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Vertinimas parengtas VšI Viešosios politikos ir vadybos instituto (VPVI) vertintoju pagal 2011 m.
liepos 7 d. pasirašyta sutarti Nr. 1F-19-(6.26) su Jaunimo reikalu departamentu prie Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos (JRD). Vertinimas finansuojamas pagal JRD igyvendinama projekta
„Integruotos jaunimo politikos pletra“ Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, finansuojama Europos
Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lešomis.
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SANTRUMPU SARAŠAS
AIKOS

Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema

EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir pletros organizacija

ES

Europos Sajunga

JJOS JAS

Akmenes rajono jaunimo ir jaunimo organizaciju sajunga „Jaunimo
apskritasis stalas“

JRD

Jaunimo reikalu departamentas prie Socialines apsaugos ir darbo
ministerijos

JRK

Akmenes rajono savivaldybes jaunimo reikalu koordinatorius

JRT

Akmenes rajono savivaldybes Jaunimo reikalu taryba

JTBA

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentura

LiJOT

Lietuvos jaunimo organizaciju taryba

LR

Lietuvos Respublika

NJRKA

Nacionaline jaunimo reikalu koordinatoriu asociacija
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IVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugsejo – 2012 m. vasario menesiais pagal su Jaunimo reikalu
departamentu prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires
(toliau – Metodika). Metodika parengta VšI Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužes 19 d. isakymu Nr.
A1-157 patvirtinta jaunimo politikos savivaldybese kokybes vertinimo metodika ir jaunimo
politikos savivaldybese kokybes vertinimo apraša bei JRD igyvendinamo projekto
„Partnerystes tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriu skatinimas igyvendinant integruota
jaunimo politika“ metu patobulinta jaunimo politikos savivaldybese kokybes vertinimo
metodika.
Remiantis Metodika, kokybes vertinimo tikslai yra:
1. siekti maksimalaus valstybes ir savivaldybiu vykdomu programu bei priemoniu
jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos pletros,
nukreiptos i jaunimui aktualiu klausimu sprendima, visose Lietuvos Respublikos
savivaldybese;
2. skatinti savivaldybes nuolat tobuleti jaunimo politikos srityje.
Siekiant vertinimo tikslu, šioje ataskaitoje:
1. surinkti duomenys apie jaunimo politikos padeti Akmenes rajono savivaldybeje, joje
igyvendinamas ivairias programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Akmenes rajono savivaldybes jaunimo politikos privalumai ir trukumai;
3. aptarti Akmenes rajono savivaldybes gerosios praktikos pavyzdžiai;
4. išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir ivertinimo
lenteles bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenu rinkimo metodai:
• pirma, 2011 m. gruodžio menesi buvo atliktas interviu su Akmenes rajono
savivaldybes jaunimo reikalu koordinatore (JRK);
• antra, iš savivaldybes buvo surinkti ir išanalizuoti ivairus vertinimui reikalingi
duomenys, taip pat atlikta dokumentu ir antriniu šaltiniu analize;
• trecia, naudoti savivaldybese veikianciu su jaunimu dirbanciu organizaciju apklausos
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsejo menesi. Apklausoje dalyvavo keturi
Akmenes rajono savivaldybes administracijos atstovai ir penkiolika jaunimo ar su
jaunimu dirbanciu organizaciju atstovu.
Ataskaita sudaro vienuolika daliu. Pirmoje dalyje pristatomas savivaldybes kontekstas.
Antroje – devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti
duomenys ir ju analize. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika. Vienuoliktoje dalyje
pateikiamas vertinimo apibendrinimas pagal vertintoju pasiulyta analizes modeli. Pagal
kiekviena vertinimo kriteriju jaunimo politikos igyvendinimas vertinamas skaleje nuo 1 iki 5,
kur 1 – visai neatitinka (neatsižvelgia / neitraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinama rodikli), 2
– prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka (nieko
tobulinti nereikia).
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1. SAVIVALDYBES KONTEKSTAS
Akmenes rajono savivaldybeje yra trys miestai – Naujoji Akmene, Akmene ir Venta, du
miesteliai – Papile ir Kruopiai bei 167 kaimai. Savivaldybe sudaro šios seniunijos – Akmenes,
Kruopiu, Naujosios Akmenes, Naujosios Akmenes kaimiškoji, Papiles, Ventos. 2011 m.
pabaigoje Akmenes rajono savivaldybeje gyveno 25732 gyventojai. 2010 m. savivaldybeje
gyveno maždaug tukstanciu gyventoju daugiau (26737 gyventojai). Mieste gyveno daugiau
žmoniu negu kaime, atitinkamai – 15959 ir 9773. Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir
pletros organizacijos (EBPO) taikomas kiekybines ribas , savivaldybes yra skirstomos i kelias
grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiescio“ ir „miesto“. Atsižvelgiant i tai,
kad kaime gyvenanciuju skaicius sudaro 38 proc. visu rajono gyventoju (9773 gyventojai iš
25732), pagal EBPO taikomas kiekybines ribas Akmenes rajono savivaldybe priskiriama
„pusiau kaimo“ savivaldybiu grupei.
1

1 lentele. Gyventoju skaicius Akmenes rajono savivaldybeje 2011 m. pradžioje.
Iš viso gyventoju
Gyventoju skaicius mieste
Gyventoju skaicius kaime
25732
15959
9773
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2.
Jauni žmones rajone sudaro ketvirtadali (24,58 proc., 6327 asmenys) visu gyventoju; 2010 m.
jie sudare 24,85 proc. (6645 asmenys) visu gyventoju. Savivaldybeje registruotu jaunu
bedarbiu skaicius - 354 (iš ju vaikinu 209 ir 145 merginos). Turimais duomenimis, i policijos
iskaita yra itrauktas 31-as 14-29 metu jaunas žmogus (25 vaikinai ir 6 merginos). Pagal JRK
pateiktus duomenis, Akmenes rajono savivaldybeje yra užfiksuoti 4 jauni vaikinai, sergantys
priklausomybes liga – narkomanija.
2 lentele. Jaunu žmoniu (14-29 metu) skaicius savivaldybeje.
Merginu
Vaikinu
Mieste
1815
2109
Kaime
1111
1292
Bendras skaicius rajone
2926
3401
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis

Iš viso
3924
2403
6327

Anot jaunimo reikalu koordinatores, dauguma Akmenes rajono savivaldybes jaunuoliu
mokosi ugdymo istaigose. Remiantis Atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo
sistemos (AIKOS) pateikiamais duomenimis , rajone veikia keturios gimnazijos, 1 vidurine
mokykla, 1 suaugusiuju mokymo centras, 1 pagrindine mokykla, 1 pradine mokykla, 1
progimnazija bei 3 neformalaus švietimo istaigos: 2 muzikos mokyklos, 1 sporto centras.
3

3 lentele. Ugdymo istaigose besimokantys 14-29 m. jaunuoliai.
Merginu
Vaikinu
Mieste
650
430

1

2
3

Iš viso
1080

Naudojant EBPO taikomas kiekybines ribas, Lietuvoje i „pusiau kaimo“ savivaldybiu grupe patenka
savivaldybes, kuriose kaimo gyventoju dalis bendrame gyventoju skaiciuje svyruoja nuo 32 iki 49
procentu. I „kaimo“ savivaldybiu grupe patenka savivaldybes, kuriose kaimo gyventoju dalis bendrame
gyventoju skaiciuje svyruoja nuo 50 iki 70 proc., o „labai kaimo“ grupei priskiriamos savivaldybes, kur
kaimo gyvenamosiose vietovese gyvena daugiau kaip 70 proc. visu savivaldybes gyventoju. I „miesto“
savivaldybiu grupe patenka didžiuju miestu, kuriuose gyvena daugiau nei 50000 gyventoju,
savivaldybes, o „priemiescio“ grupei priskiriamos savivaldybes, esancios metropoliniu centru itakoje.
Lietuvos statistikos departamento tinklalapis, www.statgov.lt
http://www.aikos.smm.lt/aikos/institucijos_registr.htm
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Merginu
Vaikinu
Kaime
180
134
Bendras skaicius rajone
830
564
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis
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Iš viso
314
1394

2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKAI IGYVENDINTI
Šioje dalyje pristatomos pagrindines prielaidos, reikalingos jaunimo politikos igyvendinimui
savivaldybeje, tai: a) jaunimo politika reglamentuojantys dokumentai; b) savivaldybeje su
jaunimu dirbancios organizacijos ir ju darbuotojai; c) jaunimo reikalu koordinatoriaus darbo
salygos. Taip pat pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

2.1 Jaunimo politika reglamentuojanciu teises aktu struktura
Šioje dalyje aptariama Akmenes rajono savivaldybes jaunimo politika reglamentuojanciu
dokumentu struktura, pristatomas jaunimo politikos turinys ir glaustai ivertinamas jaunimo
politikos turinio atitikimas jaunimo poreikiams:
• pirma, pateikiama teises aktu, reglamentuojanciu jaunimo politika savivaldybeje,
struktura;
• antra, pristatomos jaunimo politikos savivaldybeje kryptys, tikslines grupes,
prioritetai;
• trecia, remiantis JRK ir jaunimo atstovu suteikta informacija, aptariami jaunimo
poreikiai, apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos jaunimo politikos
kryptys atitinka šiuos poreikius. Taip pat aptariamos jaunimo politikos kryptys,
kurioms skiriama daugiausiai ar mažiausiai demesio, atskleidžiama, kaip tai vertina
savivaldybes ir jaunimo atstovai (remiantis apklausos ir interviu duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybes pasiekimus jaunimo politikos strateginiame
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai (pvz., JP koncepcija) savivaldybeje padeda
numatyti JP pletros kryptis, užtikrina JP pletros testinuma ivykus darbuotoju kaitai. Tuo tarpu
patvirtinti igyvendinimo dokumentai, tokie kaip savivaldybes jaunimo politikos igyvendinimo
programa, parodo, kaip numatyta JP yra igyvendinama savivaldybeje.
Teises aktu struktura
Akmenes rajono savivaldybe, formuodama ir igyvendindama jaunimo politika, vadovaujasi
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimais priimtais teises aktais 4 ir Akmenes rajono
savivaldybes tarybos sprendimais bei kitais savivaldybes administracijos priimtais teises
aktais. Jaunimo politikos formavima ir igyvendinima reglamentuojanciu savivaldybes teises
aktu sarašas pateikiamas 4 lenteleje.
4 lentele. Savivaldybes JP igyvendinima reglamentuojantys teises aktai ir kiti dokumentai.
Dokumento pavadinimas
Patvirtinta (metai)
Savivaldybes jaunimo politikos koncepcija
2005
Jaunimo politikos igyvendinimo savivaldybeje 2011 metais planas
2011
Savivaldybes strateginis pletros 2010-2015 m. planas
2010
Savivaldybes Jaunimo reikalu tarybos nuostatai
2011
Savivaldybes Jaunimo reikalu tarybos veiklos planas
2009, 2010, 2011
Savivaldybes Jaunimo reikalu tarybos veiklos ataskaita
2009, 2010
Jaunimo reikalu koordinatores pareigybes aprašymas
2010

4

Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR asociaciju istatymas, LR biudžeto sandaros istatymas,
LR jaunimo politikos pagrindu istatymas, LR labdaros ir paramos istatymas, LR švietimo istatymas, LR
vietos savivaldos istatymas, kt., taip pat LR Vyriausybes nutarimai, LR Švietimo ir mokslo ministro
isakymais.
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Dokumento pavadinimas
Jaunimo reikalu koordinatores darbo planas
Savivaldybes jaunimo politikos igyvendinimo programa
Jaunimo reikalu koordinatores veiklos ataskaita
Jaunimo projektu remimo iš Akmenes rajono savivaldybes biudžeto
nuostatai
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis

Patvirtinta (metai)
2009, 2010, 2011
2011
2009, 2010, 2011
2011

Pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi formuojant jaunimo politika, yra 2005 m.
savivaldybes tarybos sprendimu patvirtinta Jaunimo politikos koncepcija. Koncepcijoje
apibrežiami šie pagrindiniai savivaldybes jaunimo politikos principai:
• subsidiarumo – sprendimai, susije su jaunimu, turi buti priimami tuo lygmeniu,
kuriame jie yra efektyviausi;
• integravimo – savivaldybes institucijos ir istaigos, spresdamos su jaunimu susijusius
klausimus, bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje, kartu suplanuoja ir koordinuoja
jaunimo programas;
• dalyvavimo – su jaunimu susije klausimai sprendžiami jaunimui dalyvaujant ir
derinant su jaunimu ir jaunimo organizaciju atstovais;
• informavimo – savivaldybes institucijos ir istaigos bei jaunimo organizacijos
informuoja jaunima jam aktualiais klausimais priimtina ir prieinama forma;
• savarankiškumo – jaunimas pats renkasi veiklos sriti, formuoja jos tikslus, aktyviai joje
dalyvauja ir atsako už tikslu ivykdyma;
• savanoriškumo – jaunimas dalyvauja pasirinktoje jaunimo veiklos srityje savo noru ir
niekieno neverciamas;
• savivaldos – jaunimas savo veikloje nustato šios veiklos tikslu igyvendinimo budus,
forma, atsakomybe ir ivertinima;
• bendravimo ir bendradarbiavimo – savivaldybes institucijos ir istaigos bendrauja ir
bendradarbiauja su rajono jaunimo organizacijomis ir jaunimu;
• lygiu galimybiu – savivaldybes institucijos siekia sudaryti lygias galimybes skirtingu
socialiniu sluoksniu, išsilavinimo ir visu tautybiu jaunimui.
Koncepcijoje nurodoma, jog ji remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniu Tautu
organizacijos vaiko teisiu konvencija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindu
istatymu, kitais Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes nutarimais, Akmenes rajono
savivaldybes tarybos sprendimais ir kitais teises aktais jaunimo politikos srityje. Koncepcijoje
teigiama, kad savivaldybes jaunimo politika – savivaldybes instituciju kryptinga veikla, kuria
sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias salygas jauno žmogaus
asmenybei formuotis bei integruotis i visuomenes gyvenima.
Labai svarbu tai, kad jaunimo politikos koncepcijoje itvirtinamas svarus Jaunimo reikalu
tarybos (JRT) vaidmuo, priimant jaunimui aktualius sprendimus. Vienas iš koncepcijos
principu nurodo, kad „kiekvienas savivaldybes tarybos sprendimas jaunimo klausimais turi
buti priimtas tik atsižvelgus i savivaldybes Jaunimo reikalu tarybos nuomone“.
Vienas iš svarbiausiu koncepcijoje numatytu jaunimo politikos igyvendinimo principu –
integralumas. Koncepcijoje akcentuojama, jog savivaldybes jaunimo ir švietimo politikos
papildo viena kita, todel savivaldybes administracija skatina formalaus bei neformalaus
švietimo istaigu ir visuomeniniu jaunimo organizaciju bendradarbiavima.
Akmenes rajone jaunimo politika yra igyvendinama vadovaujantis nedažnoje savivaldybeje
parengtu 2011 m. Jaunimo politikos igyvendinimo savivaldybeje planu. Pastarasis
dokumentas atitinka viena iš savivaldybes strateginio plano tikslu: sukurti palankia aplinka
jauno žmogaus pilnaverciam gyvenimui ir veiklai, mažinti socialine atskirti ir skurda. Jaunimo
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politikos igyvendinimo savivaldybeje plano priemonemis siekiama užtikrinti jaunimo teisiu
apsauga ir jaunimo politika reglamentuojanciu teises aktu igyvendinima rajone.
Rajono savivaldybes tarybos 2010 m. patvirtintame Akmenes rajono savivaldybes pletros
2010-2015 metu strateginiame plane itrauktos ir su jaunimu susije gyventoju užimtumo ir
dalyvavimo darbo rinkoje, socialines atskirties mažinimo, mokymosi visa gyvenima paslaugu
prieinamumo, kuno kulturos ir sporto salygu prieinamumo bei kokybes, smulkiojo ir vidutinio
verslo paramos bei kitos temos.
Tiesiogiai su jaunimo politikos igyvendinimu yra siejamas savivaldybes strateginiame pletros
plane itvirtintas pirmojo prioriteto „Žmogiškuju ištekliu ugdymas bei tobulinimas“ 1.3 tikslas
„Stiprinti jaunimo veikla ir pilietiškuma“. Šiam tikslui igyvendinti yra numatyti trys uždaviniai:
• skatinti projektine veikla, tobulinant jaunimo ir su jaunimu dirbanciu organizaciju
kompetencija;
• informuoti Akmenes rajono savivaldybes jaunima ir kitus gyventojus apie jaunimo
poreikius, problemas bei galimybes;
• bendradarbiauti su partneriais, vykdant integruota jaunimo politika.
Savivaldybes jaunimo politikos kryptys ir ju atitikimas poreikiams
Akmenes rajono savivaldybes jaunimo politikos koncepcijoje nurodomi jaunimo politikos
tikslai:
• sudaryti salygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai
asmenybei;
• padeti jaunimui integruotis i politini, ekonomini, socialini, kulturini šalies bei rajono
gyvenima;
• skatinti dvasiniu vertybiu formavimasi, ugdant pareiga Tevynei ir šeimai;
• užtikrinti jaunu žmoniu pilietines, socialines, politines teises;
• rupintis jaunimo socialiniu, kulturiniu problemu sprendimu, jaunimo žalingu iprociu ir
nusikalstamumo prevencija, užimtumu, bustu ir kitomis aktualiomis jaunimo
problemomis.
2011 metu Jaunimo politikos igyvendinimo savivaldybeje plane nurodomi šie uždaviniai:
• užtikrinti vaiku ir jaunimo teisiu apsauga reglamentuojanciu istatymu igyvendinima
rajone, efektyvinti Savivaldybes administracijos padaliniu, atsakingu už vaiku ir
jaunimo ugdyma, tarpžinybini koordinavima.
• siekti maksimalaus vaiku ir jaunimo laisvalaikio užimtumo, sudarant jaunimui
saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo salygas, skatinant jaunimo veikla, skirta kulturinei,
socialinei, pilietinei patirciai ugdyti, naujoms žinioms igyti, žalingu iprociu prevencijai.
• pletoti ir stiprinti rajono jaunimo ir su jaunimu dirbanciu organizaciju veikla, skatinti
bendradarbiauti tarpusavyje, su valstybinemis organizacijomis, verslo imonemis
ugdyti jaunimo lyderius.
• skatinti tarptautini jaunimo, jaunimo organizaciju bendradarbiavima.
• pletoti informacines sklaidos sistema vaikams ir jaunimui.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis , jaunimo politikos klausimai vis labiau itraukiami i
savivaldybes darbuotoju darbotvarke. Paklausta, ar esama jaunimui reikšmingu sriciu, kuriu,
5

