi esamą jaunimo situaciją ir problematiką Iš dalies 

2.1.4. SJRT veiklos plane / tarp pagrindinių darbotvarkės klausimų įtraukta: 

2.1.4.1. Darbo su jaunimu formų, jaunimo savanoriškos veiklos įgyvendinimo ir kokybės užtikrinimo, 

jaunimo organizacijų stiprinimo ir finansavimo, jaunimo įgalinimo klausimai Taip 

2.1.4.2. Departamento rekomendacijos dėl jaunimo politikos įgyvendinimo sričių ir užduočių Taip 

2.1.4.3. LiJOT siūlomi svarstyti klausimai Iš dalies 

2.1.4.4. Klausimai, aktualūs atsižvelgiant į savivaldybėje atliktų tyrimų ir analizių rezultatus ir išvadas Taip 

2.1.4.5. Savivaldybės trimečiame strateginiame veiklos plane ir kt. planavimo dokumentuose numatytų 

jaunimui skirtų programų ir priemonių svarstymas Taip 

2.1.4.6. Savivaldybės taryboje, komitetuose numatomi svarstyti klausimai, aktualūs jaunimui Taip 

3. SJRT veiklos organizavimas 

3.1. 

Suinteresuotų 

šalių 

įtraukimas į 

SJRT veiklą 

3.1.1. Organizuojami išplėstiniai SJRT posėdžiai, kurių metu suinteresuotos šalys kviečiamos dalyvauti ir 

išsakyti savo poziciją svarstomais klausimais (mažiausiai kartą į metus) Taip 

3.1.2. Organizuojami išvažiuojamieji SJRT posėdžiai tam tikrai jaunimo problemai, konfliktinei situacijai 

ar klausimui spręsti (mažiausiai kartą į metus) Ne 

3.1.3. Į jaunimui aktualių klausimų ir problemų svarstymą įtraukiamos savivaldybėje ir (ar) regione 

esančios įstaigos, organizacijos bei kiti suinteresuoti veikėjai Taip 

3.2. Įrodymais 

grįstų 

sprendimų 

priėmimas 

3.2.1. SJRT inicijuoja, jog savivaldybėje būtų renkama, reguliariai atnaujinama ir analizuojama informacija apie: 

3.2.1.1. jaunimą, jaunimo situaciją ir poreikius Taip 

3.2.1.2. jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose Taip 

3.2.1.3. kitų savivaldybių ir užsienio šalių gerąją patirtį ir jos pritaikymo galimybes Taip 

3.3. Jaunų 

žmonių 

įtraukimas į 

3.3.1. SJRT nariai, ypatingai jaunimo atstovai, dalyvauja savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų 

posėdžiuose, darbo grupėse, kuriuose sprendžiami aktualūs jaunimo politikos klausimai 

Taip 
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sprendimų 

priėmimą 

3.4. Jaunimui 

aktualių 

klausimų 

sprendimas 

3.4.1. SJRT teikia siūlymus, rekomendacijos ir (arba) pozicijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar 

komisijoms, administracijai, institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos 

įgyvendinimo ir jaunimui aktualių klausimų sprendimo 

Taip 

4. SJRT atskaitomybė ir veiklos vertinimas 

- 

4.1.1. Reguliariai peržiūrimas SJRT veiklos planas ir įvertinami pasiekti rezultatai Iš dalies 

4.1.2. SJRT reguliariai įsivertina savo veiklą pagal aiškius kiekybinius ir kokybinius veiklos vertinimo 

kriterijus Taip 

Kiekybiniai SJRT veiklos vertinimo kriterijai apima, tačiau neapsiriboja šiais: Skaičius 

4.1.3. Savivaldybėje inicijuotų ir atliktų jaunimo situacijos, poreikių analizių, tyrimų, jaunimo politikos 

įgyvendinimo situacijos, jaunimo politikos kokybės vertinimų skaičius 

Inicijuota:1 

Atlikta:1 

4.1.4. Pozicijų, siūlymų ar rekomendacijų skaičius (pateiktų ir į kuriuos buvo atsižvelgta): 

4.1.4.1. savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, savivaldybės administracijai dėl jaunimo 

politikos plėtros savivaldybėje krypčių (turinys ir skaičius) 

Pateikta: 1 

Atsižvelgta: 1 

4.1.4.2. savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių 

ir veiklų įtraukimo į savivaldybės strateginius planus (turinys ir skaičius) 

Pateikta:0 

Atsižvelgta: 0 

4.1.4.3. savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo, 

programų, priemonių ir veiklų turinio, finansavimo dydžio ir tvarkos (turinys ir skaičius) 

