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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2021 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021 m. Šiaulių mieste gyveno virš 15,9 tūkstančių jaunų žmonių (nuo 14 iki 29 metų). Šis jaunų 

žmonių skaičius sudaro apie 15,64 proc. visų miesto gyventojų. 

Jaunimo balsui atstovauja Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT), 

lygybės principu sudaryta iš 12 narių: iš Savivaldybės administracijos (2), Savivaldybės tarybos (4) ir 

Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ (6) deleguotų atstovų. SJRT tikslas – 

dalyvauti koordinuojant, inicijuojant ir formuojant jaunimo veiklą bei teikti patariamojo pobūdžio 

siūlymus miesto savivaldybės tarybai, administracijai, savivaldybės tarnautojams, kitoms institucijoms 

dėl jaunimo ir jaunimo organizacijų reikmes atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimo. 

2021 m. vasario 8 d. vykusios Šiaulių miesto jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis 

stalas“ eilinės ataskaitinės – rinkiminės konferencijos protokoliniu sprendimu buvo pakeisti 2 jaunimo 

reikalų tarybos nariai (Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ 2021-02-23 raštas 

„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos delegatų“). 2021-04-01 Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-85 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. 

sprendimo Nr. T-299 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties 

patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta nauja Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis. 

 Įgyvendinama pagrindinius uždavinius, SJRT inicijavo pasitarimus aktualiais jaunimui 

klausimais, su Šiaulių menų mokyklos atviruoju jaunimo centru, asociacija „Laisvieji piliečiai“ dėl 

jaunimo savanoriškos tarnybos programos įgyvendinimo, Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių 

mokinių savivaldų informavimo centru,  Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ dėl 

susidariusios situacijos sprendimo, Šiaulių miesto savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija, Lietuvos 

jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos. Vadovaudamasi pateikta informacija teikė  pasiūlymus Savivaldybės administracijai, 

jaunimo centrui, Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Lapkričio mėn. dalyvauta individualioje SJRT konsultacijoje su išoriniu regioninės jaunimo 

politikos ekspertu. 

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veikla 

 

Metai 

 

 

Įvyko posėdžių 

 

Svarstyta klausimų 

Pateikta pasiūlymų dėl jaunimui 

aktualių problemų sprendimo 

2019 5 24 6 

2020 7 23 10 

2021 9 28 15 

 Vidutinis SJRT narių lankomumas buvo 64,8% (2018 m. – 75%, 2019 m. – 63%, 2020 m. – 

65%), jaunimo organizacijas atstovaujančių SJRT narių lankomumas buvo 64,8% (2018 m. – 72%, 2019 

m. – 60%, 2020 m. – 65%, 2020 m. – 62%), Savivaldybės deleguotų atstovų – 64,8% (2018 m. – 79%, 

2019 m.– 67%, 2020 m. – 69%).  

SJRT posėdžiai yra atviri, juose dalyvauja jaunimo organizacijų ir aktyvaus jaunimo atstovai, 

taip pat kviesti asmenys, Savivaldybės administracijos atitinkamų skyrių specialistai, kitų įstaigų ir 

organizacijų atstovai. 

 



1. Sausio mėn. SJRT posėdžio protokoliniu sprendimu pritarta Šiaulių miesto savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitai, ji paskelbta Šiaulių miesto savivaldybės interneto 

svetainėje www.siauliai.lt ir pateikta Savivaldybės tarybai (2021-01-15 SJRT protokolas Nr. VT-1). 

2. Kovo mėn. SJRT posėdžio protokoliniu sprendimu pritarta Šiaulių miesto savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos planui, jis paskelbtas Šiaulių miesto savivaldybės interneto 

svetainėje www.siauliai.lt. 

Svarstyta dėl lėšų iš priemonės „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ paskirstymo, nutarta 9 000 

Eur skirti jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti, 1300 Eur – JST įgyvendinimui, Savivaldybės 

lėšomis finansuoti 6 savanorių išlaidas. 

Svarstyta dėl SJRT sudėties keitimo (pakeisti 3 nariai), po naujų narių prisistatymo nutarta teikti 

kandidatūras Savivaldybės tarybai tvirtinti. 

Deleguoti 2 jaunimo reikalų tarybos nariai į Jaunimo iniciatyvų projektų vertinimo komisiją 

(2021-03-11 SJRT posėdžio protokolas Nr. VT-14). 