5

Cia ir toliau ataskaitoje JRK pateikti duomenys apima JRK užpildyto klausimyno duomenis (statistinius
duomenis, nuomone, informacija), dokumentus ir statistinius duomenis, kurie buvo pateikti elektroniniu
paštu, ir interviu su JRK metu pateiktus faktus ir išsakyta nuomone.
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jos nuomone, savivaldybes igyvendinamos priemones neapima, JRK teige, jog savivaldybes
jaunimo politika apima visas jaunimui reikšmingas sritis, problemas bei poreikius.
1 pav. Ivertinkite savivaldybes igyvendinama jaunimo politika. Pateikite savo nuomone,
ivertindami skaleje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 –
visiškai sutinkate su savivaldybes vykdomais veiksmais. N=196

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011
Tuo tarpu apklausoje dalyvave asmenys patvirtino, kad savivaldybes administracija gerai
atsižvelgia i visu jaunimo grupiu poreikius (1 pav.), bet išskyre sritis, kuriu klausimai turetu
buti dažniau itraukiami i savivaldybes darbotvarke (2 pav.). Tai – užimtumas, verslumas,
pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui ir kt.
7

2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jusu nuomone, turetu buti
daugiau itraukiami i savivaldybes darbotvarke? Pažymekite 3 svarbiausias sritis.
Atsakiusiuju procentas. N=19

Šaltinis: Akmenes rajono savivaldybes organizaciju apklausa, 2011

6
7

Cia ir toliau N = i klausima atsakiusiu apklausos respondentu skaicius.
Cia ir toliau ataskaitoje pagal kiekviena vertinimo kriteriju jaunimo politikos igyvendinimas vertinamas
skaleje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka (neatsižvelgia / neitraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinama
rodikli), 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka.
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JRK taip pat pažymejo, kad igyvendindama JP, savivaldybes administracija daugiau demesio
turetu skirti jaunimo verslumo skatinimo priemonems, jaunimo užimtumui bei pagalbai
socialiai pažeidžiamam jaunimu.

2.2 Jaunimo politika igyvendinancios institucijos ir valstybes
tarnautojai
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos istaigos, dirbancios su jaunimo politikos
igyvendinimu savivaldybeje.
5 lentele. Jaunimo politika igyvendinantys Akmenes rajono savivaldybes administracijos
strukturiniai padaliniai ir valstybes tarnautojai.
Igyvendina tik jaunimo
Igyvendina jaunimo
Skyrius
politika (darbuotoju
politika greta kitu veiklu
skaicius)
(darbuotoju skaicius)
Švietimo, kulturos ir sporto skyrius
1
4
(jame dirba jaunimo reikalu
koordinatore pavaldi skyriaus
vedejui)
Socialines paramos skyrius
0
2
Žemes ukio ir kaimo pletros skyrius
0
1
Vaiko teisiu apsaugos skyrius
0
1
Vietinio ukio ir turto valdymo
0
1
skyrius
Strateginio planavimo ir investiciju
0
1
skyrius
Naujosios Akmenes seniunija
0
1
Naujosios Akmenes kaimiškoji
0
1
seniunija
Ventos seniunija
0
1
Akmenes seniunija
0
1
Papiles seniunija
0
1
Kruopiu seniunija
0
1
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Akmenes rajono savivaldybes administracijoje su jaunimu dirbanciu darbuotoju etatu skaicius
nesikeite nuo 2008 m. JRK vertinimu, jaunimo politikai igyvendinti skirtas nepakankamas
darbuotoju skaicius. Truksta kvalifikuotu etatiniu jaunimo darbuotoju.
JRK duomenimis, Akmenes rajono savivaldybeje jaunimo politika igyvendina JRT, JRK,
Akmenes jaunimo ir jaunimo organizaciju sajunga „Jaunimo apskritasis stalas“ (JJOS JAS),
vietos bendruomenes, švietimo ir kulturos istaigos (Akmenes gimnazija ir Kivyliu skyrius,
Ventos gimnazija, Papiles Simono Daukanto gimnazija ir Kairiškiu skyrius, Naujosios Akmenes
Ramuciu gimnazija, Kruopiu vidurine mokykla, Naujosios Akmenes „Sauletekio“ progimnazija
ir Sablauskiu skyrius, savivaldybes suaugusiuju mokymo centras, savivaldybes pedagogine
psichologine tarnyba, Dabikines specialioji mokykla, Naujosios Akmenes muzikos mokykla ir
Akmenes filialas, Ventos muzikos mokykla, kulturos centras ir 5 filialai, savivaldybes Viešoji
biblioteka ir 11 filialu, Akmenes krašto muziejus), sporto centras, psichikos sveikatos centras,
pirmines sveikatos priežiuros centras, vaiku globos namai.
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Akmenes rajono savivaldybes tarybos 2011 m. gegužes 25 d. sprendimu Nr. T-148
patvirtintuose Jaunimo reikalu tarybos nuostatuose nurodyti šie JRT veiklos tikslai:
• bendradarbiaujant su savivaldybes jaunimo reikalu koordinatoriumi, padeti
igyvendinti savivaldybes funkcijas jaunimo politikos igyvendinimo srityse, numatytose
Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindu istatyme ir kituose teises aktuose;
• koordinuoti savivaldybes jaunimo politikos igyvendinima;
• užtikrinti jaunu žmoniu dalyvavima sprendžiant savivaldybes jaunimo politikos
klausimus;
• stiprinti bendradarbiavima tarp savivaldybes instituciju ar istaigu ir jaunimo bei su
jaunimu dirbanciu organizaciju.
Remiantis JRT nuostatais, Jaunimo reikalu taryba, siekdama numatytu tikslu, atlieka šias
funkcijas:
• renka ir analizuoja informacija apie jaunimo politikos igyvendinima savivaldybes
institucijose bei istaigose, kita informacija, susijusia su jaunimu, teikia siulymus ir
rekomendacijas Savivaldybes tarybai, jos komitetams ar komisijoms, savivaldybes
administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos
igyvendinimu;
• teikia pasiulymus savivaldybes tarybai del jaunimo politikos pletros krypciu;
• inicijuoja savivaldybes jaunimo politikos padeties, jaunimo poreikiu tyrimus ir
jaunimo politikos kokybes vertinima;
• teikia pasiulymus savivaldybes institucijoms ir istaigoms, dirbancioms su jaunimu del
jaunimo politikai igyvendinti skirtu programu turinio, projektu finansavimo dydžio ir
tvarkos;
• analizuoja užsienio valstybiu patirti, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia
pasiulymus ir rekomendacijas savivaldybes tarybai del bendradarbiavimo galimybiu
su užsienio šaliu institucijomis;
• teikia pasiulymus del jaunimo politikos igyvendinimo priemoniu itraukimo i
Savivaldybes strategija, dalyvauja rengiant savivaldybes jaunimo politikos strategija;
• ne reciau kaip karta per metus teikia savo veiklos ataskaita savivaldybes tarybai.
Jaunimo tarybos posedžiai šaukiami prireikus, bet ne reciau kaip karta per tris menesius. JRT
lygiateises partnerystes pagrindu sudaroma iš savivaldybes instituciju ar istaigu ir jaunimo
organizaciju atstovu. Jaunimo organizaciju atstovus i JRT deleguoja savivaldybeje veikianti
regionine jaunimo organizaciju taryba. 2011-2014 m. kadencijos JRT sudaro: 2 politikai
(meras ir aplinkos apsaugos, žemes, mišku ir urbanistikos komiteto narys), 2 savivaldybes
administracijos atstovai (švietimo skyriaus vyriausioji specialiste ir savivaldybes
administracijos vyriausioji specialiste sportui) bei 4 Akmenes rajono jaunimo ir jaunimo
organizaciju sajungos „Jaunimo apskritasis stalas” atstovai.

2.3 Jaunimo reikalu koordinatoriaus darbo salygos
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybeje sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai ir
pakankamam indeliui savivaldybes jaunimo politikos formavimo ir igyvendinimo procese.
Aptariamos savivaldybes patvirtintos JRK funkcijos, vertinamos ju vykdymui sudarytos
salygos,taip pat galimybes tobulinti JRK veikla ir tuo paciu skatinti igyvendinamos jaunimo
politikos kokybe.
Nuo 2003 m. spalio men. Akmenes rajono savivaldybes jaunimo reikalu koordinatore dirba
Arnolda Ruškiene. Jaunimo reikalu koordinatore yra pavaldi Akmenes rajono savivaldybes
administracijos Švietimo, kulturos ir sporto skyriaus vedejui. Jaunimo reikalams JRK skiria 80
proc. darbo laiko.
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Vadovaudamasi Akmenes rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio
19 d. isakymu Nr. PA - 271 patvirtintu pareigybes aprašymu, JRK atlieka šias funkcijas:
• koordinuoja visu su jaunimo politika tiesiogiai susijusiu teises aktu strategiju ir ju
priemoniu igyvendinima savivaldybeje;
• renka ir sistemina duomenis apie savivaldybes teritorijoje gyvenancio jaunimo
padeti, analizuoja jos pokycius, teikia išvadas ir pasiulymus savivaldybes
administracijos direktoriui, savivaldybes Jaunimo reikalu tarybai, informuoja apie
jaunimo padeti su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomene;
• pagal kompetencija teikia siulymus savivaldybes Jaunimo reikalu tarybai del
savivaldybes strateginio plano ir jo priemoniu igyvendinimo jaunimo politikos srityje;
• inicijuoja ilgalaikiu savivaldybes jaunimo politikos pletros strategiju ir priemoniu
planu rengima, užtikrina ju igyvendinima ir priežiura savivaldybes teritorijoje;
• rengia savivaldybes tarybos sprendimu, mero potvarkiu, administracijos direktoriaus
isakymu projektus, igyvendina priimtus sprendimus ir koordinuoja ju vykdyma
siekdama užtikrinti istatymu bei poistatyminiu teises aktu jaunimo politikos srityje
igyvendinima;
• teikia siulymus del socialiniu paslaugu pletros jaunimui savivaldybes socialiniu
paslaugu plano rengejams;
• inicijuoja neformaliu jaunimo grupiu, jaunimo ir su jaunimu dirbanciu organizaciju?
remimo programu ir priemoniu savivaldybes teritorijoje rengima, siekdama itraukti
jaunima i aktyvia veikla bei skatindama jaunimo ir su jaunimu dirbancias organizacijas
aktyviai igyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindu istatyme
nustatytas funkcijas;
• siekdama visapusiško visuomenes bei jaunu žmoniu informavimo jaunimo politikos
klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informacija apie
jaunimo politikos igyvendinima savivaldybes teritorijoje, kaupia ir skleidžia
informacija apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus
žmones bei jaunimo organizacijas;
• teikia Savivaldybes administracijos direktoriui siulymus ir išvadas del atviru erdviu ir
centru jaunimui, jaunimo organizaciju veiklai skirtu patalpu nuomos arba panaudos,
jaunimo veiklu remimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekdama atviro darbo
su jaunimu ir jaunimo organizaciju pletros savivaldybeje;
• koordinuoja savivaldybes jaunimo reikalu tarybos darba?
, siekdama, kad butu?
užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posedžiu aptarnavimas;
• organizuoja savivaldybeje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius
jaunimo politikos klausimais, siekdama, kad savivaldybes jaunimo politika butu
tinkamai igyvendinama;
• dalyvauja su jaunimo politikos igyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusiu savivaldybes
sudarytu komisiju darbe, darbo grupiu veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos
klausimais ir teikia pasiulymus, siekdama, kad butu tinkamai atstovaujama jaunimo
interesams savivaldybeje;
• bendradarbiauja su savivaldybes administracijos tarnautojais, savivaldybes Jaunimo
reikalu taryba, imoniu, istaigu, organizaciju atstovais, vykdanciais su jaunimu susijusia
veikla, regionine jaunimo organizaciju taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu
dirbanciomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupemis;
• dalyvauja pletojant bendradarbiavima su kitomis Lietuvos savivaldybemis ir su
Nacionaline jaunimo reikalu koordinatoriu asociacija, siekdama perimti ir pasidalinti
gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir igyvendinimo
savivaldybeje klausimais;
• bendradarbiauja su Socialines apsaugos ir darbo ministerija, JRD ir kitomis
institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybeje klausimais;
• inicijuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybes jaunimo politikos kokybes vertinima bei
analizuoja jaunimo padeties ir jaunimo politikos igyvendinimo pokycius;
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•
•

•

•

•

inicijuoja ir igyvendina gerosios patirties peremima iš užsienio šaliu bei savivaldybes
jaunimo politikos patirties perdavima užsienio šalims;
nustatyta tvarka nagrineja pagal kompetencija gyventoju prašymus, skundus bei
pasiulymus, susijusius su jaunimo ir su jaunimu dirbanciu organizaciju veiklos pletra,
regioninio turizmo pletros klausimais, pagal kompetencija teikia siulymus skyriaus
vedejui, savivaldybes administracijos direktoriui del reikiamu priemoniu nurodytoms
problemoms spresti;
konsultuoja pagal kompetencija (žodžiu, raštu, telefonu) jaunimo ir su jaunimu
dirbancias organizacijas, bendruomeniu organizacijas, asociaciju, jaunimo veiklos
klausimais, analizuoja pagal kompetencija asociaciju veikla savivaldybes teritorijoje
rengiant ir igyvendinant savivaldybes strateginius planus ir programas;
rengia informacija, ataskaitas ir statistinius duomenis apie jaunimo, nevyriausybiniu
organizaciju, bendruomeniu veikla ir teikia juos skyriaus vedejui, savivaldybes
administracijos direktoriui, kitoms institucijoms, savivaldybes internetiniam
puslapiui;
bendradarbiauja su kitomis šalies ir savivaldybes institucijomis ir istaigomis.

