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KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2016 M. VEIKLOS 

ATASKAITA 

Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba sudaryta rajono jaunimo politikai formuoti, 

koordinuoti ir jai įgyvendinti. Vadovaudamasi Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 

d. sprendimu Nr. T2-166 ,,Dėl jaunimo problemų sprendimo Kretingos rajono savivaldybėje 2016-2018 

m. priemonių plano patvirtinimo“, 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-25 ,,Dėl Kretingos rajono 

savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2014–2016 m. programos patvirtinimo“ bei savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos sudarytu 2016 m. veiklos planu, Taryba siekė sudaryti sąlygas jaunimo politikai 

įgyvendinti, jaunimo organizacijų veiklos plėtrai, užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą veiklose, skatinti 

bendradarbiavimą tarp institucijų bei spręsti iškilusias jaunimo problemas.  

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba prioritetais 2016 m. metiniame veiklos plane nurodė 

institucijų, dirbančių su jaunimu bendradarbiavimą, jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių 

organizacijų veiklos plėtrą bei atviro darbo su jaunimu stiprinimą organizacijose, vykdančiose atvirų 

jaunimo erdvių veiklos programas. 

Posėdžių organizavimas. Savivaldybės Jaunimo reikalų taryba organizavo 12 posėdžių: trys iš 

jų – išplėstiniai, kurie buvo organizuoti kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kūno 

kultūros ir sporto, Socialinių ir sveikatos reikalų, Strateginio planavimo ir investicijų skyrių specialistais, 

Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, Kretingos rajone veikiančių jaunimo organizacijų 

atstovais, Klaipėdos teritorinės darbo biržos Kretingos skyriaus specialistais. Posėdžiuose svarstyti šie 

klausimai: 

dėl jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų paraiškų svarstymo;  

dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje būdų ir formų; 

dėl atviro darbo su jaunimu kokybės ir jaunimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo; 

dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo Kretingos rajono savivaldybėje; 

dėl bendradarbiavimo su kitų savivaldybių jaunimo reikalų tarybomis; 

dėl regioninės jaunimo organizacijos veiklos stiprinimo, skiriant finansavimą ne konkursiniu 

būdu. 

Taryba teikė pasiūlymus savivaldybės institucijoms: 

dėl įstaigų paslaugų prieinamumo didinimo;  

dėl  atviro darbo su jaunimu plėtros ir kokybės gerinimo; 



dėl kultūros programų turinio atitikimo jaunų šeimų poreikiams; 

dėl kultūros įstaigų bendradarbiavimo su jaunimo organizacijomis. 

Organizuotas bendras posėdis su Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, svarstytas  

regioninės jaunimo organizacijos vaidmens stiprinimas ir jaunų šeimų įgalinimo problematika abiejose 

savivaldybėse. Bendru sutarimu nuspręsta parengti struktūrinio dialogo projektą, skirtą jaunų šeimų 

įgalinimui stiprinti pagal programą ,,Erasmus+“. 

Tarybos nariai vertino gautus pasiūlymus apie aktyvius jaunuolius, organizacijas, jaunimo 

darbuotojus Jaunimo apdovanojimams gauti ir inicijavo informacinės jaunimo mugės organizavimą. 

Kretingos rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2014-2016 m. programoje 

viena iš priemonių - finansuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei neformalių grupių 

projektines veiklas. 2016 m. savivaldybės biudžeto jaunimo projektų finansavimui buvo numatyta 9 000 

eurų. Šiomis lėšomis finansuota 13-a jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, įvykdyta 18 projektų. 

Suorganizuota 11 renginių, suorganizuoti 36 sistemingos veiklos užsiėmimai, iš jų 21 – kaimo vietovėse.  

Atvirų jaunimo erdvių finansavimo programas vykdė 17 įstaigų: 4 Kretingos bendrojo ugdymo 

įstaigos (Kretingos rajono Švietimo centras, Grūšlaukės mokykla-daugiafunkcis centras, Salantų 

gimnazija, Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrius), Viešoji įstaiga Kretingos 

technologijos ir verslo mokykla, aštuonios kaimo bendruomenės (Kalniškių, Budrių, Baublių, Kūlupėnų, 

Laukžemės, Šukės, Laivių, Kartenos), Kretingos kultūros centro Raguviškių skyrius, Salantų kultūros 

centro Juodupėnų skyrius, M. Valančiaus viešoji biblioteka ir Salantų filialas. Iš savivaldybės biudžeto 

šiai programai vykdyti panaudota 8 550 eurų. Atvira jaunimo erdvių veiklos programa sudarė galimybes 

daugiau nei 1000 jaunuolių lengvai įsitraukti į veiklą, prasmingai praleisti laisvalaikį, įgyti socialinių 

įgūdžių, gauti konsultacijas ar reikalingą informaciją. Tarp atvirų jaunimo erdvių veiklos programą 

vykdančių institucijų daugiausia yra kaimo bendruomenės (žr. 1 pav.). 