Lukas Kornelijus Vaičiakas pristatė iniciatyvą „Padėsiu mokyti(s)“! Iniciatyva yra skirta padėti 

moksleiviams mokytis nuotoliniu, kontaktiniu ar mišriu būdu. Ji paremta savanoriškos veiklos principu, 

ir kvietė Šiaulių miesto savanorius prisidėti prie šios prasmingos iniciatyvos. SJRT nariai pastebėjo, kad 

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos studentai aktyviai registruojasi dalyvauti iniciatyvoje. 

3. Gegužės mėn. Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro 

pozicijai dėl 5–11 klasių moksleivių negrąžinimo į mokyklas vienbalsiai pritarė SJRT nariai (2021-05-

03 SJRT posėdžio protokolas Nr. VT-31), protokolas perduotas Savivaldybės administracijai ir Švietimo 

skyriui. 

4. Birželio mėn. svarstytas klausimas dėl Lietuvos jaunimo sostinės 2023 projekto paraiškos 

teikimo konkursui. Vienbalsiai nutarta kreiptis į Savivaldybės administraciją ir palaikyti iniciatyvinės 

grupės rengiamos projekto „Šiaulia – jaunima suostine“ paraiškos teikimo konkursui ir lėšų (30 000 

Eur) numatymo Savivaldybės biudžete 2023 m. (2021-06-23 SJRT posėdžio protokolas Nr. VT-40). 

5. Rugsėjo mėn.  Atvirajame jaunimo centre vyko bendras SJRT ir Narkotikų kontrolės komisijos 

posėdis,  protokoliniu sprendimu nutarta: siūlyti Savivaldybės administracijai į Šiaulių miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų finansavimo 

konkurso prioritetus 2022 m. įtraukti projektus, skirtus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijai; Šiaulių menų mokyklos atvirajame jaunimo centre suorganizuoti renginį jaunimui 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais. Priimtas nutarimas likusias lėšas (1,4 tūkst. 

Eur) po įvykusio Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso skirti Šiaulių menų mokyklos 

atvirojo jaunimo centro signalizacijos įrengimui, kad būtų užtikrintas erdvių saugumas (2021-09-10  

SJRT posėdžio protokolas Nr. VT-51). 

6. 2021-10-12 Atvirajame jaunimo centre vyko SJRT posėdis, kurio metu nutarta pritarti Šiaulių 

miesto savivaldybės dalyvavimui antrame konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ etape, aptartos 

bendradarbiavimo galimybės su Lietuvos raudonojo kryžiaus Šiaulių skyriumi, aptarta Šiaulių jaunimo 

organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ situacija (2021-10-15 SJRT posėdžio protokolas Nr. VT-

59). 

7. 2021-10-18 SJRT el. posėdis, kurio metu svarstytas SVO organizacijos prašymas dėl 

finansavimo skyrimo JST programai įgyvendinti. Nutarta pritarti asociacijos „Laisvieji 

piliečiai“ pateiktam Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo savanoriškos 

tarnybos programai įgyvendinti prašymui, siūlyti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai skirti 

1290,00 eurų jaunimo savanoriškos tarnybos programai įgyvendinti bei sudaryti Savivaldybės biudžeto 

lėšų naudojimo jaunimo savanoriškos tarnybos programai įgyvendinti sutartį su asociacija „Laisvieji 

piliečiai“ (2021-10-19 SJRT posėdžio protokolas Nr. VT-61). 

8. 2021-11-30 SJRT posėdis, kurio metu numatyta: 

1. Lietuvos jaunimo metais įgyvendinti šias priemones: 

Patvirtinti jaunimo iniciatyvų finansavimo konkurso prioritetus, skirtus prisidėti prie Lietuvos 

jaunimo metams paminėti. 

2022 m. SJRT nariai suorganizuos susitikimus miesto progimnazijose su mokinių savivaldomis 

ir pristatys jaunimo politikos įgyvendinimą nacionaliniu ir vietos lygmeniu, taip prisidės prie jaunimo 

politikos žinomumo didinimo. 



SJRT nariai suorganizuos miesto gimnazijų savivaldų atstovų susitikimą savivaldybėje, kurio 

metu pristatys jaunimo politikos įgyvendinimo kryptis ir galimybes dalyvauti projektinėje veikloje. 

2. Siūlyti Savivaldybės administracijai jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso 

prioritetus 2022 m. 

3. Rekomenduoti Savivaldybės administracijai rasti galimybę visus metus finansuoti papildomų 

jaunimo inciatyvų projektus ir iki 2022 m. vasario mėn. parengti  papildomų jaunimo inciatyvų projektų 

finansavimo aprašą. 