Šis JRK funkciju sarašas puikiai atitinka Pavyzdinio savivaldybes jaunimo reikalu
koordinatoriaus pareigybes aprašymo nuostatas. Taciau JRK yra priskirta papildomu, su JP
nesusijusiu funkciju. Tai savivaldybes turizmo pletros srities funkcijos, kurios sudaro apie
ketvirtadali viso JRK pavesto darbo.
8

JRK pareigybes aprašymo nuostata del JRK pavaldumo neatitinka Pavyzdinio savivaldybes
jaunimo reikalu koordinatoriaus pareigybes aprašymo nuostatos – JRK yra pavaldi ne
savivaldybes administracijos direktoriui, bet savivaldybes strukturinio padalinio vedejui.
Remiantis JRK pareigybes aprašymu, jaunimo reikalu koordinatore taip pat atlieka šias,
tiesiogiai su JP igyvendinimu nesusijusias, funkcijas:
• dalyvauja rengiant savivaldybes turizmo pletros programas (strategijas);
• pagal Nacionalines turizmo vystymo programas rengia bei teikia pasiulymus del
regioniniu turizmo pletros planu;
• tvarko ir teikia turizmo paslaugu ir ištekliu duomenis nacionalinei turizmo
informacijos sistemai;
• bendrauja ir bendradarbiauja su Valstybiniu turizmo departamentu prie Ukio
ministerijos ir kitomis institucijomis turizmo pletros savivaldybeje klausimais;
• renka ir analizuoja informacija apie savivaldybes teritorijoje turizmo veikla
užsiimanciu istaigu ir tarnybu veikla;
• teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informacija apie turizmo bukle
savivaldybeje, konsultuoja turizmo klausimais jaunus žmones bei jaunimo
organizacijas, visuomene;
• organizuoja ir koordinuoja turizmo patariamuju instituciju (tarybu, komisiju) veikla;
• bendradarbiauja su kitomis šalies ir savivaldybes institucijomis ir istaigomis;
• pagal kuruojamas sritis ir reikalavimus tvarko dokumentus ir nustatyta tvarka
perduoda i savivaldybes administracijos archyva;
• vykdo savivaldybes tarybos, savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais
pavestas švietimo ir kulturos srities administravimo ir organizavimo funkcijas, atlieka
kitus darbus ir vykdo kitus savivaldybes administracijos direktoriaus, skyriaus vedejo

8

Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. isakymu Nr.
A1-137.
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nenuolatinio pobudžio pavedimus pagal savo kompetencija, teikia pasiulymus del
darbo gerinimo, kad butu pasiekti savivaldybes administracijos strateginiai tikslai.
Per 2008 - 2011 metu laikotarpi, rajono savivaldybes tarybai JRK pateike 46 pasiulymus,
inicijavo savivaldybes tarybos sprendimu, mero potvarkiu, administracijos direktoriaus
isakymu projektu parengima ivairiais jaunimo politikos ir darbo su jaunimu klausimais. Taip
pat JRK renge raštus istaigoms ir organizacijoms jaunimo veiklos klausimais, teike pasiulymus
susitikimuose, konsultacijose, inicijavo JP igyvendinimo klausimu svarstymus Jaunimo reikalu
taryboje. 2008 – 2011 metais JRT posedžiuose buvo svarstyti 145 klausimai, atsižvelgta i
pateiktus pasiulymus:
• del galimybiu isteigti jaunimo ir meno centra per artimiausius dvejus metus;
• del savivaldybes Jaunimo reikalu tarybos nuostatu (nauja JRT nuostatu redakcija,
parengta pagal pavyzdinius JRT nuostatus);
• del Akmenes rajono savivaldybes finansines paramos teikimo jaunimo veiklai tvarkos
priemimo;
• del jaunimo veiklos projektu vertinimo ekspertu komisijos nuostatu patvirtinimo
(atnaujinta projektu finansavimo tvarka);
• del Akmenes rajono savivaldybes bendruomeniu ir visuomeniniu organizaciju remimo
programos projektu vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo;
• del jaunimo iniciatyvu ir laisvalaikio užimtumo programos igyvendimo;
• del ekspertu komisiju projektams konkurso budu vertinti sudarymo;
• del renginiu, organizuojamu jaunimui ir dirbantiesiems su jaunimu;
• del lešu skyrimo iš jaunimo veiklai numatytu lešu;
• del darbo grupe jaunimo verslumui skatinti sudarymo;
• del atviro jaunimo centro steigimo;
• del aktyvesnio dalyvavimo programoje „Veiklus jaunimas“;
• del dalyvavimo tarptautiniu apdovanojimu programoje;
• del jaunimo nedarbo ir Šiauliu teritorines darbo biržos Akmenes skyriaus Jaunimo
darbo centro veiklos;
• kiti jaunimui aktualus klausimai.
JRK yra itraukta i 5-ias projektu finansavimo konkursu ekspertu komisijas (jaunimo iniciatyvu
ir laisvalaikio užimtumo, sporto, socialiniu paslaugu teikimo, vaiku socializacijos, visuomenes
sveikatos remimo specialiosios programos) bei kitas darbo grupes, sudaromas ad hoc
einamiems klausimams spresti.
Vertinant JRK darbo efektyvuma ir rezultatus, dera pastebeti, kad JRK sekmingai kuruoja jos
kompetencijai priskirtas veiklos sritis.
Klausiama apie darbo planavimo specifika, JRK pažymejo, kad darbo planavimas ir
organizavimas vyksta sklandžiai, o ši procesa labiausiai išbalansuoja „momentiniai“
nurodymai atlikti užduotis kuo skubiau - taip nukencia „momentiniu“ ir planuotu darbu
kokybe, planuoti darbai nukeliami tolesniam laikotarpiui. Bendravimas ir bendradarbiavimas
su kitomis institucijomis, JRK nuomone, taip pat vyksta sklandžiai – JRK bendrauja su Jaunimo
reikalu departamentu prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, vyksta i JRD
organizuojamus mokymus, bendrauja ir bendradarbiauja su kitais jaunimo reikalu
koordinatoriais. JRK yra sudarytos pakankamos galimybes tobulintis ir kelti kvalifikacija.
6 Lentele. Kvalifikacijos kelimo kursai ir seminarai.
Metai
Kursai / seminarai (aprašymas)
2008
1. JRD organizuoti mokymai jaunimo reikalu koordinatoriams.
2. JRK suvažiavimas.
2009
1. JRD mokymai jaunimo reikalu koordinatoriams.
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Metai

Kursai / seminarai (aprašymas)
2. „Koordinalizacija 2009“.
3. Ilgalaikiai mokymo kursai ES programos „Veiklus jaunimas“ konsultantams. I
dalis.
2010
1. Ilgalaikiai mokymo kursai ES programos „Veiklus jaunimas“ konsultantams. II
dalis. Gautas Youthpass.
2. „Strateginio planavimo priežiuros ir finansu valdymo sistemu diegimas ir
igyvendinimas Akmenes rajono savivaldybeje“. Organizatorius – Akmenes
rajono savivaldybes administracija.
3. „Valstybes tarnautoju kvalifikacijos mokymu tobulinimo kursai“ pagal
Jaunimo reikalu koordinatoriu kvalifikacijos tobulinimo programa
(registracijos kodas KTP-497- 60 val., Nr. KTV-497/037) Organizatorius –
NJRKA. Lešos – ES.
4. Tarptautinis kvalifikacijos tobulinimo seminaras Norvegijoje pagal projekta
„Tarptautines dimensijos vystymas stiprinant regionine jaunimo politika“.
Organizatorius – NJRKA (gegužes 25-29 d.).
5. „Finansuojamu jaunimo ir su jaunimu dirbanciu organizaciju projektu
stebesena ir kokybes kontrole“. Organizatorius – Nacionalines pletros
institutas.
2011
1. „Socialine aplinkos analize“, „Darbo metodai, planuojant ir igyvendinant
jaunimo politikos pletros priemones“. NJRKA parengti JRK kvalifikacijos
tobulinimo moduliai.
2. JRD organizuotas seminaras JRK (gruodžio 14-15 d.)
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateikta informacija
Pasak JRK, naudingiausi buvo JRD, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agenturos (JTBA),
Nacionalines pletros instituto ir Nacionalines jaunimo reikalu koordinatoriu asociacijos
(NJRKA) organizuoti mokymai ivairiais JRK veiklos, Europos Sajungos ir nacionalinio jaunimo
politikos konteksto bei JRD igyvendinamu projektu (ir tarptautiniu) apžvalgos temomis.
Kvalifikacijos tobulinimui, JRK nuomone, taip pat svarbus savivaldybeje organizuojami
mokymai valstybes tarnautojams strateginio planavimo klausimais, užsienio kalbu kursai.
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados del to, ar yra sudarytos
salygos efektyviai JRK veiklai igyvendinant savivaldybes jaunimo politika:
• pirma, privalumas yra tai, kad yra patvirtinti JRK pareigybes nuostatai, rengiami
metiniai veiklos planai, teikiamos metines veiklos ataskaitos;
• antra, dirbdama JRK turi dideli politini ir strategini savivaldybes administracijos
palaikyma, jos veikla koordinuojama su kitais strukturiniais savivaldybes
administracijos padaliniais.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, galima teigti, kad Akmenes rajono savivaldybeje užtikrintos prielaidos
sekmingai igyvendinti jaunimo politika:
• pirma, parengti pagrindiniai jaunimo politikos igyvendinima reglamentuojantys
dokumentai;
• antra, sekmingai ir efektyviai dirba JRK;
• trecia, sudarytos tinkamos prielaidos JRK funkciju igyvendinimui – patvirtinti JRK
veikla reglamentuojantys dokumentai, sudaromos salygos JRK kvalifikacijos
tobulinimui, JRK itraukiama i jaunimo politikos igyvendinimo ir kitus jaunimui
aktualius klausimus sprendžianciu komisiju ir darbo grupiu sudeti.
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7 lentele. Išvados ir rekomendacijos.
Prielaidos jaunimo
politikos
formavimui ir
Šis kriterijus leidžia ivertinti savivaldybes sudaromas galimybes JP pletrai
igyvendinimui
per planavima ir institucinius mechanizmus.
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teises aktai ir
Savivaldybes
Veiklos, susijusios su Reiketu apsvarstyti, ar
planavimo
strateginio pletros
JP igyvendinimu,
esamu planavimo
dokumentai,
2010-2015 m. plano
nera itrauktos i
dokumentu pakanka, ar
reglamentuojantys
dalis yra skirta
savivaldybes
vertetu tam tikras veiklos
jaunimo politikos
jaunimo politikos
strukturiniu
priemones itraukti i
formavima ir
igyvendinimo
padaliniu veiklos
savivaldybes skyriu veiklos
igyvendinima
priemonems.
planus.
planus.
Savivaldybes
Igyvendinant jaunimo Nenustatyta.
Ir toliau testi sekminga
institucijos, istaigos politika dirba JRT, JRK
jaunimo organizaciju ir
ir valstybes
ir keletas savivaldybes
savivaldybes
tarnautojai,
administracijos skyriu
bendradarbiavimo praktika,
atsakingi už jaunimo tarnautoju.
i jaunimo politikos
politikos
igyvendinima itraukiant kuo
igyvendinima
daugiau jaunu asmenu.
Jaunimo reikalu
JRK yra iniciatyvi, jos
JRK yra priskirta
JRK veiklos prioritetus
koordinatoriaus
veikla yra teigiamai
kitu, su JP
turetu nustatyti JRT. JRK
darbo salygos
vertinama jaunimo
koordinavimu ir
metiniai veiklos planai ir
organizaciju atstovu.
igyvendinimu
veiklos ataskaitos turetu
nesusijusiu funkciju. buti viešai skelbiami. Tai
užtikrintu didesni jaunimo
informuotuma apie jaunimo
politikos igyvendinima
savivaldybeje.
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3. JAUNIMO DALYVAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybes pasiektus rezultatus ir
sudarytas salygas skatinant jaunima aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politika, dalyvauti
visuomenes ir vietos bendruomeniu pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo organizacijas ir
ivairiu formu mokymasi dalyvauti . Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybeje sudarytos salygos
užtikrinant visapusiška jaunimo dalyvavima ir remiant jaunimo organizacijas bei kokia yra
tiksliniu grupiu nuomone apie suteiktas dalyvavimo galimybes. Skyriu sudaro šešios dalys:
• pirma, pristatoma, koks yra jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamaja
teritorija;
• antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbanciu organizaciju
savivaldoje;
• trecia, pristatoma jaunimo organizaciju veikla savivaldybeje;
• ketvirta, pristatoma jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo istaigose,
vaiku globos namuose;
• penkta, pristatomas jaunimo dalyvavimas formuojant ir igyvendinant jaunimo
politika savivaldybeje;
• galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.
9

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje
pagal gyvenamaja teritorija
Akmenes rajono savivaldybeje yra sukurtos 30 kaimo bendruomeniu ir jas vienijanti asociacija
Akmenes rajono vietos veiklos grupe.
Tyrime dalyvavusiu su jaunimu dirbanciu organizaciju atstovu nuomone, jaunimas Akmenes
rajono savivaldybeje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomeniu savivaldoje.
Akmenes rajono savivaldybes internetiniame puslapyje www.akmene.lt pateikiamas kaimo
bendruomeniu sarašas: Naujosios Akmenes miesto bendruomene „Berželis“, Alkiškiu kaimo
bendruomene, Sablauskiu kaimo bendruomene „Žiburys“, bendruomene „Ramuciu
užuoveja“, Kivyliu gyvenvietes bendruomene, bendruomene „Klykoliu sodžius“, Viliošiu kaimo
bendruomene, Akmenes II kaimo bendruomene „Akmenupis“, bendruomene „Naudvaris“,
bendruomene „Gailaiciu sodžius“, bendruomene „Padvareliai“, Akmenes miesto
bendruomene, Dabikines bendruomene, Agluonu kaimo bendruomene „Zubovu dvaras“,
Ventos miesto bendruomene „Prie Ventos“, Ventos kaimo bendruomene „Briedis“, Žerkšciu
kaimo bendruomene, Ventos kaimo „Naujikai“ bendruomene, Paeglesiu kaimo
bendruomene, Purviu kaimo bendruomene, bendruomene „Klaišiu dvaras“, Kairiškiu kaimo
bendruomene, Papiles miestelio bendruomene, Kalniškiu kaimo bendruomene, Daubiškiu
gyvenvietes bendruomene, Eglesiu kaimo bendruomene „Papartis“, Draginiu kaimo
bendruomene, Kruopiu bendruomene, Spaigiu bendruomene, Šapnagiu kaimo bendruomene
„Gimtine“.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, trecdalis gausiausiu kaimo bendruomeniu i savo

9

„Dalyvavimui“ cia ir toliau, jeigu neapibrežta kitaip, priskiriamas jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal
gyvenamaja teritorija, su jaunimu dirbanciu organizaciju savivaldoje, jaunimo veikloje, formaliojo ir
neformaliojo švietimo istaigu savivaldoje, jaunimo politikos formavimo ir igyvendinimo procesuose, ir
kitose veiklose, kurias apima Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2008 m.
gegužes 19 d. isakymu Nr. A1-157 patvirtintos jaunimo politikos savivaldybese kokybes vertinimo
metodikos indikatorius „Jaunimo dalyvavimas“.
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valdybas itraukia jaunus asmenis (Dabikines bendruomene, Kalniškiu kaimo bendruomene,
Elgesiu kaimo bendruomene „Papartis“, Kruopiu bendruomene, Papiles miestelio
bendruomene). Jaunimas taip pat dalyvauja vietos veiklos grupes iniciatyvose. Anot JRK, nors
kai kuriu kaimo bendruomeniu valdymo organuose nera jaunimui priskirtinu asmenu, taciau,
jauni žmones yra aktyvus organizuojant vietos renginius ar akcijas, planuojant ir igyvendinant
projektus. Jaunimui tradiciškai patrauklesnes aplinkos atnaujinimo ir gražinimo,
bendruomenes tarpusavio ryšiu stiprinimo ir tarpbendruomeninio bendradarbiavimo veiklos.
Jauni asmenys noriai dalyvauja bendruomenes nariu tarpusavio pagalbos veiklose, inicijuoja
socialines pagalbos akcijas.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbanciu
istaigu ir organizaciju savivaldoje
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimas gali dalyvauti su jaunimu dirbanciu
savivaldybes istaigu savivaldoje. JRK teigimu, jaunimas turi galimybe dalyvauti ir su jaunimu
dirbanciu organizaciju savivaldoje, visgi, dažniau pasitaiko atvejai, kai su jaunimu dirbanciu
organizaciju vadovai yra vyresni nei 29 metai, bet dirbti pradejo dar budami jaunesni nei 29eriu metu.
8 lentele. Su jaunimu dirbancios istaigos.
Organizacijos
Organizacija
tipas
Akmenes rajono savivaldybes Savivaldybes
Kulturos centras ir jo 6 filialai biudžetine istaiga
Akmenes rajono savivaldybes Savivaldybes
viešosios bibliotekos vaiku
biudžetine istaiga
literaturos skyrius ir 12 jo
filialu
Akmenes rajono savivaldybes Savivaldybes
Akmenes krašto muziejus ir 2 biudžetine istaiga
jo filialai (Lazdynu Peledos
ekspozicija ir Simono
Daukanto ekspozicija)
Naujosios Akmenes
Vaiko dienos
mokyklos-darželio
centras
„Atžalynas“ padalinys Vaiku
dienos centras
Kairiškiu daugiafunkcinis
Daugiafunkcinis
centras
centras
Agluonu daugiafunkcinis
centras
Šiauliu apskrities vyriausiojo
Policijos istaiga
policijos komisariato
Akmenes rajono policijos
komisariatas

Veiklos tikslas
Išsaugoti ir puoseleti nacionalines
kulturos tapatuma.
Skatinti kurybine veikla ir meno
ivairove. Pletoti informacine
visuomene.
Skatinti nacionalines kulturos
atviruma.
Sudaryti visuomenei salygas
dalyvauti kulturoje ir ja vartoti.

