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2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. 2017 m. įvyko 6 Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT)
posėdžiai, vienas iš jų el. posėdis, dėl Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos 2016 m. veiklos
ataskaitos patvirtinimo. Suorganizuotas 1 išvažiuojamasis Jaunimo reikalų tarybos posėdis (planuoti
2), tačiau visi SJRT posėdžiai buvo atviri ir juose dalyvavo daug jaunimo atstovų, todėl organizuoti
daugiau išvažiuojamųjų posėdžių nebuvo poreikio.
2. Posėdžių metu svarstyta 18 klausimų, parengti 2 raštai Šiaulių jaunimo organizacijų
asociacijai „Apskritasis stalas“ (toliau – ŠJOA „Apskritasis stalas“) ir 2 raštai Savivaldybės
administracijai dėl jaunimui aktualių problemų sprendimo, parengtas ir patvirtintas Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos sprendimas dėl Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos sudarymo pakeitimo.
Nagrinėjami klausimai yra aktualūs jaunimui, todėl Savivaldybės administracijai 2017 m. buvo
rekomenduojama pakeisti Jaunimo centro langus (2017 m. pakeisti 32 langai, biudžete buvo numatyta
18 tūkst. eurų), rasti galimybę įrengti apšvietimą prie mokyklų (sąrašą parengė Didždvario gimnazijos
savanorės). Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyrius įtraukė 8
mokyklas į 2017 m. sąrašą apšvietimui perėjose įrengti. Siekiant sumažinti avaringumą prie mokymo
įstaigų pėsčiųjų perėjų apšvietimui įrengtas specialus kryptinis apšvietimas, kuris išryškina perėją ir
jos prieigose arba pačioje perėjoje esančius pėsčiuosius.
3. SJRT posėdžiai yra atviri, juose dalyvauja daug JO ir jaunimo atstovų, taip pat kviesti
asmenys, Savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių specialistai, kitų įstaigų ir organizacijų
atstovai. Jaunimas kreipiasi į SJRT tiek žodžiu tiek ir raštu. Rugsėjo ir gruodžio mėn. ŠJOA
„Apskritasis stalas“ teikė SJRT pasiūlymus raštu dėl jaunimui aktualių problemų sprendimo.
4. Spalio mėn. suorganizuotas Šiaulių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, Birštono
savivaldybės ir Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis Šiaulių miesto
savivaldybėje. Susitikimo tikslas – pasidalinti savo patirtimi įgyvendinant jaunimo politiką
regionuose.
5. Parengti ir patvirtinti jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatai, 2017
m. prioritetai, paskelbtas konkursas. Iš Savivaldybės biudžeto jaunimo iniciatyvoms buvo skirti 6000
eurų, gauta 21 paraiška, finansuota 11 projektų. Lėšų poreikis buvo 21,4 tūkst. eurų. SJRT posėdžio
metu skaitytos ir įvertintos paraiškos.
6. SJRT nariai dalyvavo jaunimo renginiuose ir projektinėje veikloje. Spalio 30 – lapkričio
3 dienomis LSDJS Šiaulių miesto skyrius bendradarbiaujant su Savivaldybės administracija ir SJRT
įgyvendino projektą „PAŽINK SAVIVALDĄ‘17“ – tai jau penktus metus organizuojamas projektas,
kurio tikslas: 9-12 klasių moksleivius skatinti domėtis savivaldos veikla, politikų ir administracijos
tarnautojų darbu bei tapti aktyvesniais piliečiais. Savivaldybės meras, pavaduotojai, administracijos
direktorius, departamentų ir skyrių vadovai, dalyvaujantys projekte, supažindino su savo veikla,
jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje, moksleiviai dalyvavo Savivaldybės tarybos komitetų,
JRT posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose siekiant suprasti savivaldybės darbą. Paskutinę projekto
dieną vyko diskusija – dialogas tarp politikų, SJRT narių ir jaunų žmonių, kurios tema buvo inicijuota
jaunų žmonių.
7. Jaunimo reikalų tarybos nariai ar jaunimo organizacijų atstovai deleguoti į formuojamas
savivaldybės darbo grupes ar komisijas: Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų
taryba (6), Jaunimo metodinė taryba prie Šiaulių teritorinės darbo biržos (2), Švietimo taryba (2).
Jaunimo reikalų koordinatorė yra Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo koordinacinio
komiteto pirmininkė, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdybos narė, NVO

tarybos narė, Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos narė – sekretorė, Sveikatinimo projektų
vertinimo komisijos narė, Gyvūnų globos bei priežiūros mieste skatinimo, gyvūnų (šunų, kačių)
populiacijos ir priežiūros reguliavimo tikslinių programų vertinimo komisijos narė, Nevyriausybinių
organizacijų projektų vertinimo komisijos sekretorė, Šiaulių miesto savivaldybės narkotikų kontrolės
komisijos narė, Aplinkosauginio švietimo projektų vertinimo komisijos narė.
8. Apie jaunimo politikos įgyvendinimą Šiaulių miesto savivaldybėje skaityti 2 pranešimai:
1 – Tarptautinėje praktinėje projekto „DSH Positive Choices“ konferencijoje; 1 – projekto „Pažink
savivaldą‘ 2017“ dalyviams. Parengtas straipsnis „Išlaikysime jaunimą – išlaikysime ir Šiaulius“ apie
jaunimo situaciją Šiauliuose patalpintas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt ir
laikraštyje „Šiaulių naujienos“.
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