4. Į Jaunimo inciatyvų projektų vertinimo komisiją deleguoti 2 asmenis. (2021-12-01 SJRT 

posėdžio protokolas Nr. VT-71). 

9. 2021-12-13 SJRT posėdis, kurio metu pristatyti jaunimo situacijos tyrimo rezultatai ir 

įžvalgos, aptarta atvirojo jaunimo centro veikla, nutarta kreiptis į Šiaulių menų mokyklos administraciją 

su rekomendacija prailginti atvirojo jaunimo centro darbo laiką, ypač penktadieniais, pritarta Jaunimo 

reikalų tarybos vertinimui, aptartas gimnazijų dalyvaujamojo biudžeto programos tikslingumas ir 

finansavimo aprašo parengimo galimybės (2021-12-16 SJRT posėdžio protokolas Nr. VT-77). 

SJRT pateikė 15 pasiūlymų Savivaldybės tarybai, administracijai dėl rengiamų teisės aktų 

projektų, susijusių su jaunimo politikos klausimais: 

1. Dėl Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitos. 

2. Dėl 2 jaunimo reikalų tarybos narių įtraukimo į Jaunimo iniciatyvų projektų vertinimo 

komisiją. 

3. Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro pozicijai dėl 5 

–11 klasių moksleivių negrąžinimo į mokyklas. 

4. Dėl Lietuvos jaunimo sostinės paraiškos teikimo. 

5. Dėl projektų, skirtų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai  įtraukimo į Šiaulių 

miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų 

finansavimo konkurso prioritetus 2022 m.  

6. Dėl priemonių, skirtų Lietuvos jaunimo metų minėjimui. 

7. Dėl Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso prioritetų 2022 m.  

8. Dėl papildomo jaunimo inciatyvų projektų finansavimo visus metus. 

9. Dėl narių delegavimo į Jaunimo iniciatyvų projektų vertinimo komisiją. 

10. Dėl 1290,00 eurų skyrimo jaunimo savanoriškos tarnybos programai įgyvendinti bei sudaryti 

Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo jaunimo savanoriškos tarnybos programai įgyvendinti sutartį su 

asociacija „Laisvieji piliečiai“ Spalio 19 d. SJRT pritarė SVO organizacijos prašymui. 

11. Dėl atvirojo jaunimo centro darbo laiko. 

12. Dėl lėšų iš priemonės „Jaunimo politikos įgyvendinimas“ paskirstymo. 

13. Dėl SJRT naujos sudėties patvirtinimo. 

14. Dėl likusių lėšų skyrimo Šiaulių menų mokyklos atvirojo jaunimo centro signalizacijos 

įrengimui. 

15. Dėl pritarimo Šiaulių miesto savivaldybės dalyvavimui antrame konkurso „Lietuvos jaunimo 

sostinė 2023 m.“ etape. 

Visi posėdžių protokolai, veiklos planai ir veiklos ataskaitos viešinami Savivaldybės interneto 

svetainėje https://www.siauliai.lt, skiltyje Jaunimas. 

Jaunimo įgalinimas 

 Jaunimo reikalų tarybos nariai deleguoti į formuojamas savivaldybės darbo grupes ar komisijas: 

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba (6), Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo taryba 

(2), Šiaulių miesto vietos veiklos grupė (1), Jaunimo iniciatyvų projektų vertinimo komisija (2), 

Narkotikų kontrolės komisija (1). 

Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo stiprinimas 

Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbus 

konkursą „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“, pirmosios Jaunimo sostinės idėjos buvo generuojamos 

susitikimuose (2 susitikimai) jaunimo centre, kuriuose dalyvavo jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų, Šiaulių menų mokyklos, Šiaulių turizmo informacijos centro, muziejų, meno galerijų, 

https://www.siauliai.lt/


Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovai. Buvo organizuojami nuotoliniai 

Administracijos, aukštųjų mokyklų, Profesinio rengimo centro ir jaunimo atstovų susitikimai, Jaunimo 

sostinės iniciatyva buvo pristatyta Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų valdybos posėdyje, 

projekto partneriais sutiko būti Šiaulių rajono savivaldybė. 2021-06-29 projekto paraiška „Šiaulia – 

jaunima suostine“ pateikta konkursui. Patekus į antrąjį konkurso „Lietuvos jaunimo sostinė 2023“ etapą,  

spalio mėn. suorganizuotas susitikimas AJC su jaunimo organizacijomis dėl paraiškos „Šiaulei – 

jaunima sostine“ pildymo, sudaryta neformali darbo grupė, pasidalinta darbais ir atsakomybėmis. 