Jaunimo užimtumas, socialine
integracija

Jaunimo užimtumas, socialine
integracija

Užtikrinti saugia aplinka, kartu su
kitomis institucijomis ir
visuomeninemis organizacijomis
igyvendinti veiksminga nusikalstamu
veiku ir kitu teises pažeidimu
prevencija.
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateikta informacija
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9 lentele. Su jaunimu dirbancios organizacijos.
Organizacijos
Organizacija
tipas
30 kaimo
Vietos
bendruomeniu
bendruomenes
organizacija
Telšiu vyskupijos
Socialines krypties
Caritas Naujosios
Akmenes skyrius
Sutrikusio intelekto
Socialines krypties
žmoniu globos bendrija
,,Akmenes Viltis“
Akmenes rajono
Socialines krypties
neigaliuju draugija

Veiklos tikslas
Skatinti bendruomenes veikla

Skatinti dvasiniu vertybiu formavimasi,
padeti mažinti socialine atskirti
Skatinti dvasiniu vertybiu formavimasi,
padeti mažinti socialine atskirti

Akmenes rajono
sutrikusios psichikos
žmoniu globos bendrija
Labdaros ir paramos
fondas „Prieglobstis“

Socialines krypties

Šachmatu-šaškiu sporto
klubas „64“
Stalo teniso klubas
„Mažoji rakete“
Krepšinio klubas
„Akmene“
Sporto klubas
„Energija“
Jegos sporto klubas
„Jega“
Jegos sporto klubas
„Jora“
Ventos miesto jegos
sporto šaku klubas
„Liga“
Futbolo klubas
„Akmene“
Automobiliu sporto
klubas „Extempas“
Lietuvos gatves vaiku
futbolo federacijos
Papiles klubas
Akmenes aeroklubas
Baltijos šaliu pilotu
klubas
Akmenes rajono
profesine sajunga
,,Solidarumas“
Akmenes kraštotyros
klubas

Sporto

Skatinti dvasiniu vertybiu formavimasi,
stiprinti tarpusavio bendravima, padeti
mažinti socialine atskirti
Skatinti dvasiniu vertybiu formavimasi,
stiprinti tarpusavio bendravima, padeti
mažinti socialine atskirti
Padeti atsikratyti žalingu iprociu
(alkoholizmo, narkotiku vartojimo), skatinti
dvasiniu vertybiu formavimasi, stiprinti
darbinius igudžius ir tarpusavio
bendravima, mažinti socialine atskirti
Skatinti jaunimo užimtuma sportine veikla

Sporto

Skatinti jaunimo užimtuma sportine veikla

Sporto

Skatinti jaunimo užimtuma sportine veikla

Sporto

Skatinti jaunimo užimtuma sportine veikla

Sporto

Skatinti jaunimo užimtuma sportine veikla

Sporto

Skatinti jaunimo užimtuma sportine veikla

Sporto

Skatinti jaunimo užimtuma sportine veikla

Sporto

Skatinti jaunimo užimtuma sportine veikla

Sporto

Skatinti jaunimo užimtuma sportine veikla

Sporto

Skatinti jaunimo užimtuma sportine veikla

Sporto
Sporto

Skatinti jaunimo užimtuma sportine veikla
Skatinti jaunimo užimtuma sportine veikla

Profesine sajunga

Skatinti vaiku ir jaunimo laisvalaikio
užimtuma

Kraštotyros,
kulturine veikla

Ugdyti jaunimo pilietiškuma, domejimasi
kraštotyrine veikla

Socialines krypties
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Organizacija
Lietuvai pagražinti
draugijos Akmenes
skyrius
Ventos miesto moteru
klubas „Amazones“
Akmenes rajono Ventos
seniunijos sveikuoliu
draugija „Bukim sveiki“
Akmenes rajono sporto
remimo fondas

Organizacijos
tipas
Kulturine,
visuomenine
veikla
Kulturine, sporto,
visuomenine
veikla
Kulturine, sporto,
visuomenine
veikla
Labdaros ir
paramos fondas

Veiklos tikslas
Ugdyti jaunimo pilietiškuma, skatinti
jaunimo aktyvia veikla
Skatinti jaunimo kurybiškuma, aktyvuma,
dalyvavima, sportine veikla
Skatinti jaunimo kurybiškuma, aktyvuma,
dalyvavima, sportine veikla
Skatinti jaunimo kurybiškuma, aktyvuma,
dalyvavima, sportine veikla, padeti
igyvendinti jaunimo iniciatyvas kaip
globojanciai organizacijai
Skatinti jaunimo kurybiškuma, aktyvuma,
dalyvavima, menine veikla, padeti
igyvendinti jaunimo iniciatyvas kaip
globojanciai organizacijai
Skatinti jaunimo kurybiškuma, aktyvuma,
dalyvavima, padeti igyvendinti jaunimo
iniciatyvas kaip globojanciai organizacijai

Naujosios Akmenes
Labdaros ir
muzikos mokyklos
paramos fondas
labdaros ir paramos
fondas
Naujosios Akmenes
Labdaros ir
Ramuciu vidurines
paramos fondas
mokyklos remimo
fondas
Ventos seniunijos
Labdaros ir
Skatinti jaunimo kurybiškuma, aktyvuma,
labdaros ir paramos
paramos fondas
dalyvavima, padeti igyvendinti jaunimo
fondas
iniciatyvas kaip globojanciai organizacijai
Ventos muzikos
Labdaros ir
Skatinti jaunimo kurybiškuma, aktyvuma,
mokyklos labdaros ir
paramos fondas
dalyvavima, padeti igyvendinti jaunimo
paramos fondas
iniciatyvas kaip globojanciai organizacijai
Labdaros ir paramos
Labdaros ir
Pagalba priklausomybes ligomis
fondas „Prieglobstis“
paramos fondas
sergantiems žmonems (ir jauniems)
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateikta informacija

3.3 Jaunimo veikla
Vertinimo metu buvo sudarytas žemiau pateikiamas
nevyriausybiniu jaunimo organizaciju sarašas.
10 lentele. Nevalstybines jaunimo organizacijos.
Organizacija
Organizacijos tipas
Papiles Simono Daukanto
Pilietine
gimnazijos Šv. Aloyzo
ateitininku kuopa
Žemaitijos skautu
Pilietine
organizacijos Ventos Šv.
Pranciškaus draugove
Žemaitijos skautu
Pilietine
organizacijos Akmenes
gimnazijos draugove
„Piligrimas“
Akmenes Šv. Onos
Religine, pilietine
parapijos jaunieji
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Akmenes rajone veikianciu

Veiklos tikslas
Ugdyti vaikus ir jaunima katalikišku
vertybiu ir patriotizmo dvasia
Ugdyti vaikus ir jaunima doros,
kilnumo, tvirto budo, patriotizmo
dvasia
Ugdyti vaikus ir jaunima doros,
kilnumo, tvirto budo, patriotizmo
dvasia
Ugdyti vaikus religine, pilietine
dvasia

Organizacija
valanciukai

Organizacijos tipas

Veiklos tikslas

Lietuvos jaunuju
Politine
Skleisti organizacijos vertybes,
socialdemokratu jaunimo
ugdyti pilietiška jaunima
sajungos Akmenes skyrius
Jaunimo organizacijos
Politine
Skleisti organizacijos vertybes,
„Darbas“ Akmenes skyrius
skatinti jaunimo visuomeniškuma
Jaunuju liberalu aljanso
Politine
Burti liberalu jaunima ir skatinti
Akmenes skyrius
visuomenine veikla
Akmenes rajono jaunimo
Jaunimo organizaciju
Vienyti jaunimo organizacijas ir
ir jaunimo organizaciju
sajunga
skatinti jaunimo dalyvavima ir
sajunga „Jaunimo
pilietiškuma
apskritasis stalas“
Akmenes rajono veiklaus
Jaunimo organizacija
Skatinti jaunimo aktyvuma ir
jaunimo asociacija
pilietiškuma
„Šiaudinukai“
Jaunimo organizacija
Jaunimo organizacija
Skatinti jaunimo aktyvuma ir
„Nestabdyk‘‘
pilietiškuma
Lietuvos Raudonojo
Socialines krypties
Skatinti dvasiniu vertybiu
Kryžiaus draugijos
formavimasi, padeti mažinti
Akmenes rajono
socialine atskirti
komitetas (Jaunimo grupe)
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktai informacija
Akmenes rajono JJOS JAS ikurta 2004 metais. Tai yra savarankiška, ne pelno siekianti
Akmenes rajone veikianti jaunimo ir jaunimo organizaciju sajunga, vienijanti rajone
veikiancias jaunimo organizacijas, respublikinio jaunimo organizaciju padalinius rajone, kitas
jaunimu besirupinancias organizacijas ir tarnybas. 2012 m. pradžioje Akmenes rajono
jaunimo ir jaunimo organizaciju sajunga „Jaunimo apskritasis stalas” vienijo 22 narius.
Pagrindiniai Akmenes rajono JJOS JAS veiklos tikslai ir uždaviniai, apibrežti JJOS JAS istatuose,
yra šie:
• padeti jaunimo organizacijoms keistis informacija, stiprinti tarpusavio supratima,
skatinti bendra veikla;
• skatinti jaunimo pilietini aktyvuma, stiprinti jo organizuotuma ir itaka visuomeneje;
• atstovauti ir ginti visuomeneje bei valdžios institucijose jaunimo ir jaunimu
besirupinanciu organizaciju interesus, dalyvauti formuojant, tobulinant ir
igyvendinant Akmenes rajono jaunimo politika, konstruktyviai bendradarbiauti su
Akmenes rajono savivaldybe, sprendžiant jaunimo ir jaunimu besirupinanciu
organizaciju problemas;
• padeti sajungai priklausancioms organizacijoms spresti veiklos problemas, kai jas
sunku išspresti savo jegomis;
• teikti informacija besidomintiems jaunimo politika, jaunimo organizacijomis, ju
veiklos problemomis, konsultuoti jaunimui svarbiais klausimais.
Savivaldybeje veikia ir kelios neformalios jaunimo grupes: Naujosios Akmenes Ramuciu
gimnazijos prevencine grupe „Mes“ (kryptingai dirbanti grupe), judejimas Naujosios Akmenes
jaunieji policijos remejai (kryptingai dirbanti grupe), jaunieji maltieciai (kryptingai dirbanti
grupe), Naujosios Akmenes Ramuciu gimnazijos klubas „Atjauta“ (kryptingai dirbanti grupe);
riedlentininku neformali grupe, parkurininku neformali grupe (parkuras - sportinio tipo veikla,
kurios pagrindinis principas yra judejimas, patekimas iš vienos vietos i kita kiek imanoma
greiciau ir efektyviau).
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73,33 proc. apklausoje dalyvavusiu jaunimo ir su jaunimu dirbanciu organizaciju atstovu
nuomone, Akmenes rajono jaunimas turi placias galimybes isitraukti i jaunimui skirtas veiklas
(3 pav.). Like 26,67 proc. respondentai pažymejo, kad nors veiklu pasirinkimas yra
pakankamas, jose dalyvauti gali tik dalis jaunimo – didesnese gyvenvietese vykstancios
veiklos yra sudetingiau pasiekiamas atokiau gyvenanciam jaunimui.
3 pav. Jusu nuomone, ar savivaldybes jaunimui pakanka galimybiu dalyvauti jaunimo ir
jaunimui skirtoje veikloje Jusu savivaldybeje? Atsakymu procentas, atsake tik kitos
organizacijos (ne savivaldybes administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono savivaldybeje veikianciu organizaciju apklausa, 2011
Atsakydami i klausima, kaip butu galima dar labiau padidinti jaunimo dalyvavima jaunimui
skirtoje veikloje, apklausos respondentai siule ieškoti efektyvesniu ir skvarbesniu informacijos
sklaidos budu, mažinti jaunimo socialine atskirti, skatinti ir didinti jaunimo isidarbinimo
galimybes.
Atsižvelgiant i rajono savivaldybeje esanciu jaunimo organizaciju skaiciu ir veiklos pobudžio
ivairove, galima teigti, kad organizaciju rajone yra pakankamai, o jaunimas turi daug
galimybiu dalyvauti veikloje. Savivaldybes administracijos atstovu teigimu, savivaldybeje
sudarytos pakankamos salygos jaunimui dalyvauti ir igyvendinti iniciatyvas bei jaunimo
kurybiškumui atsiskleisti. Visgi, del finansiniu ir ekonominiu problemu nera galimybiu išpletoti
visu norimu veiklu. Atsiradus galimybems, savivaldybeje galetu buti isteigta keletas atviru
erdviu jaunimui ar jaunimo centras).

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo
švietimo istaigose, vaiku globos namuose
Savivaldybeje veikia 4 gimnazijos, 1 progimnazija, 1 vidurine, 1 pagrindine bei 1 pradine
mokyklos, taip pat savivaldybes suaugusiuju mokymo centras, sporto centras bei Naujosios
Akmenes ir Ventos muzikos mokyklos. JRK teigimu, visose formaliojo švietimo istaigose veikia
ar bent formaliai yra sudarytos jaunimo savivaldos institucijos (žr. 11 lentele). Bent keletas
jaunu asmenu tradiciškai yra ir mokyklos ar gimnazijos tarybos sudetyje.
11 lentele. Mokiniu savivaldos strukturos formaliojo ir neformaliojo švietimo istaigose
Istaigu, kuriose veikia jaunimo
Istaigu
Švietimo istaigos tipas
savivalda/jaunimas dalyvauja
skaicius
savivaldoje, skaicius
Formalaus švietimo istaiga
9
6
Organizacijos, teikiancios neformalaus
3
1
švietimo paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis
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3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir
igyvendinant jaunimo politika savivaldybeje
Remiantis surinktais duomenimis, Akmenes rajono tarybos jauniausia nare, Lietuvos
socialdemokratu partijos atstove, Gintaute Urbaitiene yra gimusi 1986 metais. Šiek tiek
vyresnis yra 1984 m. gimes Liberalu ir centro sajungos atstovas Martynas Nicius.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindu istatymo 2 str. nuostata, šiedu
asmenys yra priskirtini jaunimui (kitas jauniausias tarybos narys yra gimes 1981 metais).
Taigi, savivaldos veikloje (aukšciausiu lygmeniu) dalyvauja politinei partijai priklausantys jauni
asmenys. JRK teigimu, kitu jaunimui priskirtinu asmenu aktyvus dalyvavimas savivaldos
veikloje nuo 2008 m. dažneja: jaunimo atstovai yra kvieciami ir aktyviai dalyvauja
savivaldybes komitetu, darbo grupiu ir pan. posedžiuose, jie taip pat dalyvauja tarybos
posedžiuose patariamojo balso teise.
12 lentele. Nuo 2008 m. savivaldybeje surengti JRT posedžiai, kuriuose buvo sprendžiami
jaunimui aktualus klausimai, posedyje dalyvaujant jaunimo atstovams.
Metai
Posedžiu skaicius
2008
6
2009
8
2010
4
2011
5
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis
Jauni žmones sudaro puse suformuotos rajono Jaunimo reikalu tarybos. Akmenes rajono
savivaldybes Jaunimo reikalu taryba – pagrindine jungiamoji grandis tarp savivaldybes
administracijos ir jaunimo, sudaroma iš savivaldybes instituciju ar istaigu ir jaunimo
organizaciju atstovu. JRT nuostatuose pažymima, kad JRT nariai gali dalyvauti savivaldybes
tarybos, jos komitetu ar komisiju posedžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo politikos
klausimai. Kartu su JRT nariais posedžiuose dalyvauja ir kiti jauni asmenys, kurie buna ne vien
pasyvus stebetojai – jaunimas savivaldybes administracijos darbo grupems ar komisijoms,
taip pat savivaldybes tarybai ir JRT, teikia pasiulymus del jaunimui aktualiu klausimu
sprendimo. Beveik visos (86,67 proc.) apklausoje dalyvavusios jaunimo ir su jaunimu
dirbancios organizacijos yra teike pasiulymu Jaunimo reikalu tarybai (4 pav.). 13,33 proc.
respondentu pažymejo kol kas pasiulymu neteikusios, taciau planuojancios tai padaryti, ir ne
viena organizacija nenurode pasiulymu neteikusi ir neketinanti teikti.
4 pav. Ar Jusu organizacija teikia pasiulymus savivaldybes Jaunimo reikalu tarybai ar kitai
savivaldybes institucijai del jaunimo politikos igyvendinimo? Atsakymu procentas, atsake
tik kitos organizacijos (ne savivaldybes administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011
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Vertindami, kaip savivaldybes administracija atsižvelgia i kitu organizaciju pateiktus
pasiulymus, tyrime dalyvavusiu organizaciju atstovai teige, kad atsižvelgiama i beveik visus
pasiulymus.
5 pav. Ivertinkite, kaip savivaldybe atsižvelgia i teikiamus pasiulymus? Atsakymu procentas,
atsake tik kitos organizacijos (ne savivaldybes administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011

10

Tiketina, kad butent tai skatina jaunimo ir su jaunimu dirbancias jaunimo organizacijas buti
aktyviomis ir savivaldybes administracijai siulyti jaunimo iniciatyvu idejas ar jaunimo
problemu sprendimus, o savivaldybes administracijos pastangas bendrauti ir bendradarbiauti
su jaunimu vertinti beveik aukšciausiu balu.
6 pav. Pažymekite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 –
visiškai sutinku). Atsakymu vidurkiai, atsake tik kitos organizacijos (ne savivaldybes
administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011

10

Cia ir toliau N/N – nežino, negali atsakyti.
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3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, jaunimo dalyvavimas savivaldoje bei formuojant Akmenes rajono savivald
jaunimo politika užtikrinamas gerai:
• pirma, jaunimui sudarytos galimybes dalyvauti JRT veikloje, savivaldybes tarybos ir
komitetu veikloje bei su jaunimu dirbanciu organizaciju savivaldoje;
• antra, jaunimo aktyvumas daryti itaka sprendimams yra pakankamas – sudarytomis
galimybemis pasinaudoja nemažai jaunu asmenu;
• trecia, jaunimo organizaciju rajone yra pakankamai, sudarytos geros galimybes
jaunimo iniciatyvu igyvendinimui bei jaunimo kurybiškumui atsiskleisti.
13 lentele. Išvados ir rekomendacijos.
Jaunimo dalyvavimas
Šis indikatorius leidžia ivertinti bendra jaunimo aktyvuma ir jaunimo
(2 Metodikos
atstovavimo savivaldybeje lygi, taip pat parodo, kiek savivaldybes
indikatorius)
politika formuojama atsižvelgiant i jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo dalyvavimas
Rajono tarybos
Nenustatyta.
Reiketu daugiau demesio
savivaldoje pagal
sudetyje yra du jauni
skirti vietos
gyvenamaja teritorija
asmenys iki 29 metu
bendruomeniu jaunimo
amžiaus.
itraukimui.
Jaunimo dalyvavimas
Jauni asmenys gali
Jaunimo veiklos
Dirbti su jaunimo ir
su jaunimu dirbanciu
dalyvauti organizaciju galimybes mažina
visuomenes lyderiais, juos
organizaciju savivaldoje savivaldoje.
menkos jaunimo
geriau itraukti i politikos
organizaciju ir su
formavima.
Jaunimo veikla
Rajone yra
keliasdešimt jaunimo jaunimu dirbanciu
organizaciju ir keletas organizaciju
finansines
neformaliu grupiu.
galimybes.
Jaunimo savivalda
formaliojo ir
neformaliojo švietimo
istaigose, vaiku globos
namuose
Jaunimo dalyvavimas
formuojant ir
igyvendinant jaunimo
politika savivaldybeje

Jaunimas turi
galimybes dalyvauti
formaliojo švietimo
istaigu savivaldoje.