Pateikta: 3 

Atsižvelgta: 3 

4.1.4.4. savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo programų, 

priemonių ir veiklų turinio bei kitais jaunimui aktualiais klausimais (turinys ir skaičius) 

Pateikta:1 

Atsižvelgta: 1 

4.1.5. Komitetų, komisijų, darbo grupių, kuriuose dalyvauta sprendžiant aktualius jaunimo politikos 

įgyvendinimo klausimus ir kuriuose pateikta suformuota SJRT pozicija arba pasiūlymai, skaičius 

Dalyvauta: 3 

Pateikta pozicija: 1 

4.1.6. Komitetų, komisijų, darbo grupių, kuriuose sprendžiami jaunimo politikai aktualūs klausimai ir į 

kurias įtraukti SJRT jaunimo atstovai, skaičius 

Komitetai ir kt.:4 

Jaunimo atstovai:8 

4.1.7. Mokymų, konferencijų, konsultacijų ar kitų renginių, kurie vyksta jaunimo politikos formavimo ir 

įgyvendinimo tematika ir kuriuose dalyvavo SJRT nariai, skaičius 

Renginiai:2 

Dalyviai iš SJRT:5 

4.1.8. Susitikimų, vizitų, bendrų konferencijų su kitomis SJRT skaičius 2 
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Kokybiniai SJRT veiklos vertinimo kriterijai apima, tačiau neapsiriboja 

šiais: Aprašymas 

4.1.9. Atliktų jaunimo situacijos, poreikių analizių, tyrimų, jaunimo politikos kokybės vertinimų metu surinktos informacijos ir 

rezultatų tikslingas naudojimas: 

4.1.9.1. planuojant SJRT veiklas, teikiant siūlymus ir rekomendacijas dėl 

jaunimo politikos įgyvendinimo plėtros krypčių, programų, priemonių ir veiklų 

įtraukimo į savivaldybės strateginius planus 

Atliktas Biržų rajono jaunimo problematikos 

tyrimas, parengta jo ataskaita 

4.1.9.2. aptariant, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus savivaldybės 

institucijose, administracijoje ir įstaigose, dirbančiose su jaunimu 

Nukeltą į 2022 m. nes tyrimo ataskaita pateikta 

Biržų rajono savivaldybės tarybai ir 

administracijai 2021 m. gruodžio 31 d. 

4.1.9.3. teikiant informaciją ir siūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo 

valstybinėms institucijoms ir įstaigoms 
- 

4.1.9.4. tarp kitų savivaldybėje veikiančių suinteresuotų šalių (rengiant 

projektus, kuriant naujas iniciatyvas ar pan.) 
- 

4.1.10. SJRT posėdžių metu svarstytų, analizuotų klausimų ir temų įvairovė 

(sritys) 

Biržų rajono savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos teisės aktų peržiūrėjimas ir  

koregavimas. Suorganizuotas ir paskirstytas 

Biržų rajono savivaldybės jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų 2019-2022 m. 

veiklos rėmimo programos 2021 metų 

finansavimas. Svarstyta ir pritarta Biržų 

savanoriškos tarnybos  modelio  finansavimui 

Biržų rajone 2021m. Inicijuotas Jaunimo 

problematikos tyrimas ir darbo grupės 

sudarymas. Deleguoti atstovai į savivaldybės 

Strateginio plėtros plano 2022–2030 m. darbo 

grupę ir į AJOT modelio bandomąjį projektą. 

Svarstyta siūlymas dėl naujos Jaunimo 

užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką 

programos įgyvendinimo Biržų r. savivaldybėje 

2022 m. 
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4.1.11. Pozicijų, siūlymų ar rekomendacijų, pateiktų savivaldybės institucijoms, 

administracijai ir įstaigoms, į kuriuos buvo atsižvelgta, įgyvendinimas 

2021-12-01 Nr. JT- 26 JRT raštas „Dėl 

savanoriškos veiklos įskaitymo į socialines-

pilietines valanda“. 

4.1.12. Savivaldybėje įvykęs pokytis ir sukurta pridėtinė vertė atsiradusi dėl 

pateiktų pozicijų, siūlymų ar rekomendacijų, į kuriuos buvo atsižvelgta ir kurie 

buvo įgyvendinti 

- 

4.2. Jaunimo ir 

visuomenės 

informavimas 

apie SJRT 

veiklą 

4.2.1. Aktuali SJRT informacija (narių sąrašas, veiklos planai, ataskaitos ir kt.) 

viešinama oficialiame savivaldybės internetiniame puslapyje ir kitose SJRT ir / 

arba JRK pasirinktose visuomenės informavimo priemonėse 

Taip 

 


