LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISĖS AKTO PROJEKTO DALYKINIO VERTINIMOVYRIAUSYBĖS
PAŽYMA KANCELIARIJA
2021-11-29

Nr. NV-3037

2021-11-29 Nr. NV-3037
VYRIAUSYBĖS
NUTARIMO
PROJEKTAS
Nr.: TAP-21-1591(2)
TAIS-21-30408(4)
Įstatymo
☐ Taip
įgyvendina☒ Ne
masis teisės
aktas

DĖL LIETUVOS JAUNIMO METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANO
PATVIRTINIMO
Rengėjas
Svarstyta
Siūloma

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Svarstyta TAP

Svarstyti
☐ TAP
☐ LRV pasitarimas
☒ LRV posėdis (A dalis)
☐ LRV posėdis (B dalis)

2021-11-23
SPRENDIMO ESMĖ
Projektas parengtas įgyvendinant Seimo 2021-05-13 nutarimą Dėl 2022 m. paskelbimo Lietuvos jaunimo metais“.
Siūloma patvirtinti Lietuvos jaunimo metų minėjimo 2022 m. planą. Jame numatytos veiklos (iš viso 21):
- Viešinimo ir leidybos veiklos: sukurti ir įgyvendinti viešinimo kampaniją, skirtą šiems metams paminėti;
suorganizuoti „Lietuvos jaunimo sostinė 2023 m.“ viešinimo ir sklaidos renginius.
- Minėjimai, konferencijos, renginiai: organizuoti Lietuvos jaunimo forumą; tarptautinį forumą demokratijos ir
laisvės tema, skirtą šiems metams paminėti; tyrėjų, atliekančių tyrimus jaunimo politikos srityje, konferenciją;
jaunimo vasaros akademiją; jaunimui skirtą pasaulio lietuvių bėgimą; XVI pasaulio lietuvių jaunimo kongreso
kultūrinę dalį Punske (Lenkija); įgyvendinti programą „Stiprūs įvairovėje“, kuri skatina tautinių mažumų jaunimą
įsitraukti į pilietines veiklas; įgyvendinti renginių ciklą „Keliaujantys jaunimo metai“; parengti atvirųjų jaunimo
erdvių įkūrimo programas savivaldybėse, kuriose tokių priemonių nėra, ir kt.
- Kultūros sklaidos, edukacinės ir pažintinės veiklos: organizuoti jaunimo mokymus; susitikimų-diskusijų ciklą su
rašytojais, rašančiais jaunimui aktualiomis temomis; rengti parodas, tinklalaides, spektaklius; finansuoti projektus
ir iniciatyvas, skatinančias organizacijas didinti jaunimo atstovavimą savivaldos lygmeniu ir kt.
- Atminimo įamžinimo veiklos: suorganizuoti „Jaunimo parko“ idėjos įgyvendinimą, siekiant įtraukti visas
savivaldybes ir kviečiant pasodinti medį, skirtą Lietuvos jaunimo metams paminėti.
- Plane numatytas veiklas įgyvendins Jaunimo reikalų departamentas (JRD), Lietuvos jaunimo organizacijų taryba
(LiJOT), Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, SADM, EIM, VšĮ Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras, Nacionalinė
jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, savivaldybės, muziejai, bibliotekos.
Planas bus įgyvendinamas iš SADM, KM, EIM, savivaldybėms skiriamų lėšų. Papildomo finansavimo priemonėms
įgyvendinti nereikės.
Projektas suderintas su KM, EIM, Lietuvos savivaldybių asociacija, JRD, LiJOT, Nacionaline jaunimo reikalų
koordinatorių asociacija, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, Palangos m. savivaldybe, VšĮ Jaunimo asmeninio
tobulėjimo centru. Projektas su KM pavaldžiomis įstaigomis (muziejais, bibliotekomis) suderintas darbo tvarka per
KM.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021-11-10 išvadoje Nr. NV-2814 pateiktas
pastabas. Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2021-11-29 išvadoje Nr. NV-3034 dėl patikslintojo projekto
atkreiptas dėmesys, kad pagal Vyriausybės darbo reglamentą projektas turi būti derinamas su institucijoms per TAIS
(ne derinamas darbo tvarka per tarpinę instituciją, t.y. KM suderinant su jai pavaldžiomis įstaigomis).
TEISINIS VERTINIMAS –
TEISĖS GRUPĖS
PASTABOS

PAŽYMĄ PARENGĖ

☐ Esminės
☒ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☐ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☐ Pastabų nėra
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