Nenustatyta.

Savivaldybeje
sudarytos salygos
jaunimo dalyvavimui,
kurybiškumui reikštis,
igyvendinti
iniciatyvas.

Priimant jaunimui
aktualius
sprendimus
dalyvauja tik patys
aktyviausi jauni
žmones.
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Motyvuoti ir skatinti
jaunima dalyvauti
formaliojo ir neformaliojo
švietimo istaigu
savivaldoje.
Stiprinti jaunuoliu
kompetencijas, mokyti
apie skirtingas viešosios
politikos sritis, dalyvavimo
galimybes, savivaldybes
prioritetus ir pan.

4. PARAMA JAUNIMUI
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansine, materialine ir kitokia
parama, savivaldybes skiriama jaunimo politikos igyvendinimui, aptariama, kiek tai susije su
jaunimo organizaciju stiprinimu, jaunimo užimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais jaunimo
politikos uždaviniais savivaldybeje. Skyriu sudaro keturios dalys. Pirma, pristatoma jaunimo
organizacijoms, jaunimo veiklai ir jaunimo politikos igyvendinimui skiriama finansine parama.
Antra, pristatoma skiriama materialine parama. Trecia, pristatoma kitokios paramos formos.
Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

4.1 Finansine parama
2011 m. Akmenes rajono savivaldybes administracija skyre 16000 Lt jaunimo organizaciju
vykdomai veiklai finansuoti. Pastebetina, kad nuo 2008 m. skiriamu lešu apimtys mažejo:
2008 m. buvo skirta 22000 Lt, 2009 m. ir 2010 m. – po 16000 Lt. Anot JRK, tikimybe gauti
finansavima yra gana didele – vykdant projektu atrankos konkursa patenkinama vidutiniškai
apie 90 proc. prašymu.
Rajone veikia keletas neformaliu jaunimo grupiu, kurios taip pat gali dalyvauti projektu
finansavimo konkursuose ir tokiu budu gauti finansine parama savo veiklu vykdymui.
Neformalus jaunimo samburiai paraiškas teikia per globojancias organizacijas. Paprastai
patenkinama 100 proc. neformaliu jaunimo grupiu prašymu.
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Lešos,
tukst.Lt

Jaunimo ir su
jaunimu dirbanciu
organizaciju
1
17400
1
20200
1
administravimo
išlaidoms padengti
Neformaliu
jaunimo grupiu
projektams (iš
5
5000
2
2000
3
jaunimo veiklai
skirtos programos)
Jaunimo ir su
jaunimu
dirbancioms
organizacijoms
ilgalaikiam turtui
0
0
1
4263
0
isigyti/
remontuoti
organizaciju
patalpas
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis

2011 m.

Lešos,
tukst.Lt
Finansuotu
organizaciju
skaicius

Finansuotu
organizaciju
skaicius

Lešos,
tukst.Lt

Finansuotu
organizaciju
skaicius

Finansuotu
organizaciju
skaicius
Lešos,
tukst.Lt

14 lentele. 2008-2011 m. savivaldybes administracijos skirtas finansavimas.
2008 m.
2009 m.
2010 m.

22443

0

16474

2800

6

2500

0

1

1500

Pilnai
finansuotu

Bendrai
finansuotu

Jaunimo organizaciju
1
0
0
3
0
projektai
Jaunimui skirtu
0
8
0
7
0
organizaciju projektai
Neformaliu jaunimo
0
5
0
2
0
grupiu projektai
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis

Bendrai
finansuotu

Pilnai
finansuotu

Bendrai
finansuotu

Pilnai
finansuotu

Bendrai
finansuotu

Pilnai
finansuotu

15 lentele. Savivaldybes lešomis pilnai ir dalinai finansuoti jaunimo ir jaunimui skirti
projektai.
2008 m.,
2009 m.,
2010 m.,
2011 m.,
projektu
projektu
projektu
projektu
skaicius
skaicius
skaicius
skaicius

1

1

1

9

0

10

3

1

5

Beveik visi jaunimo ir su jaunimu dirbanciu organizaciju apklausos dalyviai nurode, kad gali
naudotis savivaldybes teikiama finansine parama (7 pav.), nors 26,67 proc. apklaustuju teige,
kad finansavimo skyrimo salygos yra sudetingos. Tik 6,67 proc. respondentu nežinojo apie
tokios paramos gavimo galimybes. Dauguma teigiamai atsakiusiu apklausos dalyviu nurode,
kad dažniausiai naudojasi lešomis projektams finansuoti (8 pav.).
7 pav. Ar Jusu organizacija gali naudotis savivaldybes teikiama finansine parama?
Atsakymu procentas, atsake tik kitos organizacijos (ne savivaldybes administracijos
atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011
8 pav. Kokio tipo savivaldybes finansine parama Jusu organizacija yra pasinaudojusi per
paskutiniuosius 3 metus? Atsakymu procentas, atsake tik kitos organizacijos (ne
savivaldybes administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011
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Paramos skyrimo proceduromis ir tikslais jaunimo organizaciju atstovai yra patenkinti daugiau
nei vidutiniškai – pasitenkinimo paramos skyrimo tikslu atitikimu organizacijos poreikiams
vertinimas siekia 3,71 bala iš 5-iu. Finansines paramos skyrimo salygu paprastumas,
nesudetingumas bei paramos skyrimo tikslingumas (ar finansuojama tai, ka deretu finansuoti)
vertinamas dar geriau – atitinkamai 3,85 ir 4,0 balais iš 5-iu galimu.
9 pav. Pažymekite, ar sutinkate su žemiau ivardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 5
– visiškai sutinku). Atsakymu vidurkiai, atsake tik kitos organizacijos (ne savivaldybes
administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011
Apklausos respondentai gerai vertino savivaldybes skiriamos finansines paramos ir ju
organizacijos poreikiu atitikima. Ju nuomone finansuojamos tos veiklos ir jaunimo politikos
sritys, kurias ir reiketu finansuoti.

4.2 Materialine parama
Jaunimo reikalu koordinatores teigimu, savivaldybes administracija numato ir skiria
materialine parama jaunimo ir su jaunimu dirbancioms organizacijoms.
16 lentele. Jaunimo ir su jaunimu dirbancios organizacijos, kurioms buvo leista
neatlygintinai naudotis savivaldybei priklausanciomis patalpomis, biuro iranga ir kitu
ilgalaikiu turtu.
Metai

Jaunimo ir su jaunimu dirbanciu organizaciju, kurioms savivaldybes
instituciju teises aktais yra skirtos patalpos buveinei, skaicius

2008
2009

Neskirta.
2 – Sutrikusio intelekto žmoniu globos bendrija „Akmenes Viltis“ ir VšI
„Gelbekit vaikus“ Akmenes vaiku dienos centras „Akmeneliai“. Savivaldybes
tarybos 2010-03-24 sprendimas Nr. T-57.
2010
1 – Akmenes rajono neigaliuju draugija. Savivaldybes tarybos 2011-10-26
sprendimas Nr. T-243.
2011
2 – Akmenes rajono sutrikusios psichikos žmoniu globos bendrija.
Savivaldybes tarybos 2011-03-30 sprendimas Nr. T-69. Visuomenine
organizacija Dabikines bendruomene. Savivaldybes tarybos 2011-06-29
sprendimas Nr. T-187.
Šaltinis. Sudaryta autoriu, remiantis JRK pateikta informacija
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Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, per pastaruosius kelerius metus naujos
organizacijos i savivaldybes administracija del patalpu suteikimo organizacijos buveinei
nesikreipe. Pasak JRK, savivaldybes administracija vis tiek stengiasi vienaip ar kitaip padeti
jaunimo organizacijoms, paremti ju organizuojamus renginius, vykdomus projektus suteikiant
patalpas, iranga ar pan.
17 lentele. Per 2008 - 2011 m. laikotarpi jaunimo ir su jaunimu dirbancioms istaigoms ir
organizacijoms savivaldybes perduoto ilgalaikio turto verte.
Perduoto turto verte
2008
0
2009
0
4263 Lt (Kompiuteris ASUS A2500L15 - Akmenes rajono jaunimo ir jaunimo
2010
organizaciju sajungai „Jaunimo apskritasis stalas“)
2011
0
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis

4.3 Kitokia parama
JRK teigimu, pastaraisiais metais jaunimo organizacijos, neformalios jaunimo grupes ir su
jaunimu dirbancios organizacijos kartu su savivaldybes administracija igyvendino bent po
viena projekta kasmet. Tokiuose projektuose savivaldybei tenka skleisti informacija, prisideti
daliniu finansavimu, nemokamomis patalpomis ar organizacine technika. Daugumoje
projektu JRK dalyvaudavo kaip konsultante.
18 lentele. Bendri savivaldybes administracijos ir jaunimo bei su jaunimu dirbanciu
organizaciju projektai.
Bendru savivaldybes ir jaunimo/su jaunimu dirbanciu organizaciju
Metai
projektu skaicius
2008
1 – projekto „Strukturinio dialogo stiprinimas“ veiklos su Akmenes rajono
JJOS JAS
1 – jaunimo vasaros akademija kartu su Klaipedos rajono savivaldybe
2009
1 – projekto „Strukturinio dialogo stiprinimas“ veiklos su Akmenes rajono
JJOS JAS
1– jaunimo vasaros akademija kartu su Plunges rajono savivaldybe
2010
1– Jaunimo vasaros akademija kartu su Palangos miesto savivaldybe
2011
1 – Jaunimo vasaros akademija kartu su Klaipedos miesto savivaldybe
1 – projekto „Strukturinio dialogo stiprinimas“ priemone su Akmenes rajono
JJOS JAS
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateikta informacija
Savivaldybes administracija kasmet skiria institucine parama Akmenes rajono jaunimo ir
jaunimo organizaciju sajungai „Jaunimo apskritasis stalas“. Kai kurias pastarosios
organizacijos parengtame projekte numatytas veiklas (tradicine jaunimo savivaldos diena
savivaldybeje bei kitose rajono istaigose ir organizacijose, tradicine studentu diena, tradicine
organizaciju muge ir t. t.) padeda organizuoti JRT.
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Per pastaruosius metus JRK padejo užmegzti tarptautinius ryšius kelioms rajone veikiancioms
formaliojo švietimo istaigoms:
• 2008 m. - Naujosios Akmenes „Sauletekio“ pagrindinei mokyklai – su Briansko
(Rusija) jaunimu (vyko gegužes men. i tarptautine miesto švente);
• 2008 m. - Akmenes gimnazijai – su Briansko (Rusija) moksleiviais (2008 m. rugpjucio
11-19 dienomis vyko i tarptautine stovykla Brianske).
• 2009 m. - Akmenes gimnazijai – su Konino (Lenkija) moksleiviais (2009 m. liepos 29 rugpjucio 7 d. vyko i Konina, VII tarptautine ekologine jaunimo stovykla);
• 2010 m. - Akmenes gimnazijai - su Konino (Lenkija) jaunimu (2010 m. liepos 30 rugpjucio 5 d. vyko i tarptautine ekologine jaunimo stovykla „EUROCAMP 2010“ );
• 2011 m. - Ventos gimnazijai – su mokykla iš Briansko (Rusija);
• 2011 m. - Kruopiu vidurinei mokyklai su Konino (Lenkija) jaunimu;
• 2011 m. - Papiles Simono Daukanto vidurinei mokyklai su Auces (Latvija) jaunimu
(dalyvavo miestu šventese, stovyklose).
10 pav. Ar Jusu organizacija igyvendino projektu kartu su savivaldybe per pastaruosius 3
metus? Atsakymu procentas, atsake tik kitos organizacijos (ne savivaldybes administracijos
atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011
Paklausus, ar ju organizacija per pastaruosius 3 metus igyvendino projektu kartu su
savivaldybes administracija, dauguma tyrimo dalyviu atsake teigiamai. Visgi, galima teigti, kad
savivaldybes administracija dažniau suprantama ne kaip partnere, bet kaip vienas iš
finansavimo šaltiniu – tyrime dalyvavusiu organizaciju atstovai teige, kad didžiaja dali ju
metinio biudžeto sudaro savivaldybes administracijos skiriamos lešos.
11 pav. Iš kur Jusu organizacija gauna lešu veiklai vykdyti? Galite žymeti visus tinkamus
pasirinkimo variantus. Atsakymu procentas, atsake tik kitos organizacijos (ne savivaldybes
administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011
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4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios iš
• pirma, savivaldybes finansine ir kita parama jaunimo veiklai pastaraisiais metais
išlieka gan apibrežta ir stabili;
• antra, organizacijos labai mažai naudojasi kitais nei savivaldybes parama lešu gavimo
šaltiniais.
19 lentele. Išvados ir rekomendacijos.
Parama jaunimui
Šis indikatorius leidžia ivertinti, kaip savivaldybe sudaro salygas pletotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtu organizaciju veiklai.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansine parama Labai aukštas patenkinamu
Lešu trukumas.
Savivaldybeje
prašymu finansuoti
reiketu skatinti
procentas.
filantropine parama
Materialine
Suteikiama galimybe
Nera nustatytos tvarkos, jaunimui. Pavyzdžiui,
verslo imones ar
parama
neatlygintinai naudotis
kaip jaunimo
žymesni asmenys
savivaldybei
organizacijos ar
galetu buti kvieciami
priklausanciomis
neformalios grupes
prisideti
patalpomis, biuro iranga ir
galetu kreipti i
igyvendinant
kitu ilgalaikiu turtu.
savivaldybe del patalpu
jaunimui skirtus
ar kitos materialines
projektus už tai
paramos poreikio
skiriant tam tikra
tenkinimo.
ivertinima.
Kitokia parama
Jaunimo organizacijos,
Savivaldybes
neformalios jaunimo grupes administracija turetu
ir su jaunimu dirbancios
investuoti i verslininku
organizacijos kartu su
švietima ir skatinima
savivaldybes administracija
remti jaunimo iniciatyvas
igyvendina bent po viena
ir jaunimo organizacijas.
projekta kasmet.
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5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir
konsultavimo veikla savivaldybeje. Skyriu sudaro keturios dalys:
• pirma, pristatoma savivaldybeje vykdomu neformaliu mokymu ir konsultavimo
veikla, skirta jaunimui bei ivertinama šios veiklos kokybe;
• antra, pristatoma asmenu, dirbanciu su jaunimu, situacija;
• trecia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybeje;
• galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas
Akmenes rajono savivaldybes administracija finansuoja jaunimui skirtus mokymus ar
konsultacijas (žr. 20 lentele). Tai rodo, kad savivaldybes administracijos finansiniuose
planuose yra specialios eilutes mokymams. Ivairaus pobudžio mokymai gali buti finansuojami
ir netiesiogiai, jei jie butu sudetine finansuojamu projektu dalimi.
20 lentele. Savivaldybes administracijos finansuoti jaunimui skirti mokymai ar konsultacijos
Metai
Projektu, skirtu jaunimo mokymui, konsultavimui, skaicius
2008-2011 Kiekvienais metais po 1 (remiamos Akmenes rajono JJOS JAS veiklos, kuriose
numatyti ir mokymai).
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateikta informacija
Savivaldybes administracijos iniciatyva taip pat yra organizuojami ir vykdomi mokymai ar
kvalifikacijos tobulinimo kursai jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims (žr. 21 lentele).
21 lentele. Jaunimo mokymo ir konsultavimo renginiai
Metai
Jaunimo mokymo ir konsultavimo renginiai (temos, dalyviu skaicius)
2008
• Europos Tarybos, Europos Komisijos ir Europos jaunimo forumo organizuotos
Europos jaunimo kampanijos „Visi skirtingi – visi lygus“ nacionalinis seminaras
– 30 dalyviu.
• A.C. Patria mokymai „Tvirtas žingsnis savanorystes link“ – 30 dalyviu.
• Lietuvos jaunimo organizaciju tarybos (LiJOT) organizuoti mokymai (projektas
„Strukturinio dialogo stiprinimas“): jaunimo politikos tendencijos, jaunimo
dalyvavimas, programu ir projektu rengimas - 30 dalyviu.
2009
• LiJOT organizuoti mokymai (projektas „Strukturinio dialogo stiprinimas“):
jaunimo politikos situacija regione, Akmenes rajono JJOS JAS strategijos
kurimas – 30 dalyviu.
• Baigiamoji konferencija „Akmenes rajono jaunimo politikos pletra – galimybes
jaunimo veiklai ir laikmecio iššukiai“ – 70 dalyviu.
2010
• Akmenes rajono JJOS JAS organizuoti mokymai projektu rašymo klausimais –
20 dalyviu.
2011
• LiJOT ir Akmenes rajono JJOS JAS projektas „Strukturinio dialogo stiprinimas“
– 40 dalyviu.
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateikta informacija
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JRK teigimu, neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas savivaldybeje rajono jaunimui
teikia bent kelios istaigos. Mokymus vykdo ir kai kurios jaunimo organizacijos, pvz., JJOS JAS
(organizacijos prezidente G. Urbaitiene yra mokymu vadove), A.C. Patria.
22 lentele. Organizacijos ir istaigos, teikiancios neformalaus mokymo ir konsultavimo
paslaugas jaunimui
Organizacijos / istaigos
Neformalaus mokymo,
Organizacija / istaiga
tipas
konsultavimo temos ir pobudis
Akmenes rajono JJOS JAS
Jaunimo organizaciju ir
Temos: organizaciju veikla,
grupiu sajunga
jaunimo dalyvavimas, jaunimo
galimybes.
Akmenes rajono
Ugdymo istaiga
Pobudis: konsultacijos ir
savivaldybes Suaugusiuju
mokymai dirbantiems su
mokymo centras
jaunimu.
Šiauliu teritorines darbo
Jaunimo darbo centras
Pobudis: konsultacijos ir
biržos Akmenes skyriaus
profesinis orientavimas
Jaunimo darbo centras
jaunimui.
LiJOT
Organizaciju sajunga
Tema: jaunimo organizaciju
veikla.
VšI „Kitokie projektai“
Viešoji istaiga
Pobudis: konsultuoja programos
„Veiklus jaunimas“ klausimais.
Šiauliu universitetas
Universitetas
Tema: jaunimo savanoryste.
JRD
Departamentas
Temos: jaunimo politikos
igyvendinimas šalyje ir regione,
organizaciju veikla.
A.C. Patria
Jaunimo organizacija
Tema: jaunimo savanoryste.
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateikta informacija
Savivaldybes atstovu pateiktais duomenimis, savivaldybes administracija tiria jaunimo
mokymo ir konsultavimo poreikius. Poreikius tiria Akmenes rajono JJOS JAS, aktyviai
dalyvauja šiu igudžiu tobulinimui skirtuose renginiuose, projekto „Strukturinio dialogo
stiprinimas“ mokymuose. Galiausiai, pati JRK nuolat bendrauja su jaunimo atstovais ir tokiu
budu sužino šiu poreikius ir prioritetines mokymu temas.
Remiantis vertinimo metu surinkta informacija galima teigti, kad poreikis neformaliam
mokymui ir konsultavimui yra didelis. Mokomasi ne vien savivaldybes teritorijoje – jaunimas
noriai vyksta i mokymus užsienio valstybese, pvz., Belgijoje, Vokietijoje, Suomijoje, taip pat
dalyvauja JTBA organizuojamuose ir JRD inicijuotuose mokymuose.

