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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 

2020 metų veiklos planas 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
 

Vykdymo 
terminas 

Vykdytojas 

 I ketvirtis 

1.   

Teminė kava su JRT 

Sausio –

lapkričio 

mėn. 

Savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos (toliau – SJRT) 

nariai, Savivaldybės 

administracijos jaunimo 

reikalų koordinatorius (toliau 

– JRK). 

2.  Susitikimų su jaunimo savanorius 

priimančiomis organizacijomis arba 

galinčiomis priimti organizacijomis 

rengimas, lankymasis tose organizacijose. 

Sausio- 

gruodžio 

mėn.  

SJRT nariai, JRK, AJC, AJE, 

SVO, PO 

3.  Jaunimui aktualių klausimų svarstymas. Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

SJRT nariai, JRK (šitą 

siūlyčiau išimti, jis toks labai 

abstraktus) 

4.  Savivaldybės finansuotų jaunimo projektų 

kontrolė (lankymasis projekto 

renginiuose, mokymuose ir kt.), 

aptarimas. 

Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

SJRT nariai, JRK 

5.  Atvirų durų dienos jaunimui Plungės 

rajono savivaldybėje organizavimas. 

Kovo-spalio 

mėn. 

SJRT nariai, JRK 

 

6.  „Jaunimo apdovanojimai 2019“ Kovo mėn. SJRT nariai, JRK, JO atstovai 

7.  Jaunimo nusikalstamumo prevencijos 

rajone situacijos tyrimas, išvadų rengimas, 

rekomendacijų dėl paslaugas neformaliam 

užimtumui teikiančių įstaigų rajone 

teikimas. 

Kovo mėn. Jaunimo reikalų taryba, 

Jaunimo reikalų koordinatorius 

8.  Susirinkimas su Plungės rajono mokyklų 

tarybų atstovais, susipažinimas su jų 

veikla. 

Gegužės 

mėn. 

SJRT nariai, JRK, LMS 

atstovas, mokyklų tarybų 

atstovai. 

9.  Susitikti su Vietos ūkio skyriaus 

specialistais ir aptarti viešojo transporto 

maršrutus Plungės rajone. Galimybės 

pritaikyti maršrutus jaunimo poreikiams 

Balandžio 

mėn. 

SJRT nariai, JRK, 

Vietos ūkio skyriaus 

specialistai. 
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II ketvirtis 

10.  Jaunimo reikalų tarybos atstovų 

dalyvavimas konferencijoje 

,,Bendradarbiavimas ir Savanorystė“ 

Gegužės 

mėn. 

SJRT nariai, JRK 

11.  Dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos 

komitetų ar komisijų posėdžiuose, 

kuriuose sprendžiami jaunimo politikai 

aktualūs klausimai. 

Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

SJRT nariai, JRK 

 

12.  Mokymų Jaunimui ir Jaunimo reikalų 

tarybai organizavimas. 

Balandžio – 

birželio mėn. 

 SJRT nariai, JRK 

13.  Pagalba organizuojant Plungės miesto 

šventę 

Birželio 

mėn. 

 SJRT nariai, JRK 

14.  Dalyvavimas „Vasaros akademijos“ 

renginyje Klaipėdos mieste 

Birželio 

mėn. 

SJRT nariai, JRK, AJC 

III ketvirtis 

15.  Susitikti su Užimtumo tarnybos Plungės 

jaunimo darbo centro atstovais ir aptarti 

jaunimo verslumo skatinimo galimybes. 

Rugsėjo- 

lapkričio 

mėn. 

SJRT nariai, JRK, AJC, 

Užimtumo tarnybos atstovai. 

16.  Susitikimas su Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriumi bei 

Socialinių paslaugų centro atstovais.  

Spalio mėn. SJRT nariai, JRK, TBK 

17.  Pirmajam būstui jaunoms šeimos 

regionuose įsigyti programa. Tvarka, 

sąlygos, pasinaudojimo statistika 

Plungės rajone. 

 

Lapkričio 

mėn. 

SJRT nariai, JRK, Turto 

skyriaus specialistė 

IV ketvirtis 

18.  Jaunimo reikalų tarybos 2020  metų 

veiklos plano rengimas. 

Gruodžio 

mėn. 

SJRT nariai, JRK 

19.  Jaunimo reikalų tarybos dalyvavimas 

mokyklų ir jaunimo renginiuose, 

prisistatymas ir bendradarbiavimo 

galimybių aptarimas. 

Visus metus 

pagal 

galimybes 

SJRT nariai, JRK 

20.  Lankymasis Atviro jaunimo centro 

renginiuose, jaunimo įtraukimas į bendrus 

rajono renginius. Užtikrinti atvirojo 

jaunimo centro teikiamą paslaugų 

įvairovę ir kokybę 

Visus metus SJRT nariai, JRK 

21.  Atlikti pasirinktų Plungės rajono 

seniūnijų jaunimo situacijos analizę. 

Išsiaiškinta jaunimo situacija 

seniūnijose. Išgrynintos jaunimo 

problemos. 

Gruodžio 

mėn. 

SJRT nariai, JRK, 

bendruomenių nariai, 

socialiniai darbuotojai. 
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Temos, kurioms siūloma organizuoti plačias diskusijas: 

 

 

 

1.  

Teminė kava su JRT 

Sausio –

lapkričio 

mėn. 

Savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos (toliau – SJRT) 

nariai, Savivaldybės 

administracijos jaunimo 

reikalų koordinatorius (toliau 

– JRK).  

1.1 Teminis susirinkimas - Jaunų žmonių 

galimybės dirbti vasarą. 

Balandžio 

mėn. 

SJRT nariai, JRK 

1.2 Teminis susirinkimas - „Mokyklų tarybų 

veikla. Ar moksleiviai turi realią įtaką 

jose?“ 

Gegužės 

mėn. 

SJRT nariai, JRK, LMS 

atstovas, mokyklų tarybų 

atstovai. 

1.3 Teminis susirinkimas - Pirmajam būstui 

jaunoms šeimos regionuose įsigyti 

programa. Tvarka, sąlygos, 

pasinaudojimo statistika Plungės rajone. 

 

Lapkričio 

mėn. 

SJRT nariai, JRK, Turto 

skyriaus specialistė 

1.4 Teminis susirinkimas – Emocinės 

sveikatos stiprinimas. 

Rugsėjo      

mėn. 

Jaunimo reikalų taryba, 

Jaunimo reikalų koordinatorius 