 

1 pav. Atvirų jaunimo erdvių veiklų programas vykdančios institucijos (skaičius) 
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Atsižvelgdamos į jaunimo poreikius, šią programą vykdančios įstaigos įsigijo įvairių veiklai 

reikalingų priemonių. Atvirų jaunimo erdvių veiklos programą įgyvendinančių specialistų kvalifikacijai 

kelti organizuotas išvykstamasis seminaras į Telšių jaunimo centrą, patirtinio mokymosi centrą 

Džiuginėnuose, dalintasi mobilaus darbo su jaunimu patirtimi.  

2016 m. veikė 14 mokinių savivaldų, kuriose aktyviai mokinių interesus atstovavo 207 mokiniai 

ir 14 savivaldos veiklą koordinuojančių mokytojų. 

Siekiant užtikrinti jaunimo dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, Kretingos jaunimo 

nevyriausybinių organizacijų asociacijai ,,Apskritasis stalas“ iš savivaldybės biudžeto lėšų skirta 8508 

eurai vykdyti projektą ,,Naujieji Europos piliečiai – Europos Sąjungos ateitis jaunųjų piliečių akimis“. 

Įgyvendinamo projekto tikslas – išvystyti aktyvų dialogą apie Europos ateitį tarp jaunuolių (16–30 m.) 

gimusių ar užaugusių partnerių šalyse. 

2016 m. atliktas kiekybinis jaunimo situacijos tyrimas Kretingos rajono savivaldybėje pagal 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktą metodiką.  

Renginių organizavimas. Jaunimo informacinė mugė organizuota bendradarbiaujant su jaunimo 

ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. 12-a jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų pristatinėjo 

savo vykdomą veiklą, pasitelkiant aktyvaus įsitraukimo metodiką, organizuotas grupės ,,Garbanotas 

bosistas“ koncertas Kretingos rajono kultūros centre.  

2016 m. savivaldybės jaunimo reikalų tarybai svarstyti pateikta 18 kandidatūrų jaunimo 

apdovanojimams gauti, organizuotas renginys ,,Jaunimo apdovanojimai“, kuriuose įteiktos 5 nominacijos 

lyderiaujantiems jaunuoliams, jaunimo organizacijoms, asmenims, pasižymėjusiems savanorystės 

veiklose, dirbant su jaunimu.  

Kretingos rajono savivaldybės atstovaujanti 14-os jaunuolių grupė dalyvavo 11-ojoje Žemaitijos 

akademijoje ,,Kartu mes galime daug“ Akmenės rajone. Šio respublikinio renginio tikslas – skatinti 

jaunimo nevyriausybinių organizacijų jaunimą dalintis gerąją veiklos patirtimi, skleisti informaciją apie 

savanoriškos dalyvavimo privalumus ir galimybes, Europos jaunimo veiklos galimybes pagal programą 

,,Erasmus+“.  

Jaunimo garantijos iniciatyvos įgyvendinimas. 2016 m. įgyvendinama Jaunimo garantijų 

iniciatyva, kurią vykdė Klaipėdos teritorinės darbo biržos Kretingos skyrius ir Kretingos rajono Švietimo 

centre Jaunimo garantijų įgyvendinimo koordinatorius. Organizuoti 3 tarpinstituciniai susitikimai. 

Stebėtas nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių skaičiaus kitimas (žr. 2 

pav.). 



 

2 pav. Nedirbančių, nesimokančių jaunuolių skaičius 2016 m. (skaičius) 

Jaunimo garantijų iniciatyvos programa, skirta niekur nesimokantiems, nedirbantiems, ilgalaikėse 

formalaus švietimo mokymų programose nedalyvaujantiems žmonėms nuo 15 iki 29 metų. Projekto 

trukmė iki 2018 m. rugsėjo 30 d. 

Informacinė sklaida apie savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklą, jaunimo galimybes 

dalyvauti jaunimo nevyriausybinių organizacijų veiklose, priimtus sprendimus, susijusius su jaunimo 

politikos įgyvendinimu, reguliariai skelbta jaunimo interneto svetainėje www.kretingosjaunimas.lt. ir 

savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt. 
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