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Pagrindiniai su jaunimu savivaldybeje dirbantys asmenys yra šios ataskaitos 3 skyriuje
„Jaunimo dalyvavimas“ išvardintu organizaciju ar klubu vadovai. Atlikti interviu parode, kad
šie asmenys yra pakankamai iniciatyvus ir aktyvus ne vien organizuojant ir vykdant jaunimo
neformalaus ugdymo veiklas, bet ir identifikuojant rajono jaunimo problemas bei ieškant ju
sprendimo budu.
Akmenes rajono savivaldybes administracija kasmet organizuoja ir finansuoja bent po viena
projekta, skirta su jaunimu dirbanciu asmenu bendradarbiavimui stiprinti. Kiekvienais metais
yra organizuojama organizaciju muge, kurioje dalyvauja jaunimo ir su jaunimu dirbanciu
organizaciju vadovai bei jaunimas.
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JRK manymu, su jaunimu dirbanciu asmenu kvalifikacijos tobulinimo poreikiai yra gan
konkretus: išmanyti ir sugebeti taikyti šiuolaikiškus darbo su jaunimu metodus, susipažinti su
neformalaus ugdymo naujovemis, tureti žiniu apie jaunimo politika ir mokytis
dirbant/patiriant. Suprasdama tai, savivaldybes administracija kasmet finansuoja programas,
priemones ar projektus, kurie su jaunimu dirbantiems asmenims sudaro salygas apsikeisti
informacija ir patirtimi.
23 lentele. Su jaunimu dirbanciu asmenu apsikeitimui informacija ir patirtimi skirti,
savivaldybes administracijos finansuoti projektai
Metai
Projektu skaicius
Skirta lešu
2008
1
4900,00 Lt
2009
1
2500,00 Lt
2010
2
2500,00 Lt
2011
1
2000,00 Lt
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija
46,67 proc. apklausoje dalyvavusiu jaunimo organizaciju atstovu nuomone, savivaldybeje
jaunimui skirtu neformalaus mokymo ir ugdymo veiklu pakanka, visgi, 40 proc. respondentu
teige, kad mokymu ivairoves truksta. Like 13,33 proc. apklaustuju pažymejo, kad tokiu veiklu
pasirinkimas yra pakankamas, taciau ne visiems prieinamas (pvz., del atstumo nuo
gyvenamosios vietoves). Tuo tarpu savivaldybes administracijos atstovai neformalaus
ugdymo paslaugu prieinamuma ivertino labai gerai (penki balai iš galimu penkiu).
12 pav. Jusu nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklu, skirtu jaunimui,
Jusu savivaldybeje? Atsakymu procentas, atsake tik kitos organizacijos (ne savivaldybes
administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis galima teigti, kad neformalaus ugdymo situacija Akmenes
rajono savivaldybeje yra gera:
• pirma, kelios istaigos savivaldybeje vykdo neformalaus ugdymo veiklas;
• antra, Akmenes rajono savivaldybes administracija savo lešomis organizuoja ir
igyvendina mokymus jaunimo ir su jaunimu dirbanciu organizaciju atstovu, su
jaunimu dirbanciu specialistu kvalifikacijai tobulinti;
• trecia, savivaldybe tiria jaunimo mokymo ir konsultavimo poreikius.
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24 lentele. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo neformalus
ugdymas, jaunimo
mokymai ir
Šis indikatorius leidžia ivertinti, ar savivaldybeje yra efektyviai veikianti
konsultavimas
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.
(4 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai ir
Savivaldybes
Nenustatyta.
Atsižvelgiant i
konsultavimas
administracija
savivaldybes
inicijuoja, organizuoja
administracijos
ir finansuoja
finansines galimybes,
neformalaus ugdymo
neformaliam švietimui
ir švietimo veiklas
turetu buti dar geriau
jaunimui.
išnaudojamos
Jaunimo neformalaus
nacionalinio projektinio
mokymosi poreikiai
finansavimo galimybes,
yra tiriami.
potencialiai jungiantis su
kitomis savivaldybemis.
Asmenys, dirbantys su Rajono
Nenustatyta.
Savivaldybes
jaunimu
bendruomenese yra
administracija turetu
bent po keleta
skirti demesio su jaunimu
iniciatyviu asmenu,
dirbantiems asmenims ir
kurie dirba su
atokesniuose regiono
jaunimu.
miesteliuose, kaimuose;
šiuos asmenis
identifikuoti, burti i
kluba, mokyti, inicijuoti
juos vienijancius ir su ju
veikla susijusius
projektus.
Jaunimo neformalaus
Jaunimo neformalaus
Nenustatyta.
Didinti teikiamu paslaugu
ugdymo padetis
ugdymo ir
ivairove, atsižvelgiant i
konsultavimo veikla
jaunu asmenu poreikius.
Akmenes rajono
savivaldybeje yra
intensyvi.
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6. JAUNIMO INFORMAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavima apie jaunimo
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybeje. Skyriu sudaro keturios dalys:
• pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos igyvendinima veikla;
• antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas;
• trecia, pristatomi jaunimo leidiniai ir erdve vietineje žiniasklaidoje;
• galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos igyvendinima
Apie jaunimo klausimu savivaldybeje svarstyma JRK elektroniniais laiškais informuoja
Akmenes rajono JJOS JAS priklausancias jaunimo organizacijas, savivaldybeje veikiancias
neformalias jaunimo grupes, su jaunimu dirbancias savivaldybes institucijas ir istaigas.
Informacija taip pat pateikiama savivaldybes internetiniame puslapyje, spaudoje, naudojant
neformalius informacijos perdavimo kanalus ar socialinius tinklus.
Jaunimo ir su jaunimu dirbanciu organizaciju apklausos respondentu nuomone,
priimtiniausias informacijos sklaidos kanalas yra el. paštas (13 pav.). Apklausos dalyviai taip
pat pažymejo, kad informacija jiems patogu rasti vietineje spaudoje bei savivaldybes
internetineje svetaineje. Mažiausiai populiarus informacijos perdavimo budas, apklaustuju
nuomone, yra jos teikimas neformaliais kanalais bei platinant plakatus ir skrajutes.
13 pav. Kokiu budu Jums butu priimtiniausia, patogiausia gauti informacija? Atsakymu
procentas, atsake tik kitos organizacijos (ne savivaldybes administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011
73,33 proc. tyrime dalyvavusiu jaunimo organizaciju atstovu teige, kad jaunimas ir jaunimo ar
su jaunimu dirbancios organizacijos apie igyvendinama jaunimo politika yra informuojamos
pakankamai išsamiai. Dar 20 proc. gaunama informacija vadino labai išsamia. Apklausos
dalyviai pažymejo, kad noretu buti geriau informuojami apie savivaldybeje svarstomus ir
priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais (14 pav.).
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14 pav. Kokios informacijos truksta? Atsakymu procentas, atsake tik kitos organizacijos (ne
savivaldybes administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011
Tuo tarpu, JRK nuomone, jaunimui šiuo metu skelbiamos informacijos apie jaunimo politikos
igyvendinima turetu pakakti. Juo labiau, kad savivaldybes administracija neapsiriboja vien
informavimu ivairiais kanalais – savivaldybes administracijos iniciatyva kasmet vykdomos
diskusijos su jaunimo atstovais ivairiomis jaunimo politikos igyvendinimo temomis. Šiuose
renginiuose dalyvauja santykinai daug jaunuoliu.
25 lentele. Savivaldybeje vykdytos diskusijos
Metai
Diskusiju skaicius
Diskusijose dalyvavusiu jaunuoliu skaicius
2008
3
100
2009
3
80
2010
2
60
2011
5
200
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateiktais duomenimis

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
2011 m. savivaldybeje buvo atliktas jaunimo problematikos tyrimas, viena iš jo daliu –
jaunimo informavimas ir informuotumas.
Tyrime dalyvavusiu jaunimo organizaciju teigimu, jie jaunimui apie save, savo veikla praneša
naudodami šiuos komunikacijos kanalus: vietine spauda, elektroninis paštas, neformalus
kanalai, informaciniai renginiai bei internetines svetaines (15 pav.)
JRK manymu, jaunimui šiuo metu skelbiamos informacijos apie jaunimo veikla pakanka, bet
jos galetu buti dar daugiau, geriau prieinamos ir išsamesnes. JRK pripažino, kad kartais stinga
jaunimo lyderiu atsakomybes informuoti platesni jaunuoliu rata, be to, aktyvus jauni žmones
yra labai užimti. Kita vertus, dauguma jaunuoliu patys ne itin ieško informacijos.
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15 pav. Kaip jus informuojate jaunima apie savo organizacijos vykdoma jaunimui skirta
veikla? Atsakymu procentas, atsake tik kitos organizacijos (ne savivaldybes administracijos
atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdve jaunimui vietineje žiniasklaidoje
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Akmenes rajono savivaldybeje veikia interneto
tinklaraštis www.manoakmene.lt, kuriame yra skyrelis jaunimui. Informacija jaunimui taip pat
talpinama savivaldybes interneto svetaines www.akmene.lt rubrikoje „Jaunimas“, kuri yra
patogiai pasiekiama iš pagrindinio internetines svetaines puslapio.
80 proc. tyrimo dalyviu žinojo, kad savivaldybeje jaunimui ir jaunimo organizacijoms yra
sudarytos galimybes nemokamai pristatyti vykdoma veikla per žiniasklaidos priemones, o
jaunimo tematikos pristatyma vietos spaudoje vertino beveik gerai.
16 pav. Ivertinkite, kaip placiai vietine žiniasklaida apima jaunimo tematika (nuo 1 iki 5, kur
1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymu vidurkiai, atsake tik kitos
organizacijos (ne savivaldybes administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011
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6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant galima teigti, kad Akmenes rajono savivaldybeje veikia bent kelios
informavimo priemones, efektyviai išnaudojamos ju teikiamos galimybes.
26 lentele. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo
informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybe sekmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunima apie jaunimo politika
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo
JRK siekia
Nenustatyta.
Dažniau turetu buti
informavimas apie
informuoti jaunimo
atnaujinama savivaldybes
jaunimo politika
atstovus apie
internetine svetaine. Kita
savivaldybes
vertus, pacios jaunimo
jaunimo politika,
organizacijos galetu buti
renginius,
aktyvesnes viešindamos
projektines
jaunimui aktualia informacija,
galimybes ir kt.
nes JRK el. paštu negali pasiekti
neaktyvaus jaunimo.
Jaunimo veiklos
Aktyvusis
Nenustatyta.
Skatinti veikiancias jaunimo
žinomumas
savivaldybes
organizacijas keistis informacija
jaunimas yra gerai
apie savo vykdomas veiklas,
informuotas apie
kad visos jaunimo iniciatyvos
jaunimo veiklos
taptu matomesnes.
galimybes.
Jaunimo veiklai pristatyti
naudoti jaunimo tarpe
Jaunimo leidiniai ir
Vietos žiniasklaida
Nenustatyta.
populiarius socialinius tinklus.
erdve jaunimui
noriai
Skatinti vietos žiniasklaida
vietineje
bendradarbiauja su
patraukliau paciam jaunimui
žiniasklaidoje
jaunimu, sudaro
pristatyti su juo susijusia
galimybes
informacija.
nemokamai skelbti
informacija.
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7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS,
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS
Šios dalies tikslas yra išsiaiškinti, ar jaunimo politika yra igyvendinama horizontaliai, t.y.
bendradarbiaujant savivaldybes padaliniams, integruojant jaunimo tematika i sektorines
politikos sritis. Aptariama, ar jaunimo politika integruojama i savivaldybes strateginius ir
veiklos planavimo dokumentus, ar jaunimo politikos klausimais yra formuojamos institucines
tinklines strukturos. Skyriu sudaro penkios dalys:
• pirma, aptariamos jaunimo politika integruojancios strukturos;
• antra, aptariamas jaunimo politikos integravimas savivaldybes strateginiuose
dokumentuose ir kitu skyriu veikloje;
• trecia, pristatomas tarpžinybiniu ir tarpsektoriniu tinklu veikimas;
• ketvirta, ivertinamas savivaldybes jaunimo politikos atitikimas nacionalines politikos
prioritetams;
• galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

7.1 Jaunimo politika integruojancios strukturos
Kaip ir kitose savivaldybese, Akmenes rajono savivaldybeje pagrindine jaunimo politika
integruojanti struktura yra Jaunimo reikalu taryba. Pastarojoje dirba jaunimo ir jaunimo
organizaciju sajungos „Jaunimo apskritasis stalas“ atstovai, kurie dalyvauja savivaldybeje
svarstomu jaunimui aktualiu klausimu sprendimo procese. Remiantis vertinimui surinktais
duomenimis, jaunimo organizaciju atstovai turi galimybe dalyvauti savivaldybes posedžiuose,
svarstant jaunimui aktualius klausimus ir priimant sprendimus. 2008 – 2011 metais jaunimo
organizaciju atstovai Jaunimo reikalu tarybai pateike apie 18 pasiulymu ir i visus juos buvo
atsižvelgta:
• 2008 m. – del Jaunimo politikos igyvendinimo programos priemoniu;
• 2008 m. – del Jaunimo iniciatyvu ir laisvalaikio užimtumo programos ir lešu skyrimo;
• 2008 m. – del diskoteku Naujojoje Akmeneje organizavimo butinybes;
• 2008 m. – del jaunimo parko (itraukta i savivaldybes strategini plana, techniniame
projekte numatyta erdve jaunimo poilsiui ir sportui – vieta riedlentininku aikštelei ir t.
t.);
• 2009 m. – del jaunimo politikos igyvendinimo programos priemoniu;
• 2009 m. – del jaunimo iniciatyvu ir laisvalaikio užimtumo programos ir lešu skyrimo,
• 2009 m. – del nepilnameciu lankymosi viešose vietose vakarais laiko
• 2009 m. – del nerukymo zonu patvirtinimo (pasiulytos zonos ir kt.);
• 2009 m. – del naujos jaunimo organizaciju finansavimo tvarkos;
• 2010 m. – del jaunimo politikos igyvendinimo programos priemoniu;
• 2010 m. – del jaunimo iniciatyvu ir laisvalaikio užimtumo programos ir lešu skyrimo
organizacijoms visu metu veiklai;
• 2010 m. – del organizaciju muges surengimo;
• 2010 m. – del paramos jaunimo iniciatyvu projektams;
• 2011 m. – del jaunimo politikos igyvendinimo programos priemoniu;
• 2011 m. – del jaunimo iniciatyvu ir laisvalaikio užimtumo programos ir lešu skyrimo;
• 2011 m. – del projektu finansavimo konkurso ekspertu komisijos;
• 2011 m. – del nauju savivaldybes Jaunimo reikalu tarybos nuostatu projekto;
• 2011 m. – del jaunimo konferencijos organizavimo.
Savivaldybes administracijos atstovai pažymejo, kad igyvendindami jaunimo politika
savivaldybes strukturiniai padaliniai bendradarbiauja rengiant savivaldybes strategini plana,
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JP igyvendinima reglamentuojancius teises aktus, dalyvauja savivaldybes tarybos posedžiuose
ar rengia bendrus, jaunimui skirtus projektus, dalyvauja JRT veikloje (17 pav.).
17 pav. Kokiu budu skirtingi savivaldybes padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje
igyvendindami jaunimo politika?. Atsakymu procentas, atsake tik savivaldybes
administracijos atstovai. N=5

Šaltinis: Akmenes rajono savivaldybes organizaciju apklausa, 2011
Savivaldybeje kasmet sudaromos ekspertu komisijos (jaunimo iniciatyvu, sporto, socialiniu
paslaugu teikimo, vaiku ir jaunimo socializacijos, visuomenes sveikatos remimo specialiosios
programu paraiškoms vertinti). Dažnai i tokias komisijas – darbo grupes itraukiami privataus
verslo atstovai, nevyriausybiniu organizaciju atstovai.