Paraiškos rengimo laikotarpiu suorganizuoti 3 darbo grupės susitikimai. 2021 m. lapkričio 4 d. Šiaulių 

miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-452 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šiaulei – 

jaunima sostine“ pritarta, kad būtų įgyvendinamas projektas „Šiaulei – jaunima sostine“, numatyti, kad 

projektui įgyvendinti 2023 m. iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto bus skiriama 30 000 (trisdešimt 

tūkstančių) eurų. Lapkričio 8 d. Savivaldybės surengtoje spaudos konferencijoje pristatytas projektas 

miesto bendruomenei. Lapkričio 15 d. projekto paraiška pateikta Jaunimo reikalų departamentui prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šiaulių miesto savivaldybė, surinkusi 67 balus, liko antra (iš 

5 savivaldybių, dalyvavusių antrame etape). 

Gegužės mėn. vyko virtualus susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidentūra, kurio metu 

aptarti Pilietinės galios iššūkiai jaunimo tarpe, pristatyta Prezidento iniciatyva pilietinės galios srityje, 

diskutuota su jaunimo reikalų atstovais Šiaulių regione. Užpildyta forma, kurioje pateikta Šiaulių 

valstybinės kolegijos iniciatyva „AŠ ESU ŠIAULIAI“, kuria bus pasidalinta naujojoje pilietinės galios 

iniciatyvos puslapyje.  

Gegužės mėn. dalyvauta Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis 

stalas“ organizuotoje diskusijoje „Jaunimas Šiauliuose: iššūkiai ir galimybės“, kurioje dalyvavo svečiai 

iš Panevėžio, Akmenės, Vilniaus, Jaunimo reikalų departamento ir LiJOT atstovai, identifikuotos 

jaunimo problemos, numatyti jų sprendimo būdai. 

Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas 

 Jaunimo savanoriška tarnyba – tai intensyvi 6 mėn. trukmės programa jauniems žmonėms nuo 

14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val. / mėnesį savanoriauja pasirinktoje Jaunimo reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos akredituotoje priimančioje organizacijoje, 

kartą per mėnesį susitinka su Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos akredituota savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi ir 

mokosi įveikti sunkumus, verčia patirtį išmokimais. Savanoriams, dalyvavusiems programoje, skiriama 

papildomai 0,25 stojamojo balo į Lietuvos aukštąsias mokyklas. 

✓ Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – SJRT) posėdžio metu nutarė  

savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimui iš Savivaldybės biudžeto skirti 1300,00 Eur (2021-03-11 

protokolas Nr. VT-14). 

✓ Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuota 4 jaunuolių savanoriška tarnyba (1290,00 Eur). 

✓ Iš viso Šiaulių mieste 2021 m. veikė 16 jaunimo savanorius priimančių organizacijų. 

✓ Per metus naujai paraiškas dėl akreditacijos pateikė 9 jaunimo savanorius priimančios 

organizacijos (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos,  

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Šiaulių 

Jaunimo darbo centras (JDC),  VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“,  Šiaulių Rotary klubas 

„Harmonija“ (Rotary International Apygarda 1462),  Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 

Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras,  Šiaulių darbo rinkos mokymo centras,  Šiaulių miesto savivaldybės 

globos namai,  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija (Šiaulių m. padalinys). 

✓ Ilgalaikę (ne mažiau nei 3 mėnesius) savanorišką veiklą  pagal jaunimo savanoriškos tarnybos 

modelį atliko 17 jaunų šiauliečių. 

Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas 

Šiaulių menų mokyklos atviras jaunimo centras (toliau –  jaunimo centras) – tai įstaiga vykdanti 

atvirąjį darbą su jaunimu, teikianti nemokamas socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas. 

Šiaulių jaunimo centro darbo tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų. 



✓ 2021 m. Šiaulių jaunimo centre: 

lankėsi 311 unikalūs lankytojai; 

bendras lankytojų skaičius – 850  

suorganizuotų veiklų skaičius – 154. 

✓ 2021 metais VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras įsteigė Atvirąją jaunimo 

erdvę „OPEN“. 

✓ 2021 m. Atvirojoje jaunimo erdvėje: 

lankėsi 32 unikalūs lankytojai; 

bendras lankytojų skaičius – 100  

suorganizuotų veiklų skaičius – 10. 