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybes strateginiuose
dokumentuose ir ivairiu sriciu veiklu programose, planuose
Jau anksciau buvo mineta, kad jaunimo politika savivaldybeje yra igyvendinama kaip
horizontali politika bendradarbiaujant savivaldybes padaliniams ir integruojant jaunimo
tematika i sektorines politikos sritis.
Jaunimo politikos prioritetai ar priemones yra numatyti ir atskiru savivaldybes administracijos
strukturiniu padaliniu veiklos planuose.
27 lentele. Savivaldybes administracijos strukturiniu padaliniu veiklos sasajos su jaunimo
politika
Kokie jaunimo politikos prioritetai ar priemones
Padalinys
Dokumentas
pamineti dokumente?
Švietimo,
Kulturos veiklos
• Kulturos projektu, skiriamu vietos
kulturos ir
pletros ir jos
bendruomenems, kuriuos teikia kulturos namai,
sporto skyrius vaidmens
remimas.
bendruomenes
• Jaunimo meniniu saviveikliniu kolektyvu/šokeju,
gyvenime stiprinimo
dainininku ir kt. veikla.
programa
Švietimo, kuno
• Švietimo priemones.
kulturos ir sporto
• Sporto organizaciju remimas pagal sporto
paslaugu teikimo
programa ir kitos priemones.
Akmenes rajono

42

Padalinys

Vaiko teisiu
apsaugos
skyrius

Vietinio ukio ir
turto valdymo
skyrius
Žemes ukio ir
kaimo pletros
skyrius
Strateginio
planavimo ir
investiciju
skyrius

Dokumentas
gyventojams
programa
Savivaldybes 2011
m. veiklos
pagrindiniu funkciju
vykdymo strategijos
formavimo ir
igyvendinimo
programa (šios
programos dalis –
jaunimo politikos
savivaldybeje
igyvendinimas)
Akmenes rajono
infrastrukturos
priežiuros ir pletros
programa
Žemes ukio ir kaimo
pletros programa
Investiciju programa

Kokie jaunimo politikos prioritetai ar priemones
pamineti dokumente?

• Nepilnameciu teisiu ir teisetu interesu
užtikrinimas.
• Vaiku socializacijos programu finansavimas
(remiamas ir rizikos grupes moksleiviu vasaros
poilsio organizavimas).

• Jaunuju verslininku remimas iš Savivaldybes
verslo fondo.
• Jaunu šeimu aprupinimas socialiniu bustu.
• Jaunuju ukininku remimas.
• Geriausio jaunojo ukininko išaiškinimas ir kitos
priemones.
• Planuojamo irengti parko techninis projektas
„Naujosios Akmenes miesto teritorijos tarp
Ramuciu ir Respublikos daugiabuciu gyvenamuju
namu kvartalu apželdinimas ir sutvarkymas“. Šio
techninio projekto II etapas (begimo ir pesciuju
taku bei dalis apželdinimo) bus igyvendinamas
projekto „Žaliuju zonu ir vandens telkiniu
išsaugojimas Žiemgales ir Šiaures Lietuvos
regione“, finansuojamo 2007-2013 m. Latvijos ir
Lietuvos bendradarbiavimo per siena programos.
• Muzikos mokykla 2011 m. pabaige igyvendinti
projekta „Pasienio regiono bendruomeniu
skatinimas per istorijos raiška mene, tautine
savimone“, finansuota 2007-2013 m. Latvijos ir
Lietuvos bendradarbiavimo per siena programos.
Pagal šia programa 2012 m. pradetas igyvendinti
projektas „Kulturinio identiteto puoselejimas
Lietuvos–Latvijos pasienio regione, taikant
menines raiškos priemones“.
• Projektas „Naujosios Akmenes kulturos rumu
aplinkos ir Žalgirio g. atkarpos kompleksinis
sutvarkymas“ (dalis bus finansuota iš Europos
regionu pletros fondo). Planuojamoje sutvarkyti
teritorijoje turetu buti pagerintos salygos
kulturiniams renginiams lauke, o renginiuose
daugiausiai dalyvauja jaunimas.
• Igyvendintas projektas „Ramuciu kaimo
gyvenamosios aplinkos kompleksinis
sutvarkymas“ (dalis buvo finansuota iš Europos
regionu pletros fondo), kurio metu irengta vaiku
žaidimo aikštele ir krepšinio aikštele Ramuciu
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kaime.
• Igyvendintas projektas „Akmenes rajono
bendrojo lavinimo mokyklu sporto aikšteliu
irengimas ir renovavimas“ (dalis finansuota
Europos ekonomines erdves ir Norvegijos
finansiniu mechanizmu), kurio metu renovuotos
ir irengtos sporto aikšteles šalia mokyklu.
Socialines
Socialines apsaugos • Nevyriausybiniu organizaciju, teikianciu
paramos
pletojimo, skurdo
socialines paslaugas finansavimas.
skyrius
bei socialines
• Gyvenimo salygu ir paslaugu kokybes gerinimas
atskirties mažinimo
vaiku globos namams - 2010 m. rugpjucio 24 d.
programa
Tarybos sprendimas T-194 „Del Akmenes rajono
savivaldybes vaiku globos namu modernizavimo,
siekiant pagerinti gyvenimo salygas ir paslaugu
kokybe istaigos gyventojams“
• Finansines socialines paramos teikimas
neigaliems jauniems žmonems, nepasiturincioms
rajono šeimoms, kuriose gyvena studentai iki 24
metu amžiaus, nepilnameciai vaikai.
Šaltinis: sudaryta autoriu, remiantis JRK pateikta informacija
Padalinys

Dokumentas

7.3 Tarpžinybiniu ir tarpsektoriniu bendradarbiavimo tinklu
praktinis veikimas
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, skirtingi savivaldybes administracijos padaliniai,
taip pat formalaus ir neformalaus švietimo istaigos dalyvauja Jaunimo reikalu tarybos
veikloje, organizuoja bendrus renginius, keiciasi informacija. Savivaldybes padaliniu veikla
jaunimo klausimais yra aptariama JRT posedžiuose.
Tarpžinybinis bendradarbiavimas vykdomas sudarant ivairias darbo grupes jaunimo politikos
igyvendinimo bei kitiems jaunimui aktualiems klausimams spresti:
• Darbo grupe, skirta darbo su jaunimu jaunimo centruose ar atvirose jaunimo erdvese
klausimams spresti (savivaldybes mero 2010 m. spalio 18 d. potvarkis Nr. M-27).
Grupeje diskutavo švietimo ir sporto specialistai, JRK, politikai, jaunimo atstovai.
• Darbo grupe, skirta nacionalines jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012
metais programos priemonems parengti. Grupeje dirbo Jaunimo darbo centro, Žemes
ukio skyriaus specialistai, JRK, jaunimo atstovas. Parengtos ataskaitos Socialines
apsaugos ir darbo ministerijai.
Skirtingu sriciu specialistai, savivaldybes politikai bei strukturiniu padaliniu atstovai taip pat
bendradarbiauja kasmetinese, savivaldybeje organizuojamose, konferencijose jaunimo
politikos klausimais. Taip pat dalyvaujama nacionaliniu lygmeniu veikianciu istaigu, pvz., JRD,
organizuojamose konferencijose.
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7.4 Savivaldybes igyvendinamu programu ir priemoniu atitikimas
nacionalines jaunimo politikos prioritetams
Nacionaline jaunimo politika apibrežiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose:
• Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindu istatymas (Žin., 2003, Nr.119-5406);
• Nacionaline jaunimo politikos 2011–2019 metu pletros programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 (Žin.,
2010, Nr. 139-7112);
• Vaiku ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. isakymu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311);
• Jaunimo politikos pletros savivaldybese 2010–2012 metu programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d.
isakymu Nr. A1-234 (Žin., 2010, Nr. 70-3476);
• Pavyzdinis savivaldybes jaunimo reikalu koordinatoriaus pareigybes aprašymas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro isakymu Nr.
A1-68 (Žin., 2008, Nr. 29-1042 , 2011, Nr. 35-1653);
• Atviruju jaunimo centru ir erdviu koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalu
departamento prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m.
balandžio 7 d. isakymu Nr. 2V-38-(1.4).
Apibendrinant vertinimui pateikta informacija, galima teigti, kad Akmenes rajono
savivaldybes igyvendinamos priemones gerai atitinka nacionalines jaunimo politikos
prioritetus. Jaunimo politikos srityje savivaldybes priimtuose teises aktuose, aptariamuose
2.1 poskyryje, suformuotos tinkamos priemones siekti jaunimo politikos igyvendinimo tikslu.

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados:
• Pirma, Akmenes rajono savivaldybeje pagrindine jaunimo politika integruojanti
struktura - Jaunimo reikalu taryba. JRT posedžiuose svarstomi jaunimo organizaciju
pasiulymai, kurie, JRT pritarus, teikiami savivaldybes tarybai svarstyti. Jaunimo
organizacijos pasiulymus JRT teikia aktyviai.
• Antra, savivaldybes jaunimo politika yra igyvendinama kaip horizontali politika,
bendradarbiaujant savivaldybes padaliniams ir jaunimo tematika integruojant i
sektorines politikos sritis.
• Trecia, skirtingi savivaldybes administracijos padaliniai, taip pat formalaus ir
neformalaus švietimo istaigos, dalyvauja Jaunimo reikalu tarybos veikloje,
organizuoja bendrus renginius, keiciasi informacija.
28 lentele. Išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia ivertinti jaunimo politikos horizontaluma ir
integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo deka užtikrinama JP pletra.
(7 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politika
Dirba JRT ir JRK, kiti
Nenustatyta.
JRT veikla susieti su JRK
integruojancios
savivaldybes skyriai.
metines veiklos programos
strukturos
formavimu ir igyvendinimu.
Jaunimo politikos
Jaunimo politikos
Net ir igyvendindami
Plesti JRT, itraukiant
integravimas
priemones numatytos tikslines programas,
savivaldybes
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Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
integralumas
(7 Metodikos
indikatorius)

Šis indikatorius leidžia ivertinti jaunimo politikos horizontaluma ir
tarpžinybinio bendradarbiavimo deka užtikrinama JP pletra.

Stipriosios sritys
strateginiame
savivaldybes plane ir
atskiru skyriu
igyvendinamose
tikslinese programose.

Tobulintinos sritys
ne visi skyriai išskiria
jaunimo politikos
klausimus tarp savo
veiklos prioritetu.

Tarpžinybiniu ir
tarpsektoriniu
bendradarbiavimo
tinklu praktinis
veikimas

Spresdami jaunimo
klausimus,
bendradarbiauja
skirtingi savivaldybes
skyriai, pasitelkiamos
kitos institucijos.

Savivaldybes
igyvendinamu
programu ir
priemoniu atitikimas
nacionalines
jaunimo politikos
prioritetams

Atitinka prioritetus.

Nors atvirose
tarpžinybinese
komisijose ir darbo
grupese jaunimo
atstovai gali dalyvauti,
ju dalyvavimas
svarstant ir priimant
aktualius sprendimus
yra nepakankamas.
Nenustatyta.

savivaldybes
strateginiuose
dokumentuose ir
ivairiu sriciu
(kulturos, sporto,
socialiniu reikalu ir
kt.) veiklu
programose,
planuose
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Rekomendacijos
administracijos skyriu
atstovus. Tai leistu
užtikrinti kad jaunimo
politikos igyvendinimas
apima visas jaunimui
svarbias viešosios politikos
sritis (aktualiausios sritys:
užimtumas, bustas, verslo
skatinimas, socialine
apsauga).
Apsvarstyti galimybes ir
poreikius jaunimo atstovus
itraukti i jau veikiancias
tarpžinybines darbo grupes
ir tinklus.

Svarstyti jaunimo politikos
pletros savivaldybeje
strategijos parengimo
butinybe. Šis dokumentas
galetu buti bendras visiems
skyriams ir apimtu visu
jaunimo grupiu problemu
sprendinius.

8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR
INOVACIJOS
Šis skyrius suteikia duomenu, atitinkanciu Metodikos 5-aji indikatoriu „Tyrimai jaunimo
klausimais ir stebesena“ ir 8-aji indikatoriu „Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos vykdant
jaunimo politika savivaldybeje”, kurie sudaro pagrinda jaunimo politikos tobulinimo funkcijai.
Skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys:
• ar ir kokiu mastu savivaldybeje yra sukurtos prielaidos jaunimo politikos tobulinimui,
t. y. kaip vykdoma jaunimo situacijos stebesena, kokie duomenys yra renkami, ar
atliekama jaunimo situacijos ir poreikiu analize, kas ja atlieka, galiausiai, ar vykdomas
jaunimo politikos vertinimas ir kaip vertinimo rezultatai integruojami i sprendimu
priemimo procesa;
• ar ir kokios inovacijos taikomos igyvendinant jaunimo politika savivaldybeje.
Jei valdyma apibudintume kaip nuolat besitesianti cikla, tai pagalba politikos formavimui yra
paskutine šio ciklo dalis, kuri seka politikos igyvendinima ir formavima. Pagalbos politikos
formavimui tikslas yra pateikti duomenis ir irodymus, leidžiancius tobulinti politika, siekti
didesnio efektyvumo, rezultatyvumo, tinkamumo, poveikio ir naudingumo, taip pat
atsiskaityti už pasiektus rezultatus, panaudotas lešas, igyvendintas proceduras. Prie šiu tikslu
igyvendinimo prisideda trys pagalbos politikos formavimui elementai:
• Stebesena: sistemingas duomenu apie politikos igyvendinimo rezultatus fiksavimas ir
politikos arba atskiru programu igyvendinimo ataskaitu rengimas politikos
igyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebesena yra laikoma valdymo
irankiu, galinciu padeti tobulinti politikos igyvendinima keliais budais 11. Pirma,
informacija apie rezultatus padeda ivertinti, ar gerai veikia institucija arba programa,
kokia verte ji sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, proceduru stebesenos pagalba
galima kontroliuoti instituciju ir valstybes tarnautoju veiksmus bei išlaidas. Trecia,
stebesenos informacija apie rezultatus ir kaštus gali buti naudojama biudžeto
sudarymo procese ir padeti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu budu. Ketvirta,
informacija apie personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybes tarnautojus ar
kitas politikos igyvendinime dalyvaujancias šalis siekti tam tikru rezultatu. Penkta,
veiklos informacijos viešinimas gali buti pasitikejimo valstybes institucijomis didinimo
priemone. Galiausiai, stebesenos informacija gali padeti surasti geresniu institucijos
veiklos budu paskatindama mokymosi procesa ir inicijuodama veiklos patobulinimus.
Apacioje esancioje lenteleje pavaizduotas supaprastintas stebesenos ir vertinimo
ciklas, kuri galima išskirti i tris svarbiausius etapus.
• Vertinimas: sistemingas ir objektyvus planuojamos vykdyti, vykdomos ar baigtos
vykdyti politikos arba atskiru programu tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo,
naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas;
• Peržiura (angl. review): periodiškas politikos ir / arba atskiru priemoniu vykdymo
tikslingumo vertinimas.
29 lentele. Stebesena, vertinimas ir peržiura.
Stebesena
Vertinimas
Tikslas
Iš anksto ispeti apie
Nustatyti politikos ar
kylancias ir kilsiancias
programos verte ir

11

Peržiura
Konsensuso formavimas
del politikos krypties

Stebesenos naudos pristatymas pagal Behn R., „Why Measure Performance? Different Purposes Require
Different Measures“. Public Administration Review, 2003, 5, 588-598.
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Veikla

Stebesena
problemas igyvendinant
politikos tikslus.
Duomenu rinkimas.

Kada
Nuolat.
atliekama?
Šaltinis: sudaryta autoriu

Vertinimas
nauda visuomenei.
Duomenu analize ir
interpretavimas.
Duomenys imami iš
stebesenos sistemos ir
renkami papildomai.
Karta per 2 – 3 metus.

Peržiura
kaitos.
Turimu šaltiniu (tyrimu,
vertinimu) sisteminimas
ir apžvalga; diskusiju
inicijavimas.
Karta per 5 metus.

Laikantis Metodikos strukturos, skyriu sudaro šešios dalys:
• pirma, pristatoma, kokios savivaldybeje veikiancios organizacijos sistemingai vykdo
tyrimus jaunimo politikos srityje ir aptariami vykdomi jaunimo situacijos tyrimai, ju
ivairove, kokybe ir naudingumas;
• antra, pristatoma, kokie duomenys apie jaunimo situacija yra sistemingai renkami
savivaldybeje;
• trecia, aptariama, ar ir kokiu mastu savivaldybeje vykdomas jaunimo politikos
igyvendinimo vertinimas;
• ketvirta, aptariama, kiek renkami stebesenos duomenys, vykdomu tyrimu ir
vertinimu rezultatai yra naudojami sprendimu priemimo procese;
• penkta, aptariamas inovaciju taikymas ir pletra igyvendinant jaunimo politika
savivaldybeje;
• galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

8.1 Jaunimo poreikiu tyrimai ir ju vykdytojai
Akmenes rajono savivaldybeje per 2008 – 2011 metu laikotarpi buvo atliekama po viena
jaunimo ar atskiru jo grupiu apklausa. 2011 metais savivaldybeje atliktas kokybinis (giluminis)
jaunimo situacijos tyrimas, inicijuotas JRD ir finansuojamas JRD igyvendinamo projekto
lešomis. Remiantis šio tyrimo duomenimis, Akmenes rajono jaunimas švietimo ir užimtumo
galimybes yra linkes vertinti gana palankiai. Palankiai vertinamas ir mokyklu tinklas, t.y. ju
pasiekiamumas ir išsidestymas, mokymosi kokybe, mokytoju kvalifikacija bei papildomo
ugdymo galimybes. Laisvalaikiu Akmenes rajono jaunimas megsta naršyti internete ir susitikti
su draugais. Nors dauguma, tyrime dalyvavusiu, jaunuoliu Akmenes rajone gyvena nuo pat
gimimo, išvykti iš Akmenes rajono ketina beveik du trecdaliai jaunuoliu. Svarbiausios
priežastys, del kuriu jaunimas ketina išvykti, yra studijos, geresnes užimtumo galimybes,
karjera.
JRK teigimu, Akmenes rajono savivaldybeje nera privaciu tyreju, konsultaciniu imoniu ar kitu
imoniu, kurios galetu atlikti tokius tyrimus, taigi, didesnes apimties jaunimo situacijos tyrimus
savivaldybeje dažniau atlieka šalies didžiuosiuose miestuose isikurusios imones arba
nevyriausybines organizacijos.