✓ Šiaulių miesto savivaldybės administracija bendradarbiaudama su Jelgavos miesto 

savivaldybe įgyvendina projektą  „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių 

miestuose“ pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 

programą. Numatyta vykdyti projekto veiklos „Darbo su jaunimu gatvėje modelio 

rekomendacijų/instrukcijų parengimas (pritaikymas) integruojant į Šiaulių ir Jelgavos miestų socialinių 

paslaugų sistemą“ įgyvendinimą. Nupirkta paslauga „Darbo su jaunimu gatvėje modelio 

rekomendacijų/instrukcijų parengimas (pritaikymas) integruojant į Šiaulių ir Jelgavos miestų socialinių 

paslaugų sistemą“, įvyko 2  projekto vyr. specialistų (jaunimo darbuotojų) atrankos konkursai, įdarbinti 

2 darbuotojai (vyras ir moteris), suorganizuota 10 išvykų į tikslines teritorijas. 

Jaunų žmonių aktyvumo ir dalyvavimo jaunimo, jaunimo organizacijų veikloje  

skatinimas 

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimas 

Suorganizuotas jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursas iš Šiaulių miesto 

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšų pagal priemonę „Įgyvendinti jaunimo politiką“. 

Pateiktos 6 paraiškos, įvertinta jaunimo iniciatyvų paraiškų administracinė atitiktis, 2 paraiškos  

įvertintos neigiamai, finansuoti 4 projektai už 7610,00 Eur.  

 

Metai 

 

 

  

Skirta lėšų Lėšų poreikis Pateikta 

paraiškų 

Sudaryta 

sutarčių 

Panaudotos 

lėšos, 

EUR 

Dalyvių sk. 

(planuotas / 

faktinis) 

2019 9 1000 125052 11 10 8042,15 1500/1798 

2020 10 000 23379 12 10 8085,92 1500/6819 

2021  8 900 12213 6 4 7610,00 1000/686 

2021 m. įgyvendinti 4 projektai: 

 ✓ į projektų veiklas įtraukti 686 jaunuolių arba 4,3 % Šiauliuose gyvenančių jaunų žmonių, 

priežastys: Covid-19 pandeminės situacijos ribojimai veikloms ir dalyvių srautams, projektai buvo 

nukreipti į kompetencijų ugdymą ir konsultavimą, grupės buvo nedidelės, po 15-20 žmonių, konsultuota 

viso apie 50 žmonių,  ir tik Žemaitijos skautų Šiaulių skautų organizacija, susikūrusi 2021 m., darė 

prisistatymo renginius jaunimui ir bendruomenei, renginiai vyko Beržynėlio parke, tai leido sukviesti 

450 dalyvių. 

 ✓ suorganizuoti savanorystę skatinantys renginiai, suteiktos informavimo – konsultavimo 

paslaugos jaunimui,  pristatytos tarptautinių projektų finansavimo mechanizmų sąlygos, suorganizuotos 

diskusijos, kūrybinės dirbtuvės, įsigyti 4 lauko treniruokliai, sukurti organizacijų vaizdo klipai, 

suorganizuoti verslumą skatinantys renginiai, kompetencijų kėlimo, asmenybės įgūdžių tobulinimo 

mokymai. 

 2021 m. Šiaulių mieste įregistruota ir veiklą pradėjo  jaunimo organizacija –  Žemaitijos skautų 

organizacijos Šiaulių skautai.  

 

 



Jaunimo konsultavimas ir informavimas 

Šiaulių menų mokykla nuo 2021 m. balandžio mėnesio tapo regionine Eurodesk tinklo partnere. 

Atvirame jaunimo centre (Vytauto g. 103A) įsikūrė atskira erdvė, kur jaunimas nuo 14 iki 29 metų galės 

ateiti nemokamai pasikonsultuoti apie galimybes savanoriauti, studijuoti, dirbti, keliauti, atlikti praktiką 

ar stažuotę tiek Europoje, tiek Lietuvoje. šiuo metu mieste veikia 2 Eurodesk tinklo atstovybės: Šiaulių 

jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ ir  Šiaulių menų mokykla. 

 Savivaldybės tinklalapyje www.siauliai.lt  skiltyje „Jaunimas“, jauniems žmonėms pateikiama 

išsami informacija apie SJRT, organizacijų naujienos, kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti, 

renginiai bei kita, jaunimui aktuali informacija, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos 

informuojamos el. paštu. 

_______________________ 

   

 

 