8.2 Jaunimo situacijos stebesena
Jaunimo situacija ir jaunimo politikos igyvendinima JRK apžvelgia metu veiklos ataskaitose.
Atskiros, jaunimo situacijai stebeti skirtos, sistemos savivaldybeje nera. Kita vertus, interviu
metu teigta, kad savivaldybes administracija turi tam tikrus duomenis apie jaunimo situacija,
kuriuos kasmet renka JRK savivaldybes administracijos skyriai pagal ju veiklos sritis.
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JRK reguliariai atnaujina informacija apie jaunimo organizacijas, ju veiklos tikslus, funkcijas,
kontaktinius duomenis. Duomenys skelbiami savivaldybes interneto svetaineje ir yra laisvai
prieinami visiems suinteresuotiems asmenims. Jaunimo organizacijos ir ju veiklos turinys
pateikiamas dar ir Eurodesk12 tinklo Lietuvoje internetineje svetaineje www.zinauviska.lt.
JRK taip pat renka ivairius duomenis apie jaunimo situacija ir jaunimo politikos igyvendinima
ir juos teikia Jaunimo reikalu departamentui prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos.
JRK teigimu, organizacijos ir asmenys dažnai kreipiasi i savivaldybe del papildomu jaunimo
situacija apibudinanciu duomenu. Apsikeiciant, papildant, atnaujinant duomenis apie
jaunimo situacija, savivaldybes administracijos atstovai (daugiausia – JRK) bendradarbiauja su
švietimo, kulturos, sveikatos istaigomis, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo
grupemis, Akmenes rajono vietos veiklos grupe, Jaunimo darbo centru ir kt.
Apibendrinant, Akmenes rajono savivaldybeje jaunimo situacijos stebesena nera
igyvendinama sistemingai. Visgi, duomenys yra analizuojami ir naudojami priimant
sprendimus jaunimui aktualiais klausimais.

8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Atliekant tyrima nebuvo nustatyta jaunimo politikos igyvendinimo vertinimo (nei ex ante išankstinio, nei interim - tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atveju. Visgi, visu tyrime
dalyvavusiu organizaciju atstovai (taip pat ir savivaldybes administracijos atstovai) nurode,
kad vykdo vidinius savo veiklos isivertinimus, taip pat yra atskiru istaigu ar organizaciju veiklos
išorinio vertinimo precedentu:
• 2006 metais buvo atliktas Akmenes rajono savivaldybes Jaunimo sveikatos centro
vertinimas.
• 2010 metais Nacionalines pletros institutas ir JRD atliko Akmenes rajono JJOS JAS
veiklos finansini vertinima (užsakovas – JRD).
Nepaisant to, galima teigti, kad jaunimo politikos vertinimas jaunimo politikai tobulinti
Akmenes rajono savivaldybeje nera iprasta praktika.

8.4 Tyrimu rezultatu ir stebesenos duomenu naudojimas
Ryšys tarp stebesenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nera tiesioginis. Gerai veikianti
stebesenos sistema pati nepriima sprendimu. Sprendimams yra butinos tokios papildomos
salygos, kaip materialines priemones, igaliojimai ir, svarbiausia, lyderyste, pvz., kiek jaunimo
politika yra svarbus prioritetas savivaldybes vadovams. Todel svarbu ivertinti, ar ir kaip
stebesenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybeje.
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebesena, vertinima, ir peržiura,
yra kol kas mažiausiai išpletota ir suprantama valdymo dalis, ypac – savivaldybiu lygmeniu.
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad Akmenes rajono savivaldybeje jaunimo situacijos
stebesenos duomenys yra taikomi tobulinant jaunimo politikos igyvendinima. JRK renka tam
tikrus duomenis, ir šie yra pristatomi darbo grupese bei ivairiu klausimu komisijose. 2008 ir
2010 metais tyrimu rezultatai buvo panaudoti rengiant savivaldybes programas, dalis
duomenu panaudoti jaunimo politikos efektyvumui ivertinti. 2011 metais savivaldybes
administracija, remdamasi tyrimu duomenimis, teike pasiulymus rengiant nacionalines
programas apie jaunima, jaunimo veikla ir politika.

12

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas.
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JRK teigimu, atlikti tyrimai, t.y. pateikiamos rekomendacijos ir atskiri duomenys gali buti
panaudoti jaunimo politikos tobulinimui ir yra labai naudingi. Akmenes rajono savivaldybeje,
remiantis 2011-2012 m. atliekamu jaunimo problematikos tyrimu išvadomis, ketinama rengti
savivaldybes veiklos plana, atsižvelgiant i Nacionalines jaunimo politikos 2011-2019 metu
pletros programos tikslus ir uždavinius.

8.5 Inovaciju taikymas ir pletra formuojant bei igyvendinant
jaunimo politika
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyciai savivaldybes jaunimo politikoje idiegti per
pastaruosius trejus metus; kokiu pagrindu, kokia informacija remiantis idiegti šie pokyciai;
kokie pokyciu diegimo rezultatai suinteresuotuju šaliu požiuriu; ar esama skirtumu lyginant
kaip pokycius ir rezultatyvuma vertina suinteresuotosios šalys, ypac savivaldybes ir jaunimo
atstovai.
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis galima teigti, kad igyvendinat jaunimo
politika Akmenes rajono savivaldybeje per pastaruosius trejus metus buvo idiegta naujoviu,
svarbiu JP igyvendinimo gerinimui. Pvz., su jaunimu dirbantiesiems asmenims buvo itin
reikšmingi šie projektai:
• „Inovatyviu mokymo formu diegimas Akmenes rajono ugdymo istaigose“ (taikyta ir
neformaliam ugdymui) - 2007-2009 m. igyvendino savivaldybes administracijos
švietimo skyrius;
• „Iškritusiu iš mokyklos mokiniu gražinimas“ - 2005-2008 m. igyvendino Akmenes
rajono savivaldybes pedagogine psichologine tarnyba;
• „Pasienio regiono bendruomeniu skatinimas per istorijos raiška mene, tautine
savimone“ - 2009-2011 m. igyvendino Akmenes rajono savivaldybes Naujosios
Akmenes muzikos mokykla kartu su Latvijos Auces muzikos mokykla (2011 m.
baigiantis buvo pradetas igyvendinti antrasis testinis projektas);
• „Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“ (administruojama JTBA; nuo 2010 metu šioje
programoje dalyvauja Akmenes rajono Papiles Simono Daukanto gimnazija).
Inovatyviu jaunimo iniciatyvu pavyzdžiais laikytini šie projektai:
• Akmenes gimnazijos iniciatyvine grupe 2010-2011 m. igyvendino projekta „Kurybine
laboratorija“;
• Naujosios Akmenes muzikos mokyklos iniciatyvine grupe 2011 m. igyvendino jaunimo
mainu projekta „Septynios magiškos dienos“ (jaunimo mainai su Lenkijos Konino ir
Latvijos Auces jaunimu);
• Naujosios Akmenes muzikos mokyklos iniciatyvine grupe 2008 m. igyvendino jaunimo
mainu projekta „Po vienu stogu“ (jaunimo mainai su Vokietijos Bocholto miesto
jaunimu);
• Naujosios Akmenes muzikos mokyklos iniciatyvine grupe 2007 m. igyvendino jaunimo
mainu projekta „Bendrauju-muzikuoju-susipažistu“ (jaunimo mainai su Vokietijos
Bocholto ir Euregio miestu jaunimu).
Bene idomiausia ir labiausiai inovatyvia iniciatyva galima vadinti 2011 m. spalio 10 d.
organizuota moksleiviu Savivaldos diena savivaldybeje. Šia diena buvo žaidžiamas
interaktyvus žaidimas – savivaldybes tarybos posedis, „svarstant“ viena klausima „Del
jaunimo centro steigimo“. Šis renginys inovatyvus tuo, kad moksleiviai, gilinosi i ivairias
savivaldybes veiklos sritis, klausima analizavo placiai ir, remdamiesi savo surinkta informacija
bei naudodamiesi turimais duomenimis, galejo išreikšti savo pozicija del jaunimo centro ar
jaunimo erdviu steigimo.
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Taip pat svarbus buvo dideli rezonansa turejes itin inovatyvus Akmenes ir Auces (Latvija)
rajonuose vykdytas projektas „Pasienio regiono bendruomeniu skatinimas per istorijos raiška
mene, tautine savimone“, parengtas ir igyvendintas pagal Latvijos ir Lietuvos
bendradarbiavimo abipus sienos programa. Projekto partneriai – Naujosios Akmenes muzikos
mokykla (Lietuva) ir Auces muzikos mokykla (Latvija). Projekto metu buvo suburtos lietuviu ir
latviu vietos bendruomenes, organizuoti vieši renginiai, skatinamas efektyvaus jaunimo
tarpkulturinio dialogo kurimas. Projekto veiklos paskatino pedagogus bendradarbiauti taikant
interaktyviuosius ugdymo metodus, padejo formuoti Latvijos–Lietuvos pasienio regiono
bendruomeniu, ypac jaunimo, pagarba kulturu skirtumui, paskatino ieškoti nauju kulturu
salycio tašku, mobiluma ir smalsuma pažinti vieniems kitus. 2011 metu kovo menesi
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Naujosios Akmenes muzikos mokyklos ir Auces
savivaldybes del Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono bendradarbiavimo programos dar vieno
projekto „Kulturinio identiteto puoselejimas Lietuvos-Latvijos pasienio regione taikant
menines raiškos priemones”, kuris buvo pradetas igyvendinti 2011 m. balandžio 2 diena.
Tikimasi, kad šis projektas sudarys salygas steigti Atvira jaunimo erdve arba centra prie
Naujosios muzikos mokyklos.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados:
• pirma, vertinimo metu nustatyta, jog 2008 – 2011 metais Akmenes rajono
savivaldybeje buvo atliktos jaunimo ar atskiru jo grupiu apklausos, o 2011 metais
atliktas kokybinis (giluminis) jaunimo situacijos tyrimas;
• antra, Akmenes rajono savivaldybeje tiek jaunimo situacijos stebesena, tiek jaunimo
situacijos ir poreikiu tyrimai nera igyvendinami sistemingai, bet surinkti duomenys
yra naudojami tobulinant ar rengiant naujas jaunimo politikos igyvendinimo
priemones ir programas;
30 lentele. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia ivertinti, ar savivaldybeje užtikrinamas informuotos
tobulinimas ir
jaunimo politikos igyvendinimas, ar savivaldybeje dedamos pastangos ieškoti
inovacijos
tinkamiausiu sprendimu jaunimo politikai igyvendinti. Jaunimo poreikiu
(5 ir 8 Metodikos
stebesena ir analize sudaro prielaidas geriau atsižvelgti i jaunimo poreikius
indikatoriai)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimu jaunimo
Bent karta per metus
Tyrimai atliekami
Sudaryti jaunimo situacijos
klausimais
atliekamos jaunimo
nesistemingai.
rodikliu saraša, ji kasmet
vykdytojai. Tyrimu
apklausos.
atnaujinti ir viešinti.
ivairove, kokybe ir
Jaunimo rodikliai turi buti
naudingumas
sudaromi atsižvelgiant i
ivairiu skyriu poreikius, juos
Duomenys apie
JRK renka duomenis
Nenustatyta.
renkant dera
jaunima
apie savivaldybes
bendradarbiauti su
jaunima, jaunimo
ivairiomis savivaldybeje
organizacijas.
veikianciomis
Jaunimo politikos
Nenustatyta.
Savivaldybeje
organizacijomis. Didele
igyvendinimo
nevykdomas
vertinimas
sistemingas jaunimo dalimi šia veikla turetu
vykdyti JRK.
politikos
Butina diegti sistemingus
igyvendinimo
jaunimo poreikiu tyrimus,
vertinimas.
kuriuos dera atlikti kasmet,
Tyrimu rezultatu ir Savivaldybeje yra
Nenustatyta.
siekiant palyginti duomenis
kitu duomenu
isitvirtinusi duomenimis
ir ivertinti situacijos
panaudojimas
ir irodymais pagrista
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Jaunimo politikos
tobulinimas ir
inovacijos
(5 ir 8 Metodikos
indikatoriai)

Inovaciju taikymas
ir pletra
formuojant bei
igyvendinant
jaunimo politika

Šis indikatorius leidžia ivertinti, ar savivaldybeje užtikrinamas informuotos
jaunimo politikos igyvendinimas, ar savivaldybeje dedamos pastangos ieškoti
tinkamiausiu sprendimu jaunimo politikai igyvendinti. Jaunimo poreikiu
stebesena ir analize sudaro prielaidas geriau atsižvelgti i jaunimo poreikius
Stipriosios sritys
sprendimu priemimo
sistema.
Organizuota jaunimo
savivaldos diena.

Tobulintinos sritys

Nenustatyta.
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Rekomendacijos
pokycius. Tam JRT turetu
išskirti svarbiausiu tyrimo
klausimu saraša, pasitelkti
tinkamus tyrimo metodus
(pavyzdžiui, savivaldybeje
idiegti apklausu iranki),
naudotis jaunimo
organizaciju pagalba.
Savivaldybeje igyvendinama
jaunimo politika turetu buti
kasmet vertinama pagal
numatytus produkto ir
rezultato rodiklius.

9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS
Šiame skyriuje aptariamas savivaldybes bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo
politikos igyvendinimo klausimais.

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
igyvendinimo klausimais
Akmenes rajono savivaldybe tarptautini bendradarbiavima vykdo su keliu užsienio šaliu
savivaldybemis – bendradarbiavimo ryšiai yra užmegzti su Konino miesto (Lenkija), Auces ir
Dobeles rajonu (Latvija), Bocholto miesto (Vokietija)13, Briansko miesto (Rusijos Federacija)
savivaldybemis, kurios tarpininkauja užmezgant ir palaikant ryšius su visomis savo teritorijoje
veikianciomis jaunimo organizacijomis.
2008-2011 metais savivaldybes administracija igyvendino 15 tarptautiniu projektu jaunimo
politikos srityje: ekologine jaunimo stovykla ir tarptautinis muzikos festivalis Konine (Lenkija),
tarptautine jaunimo stovykla „Raduga“ ir tarptautinis jaunu šeimu festivalis „Startuoja šeima“
Brianske (Rusija), moksleiviu ir pedagogu moksline–praktine konferencija „Pirmieji žingsniai i
moksla“ Brianske (Rusija).
Tarptautiniuose jaunimo renginiuose nuo 2008 metu kasmet dalyvauja 2-3 savivaldybes
administracijos atstovai, bent karta metuose vykstama i Konino, Auces, Dobeles, Bocholto ir
Briansko miestu šventes. Bendradarbiaujant su užsienio šaliu savivaldybiu jaunimo politika
formuojanciomis bei igyvendinanciomis institucijomis, Akmenes rajono savivaldybeje
kiekvienais metais organizuojami bent 2 renginiai, kuomet rajono meras priima užsienio šaliu
jaunimo delegacijas, atvykusias pagal rajono mokyklu kvietimus.

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Savivaldybes atstovu nuomone, tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiaujant igytos
žinios bei praktika yra labai svarbi igyvendinant savivaldybes jaunimo politika.
31 lentele. Išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje igyvendinimo
(9 Metodikos
principu, nurodytu istatymuose ir programose.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas su Užmegzti ryšiai ir
Nenustatyta.
Ir toliau reiketu kuo geriau
kitomis šalimis
intensyviai
išnaudoti tarptautinio
jaunimo politikos
bendradarbiaujama
bendradarbiavimo galimybes
igyvendinimo
su kitu šaliu
savivaldybes administracijos
klausimais
savivaldybiu
darbuotoju, iskaitant JRK,
institucijomis,
kompetencijai stiprinti bei

13

Bendraujama su Vokietijos Bocholto miesto savivaldybes Kulturos skyriaus vadovu Johanu Huls ir
specialiste Petra Taubach, kurie geranoriškai palaiko jaunimo mainu iniciatyvas ir bendradarbiavimo
idejas. Susitikus su jais pasidalijama patirtimi jaunimo veiklos klausimais, ypac neformalaus ugdymo
istaigu veiklos ir jaunimo ugdymo galimybemis. Glaudus Naujosios Akmenes muzikos mokyklos ir
Bocholto muzikos mokyklos ryšiai.
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Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
(9 Metodikos
indikatorius)

Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje igyvendinimo
principu, nurodytu istatymuose ir programose.
Stipriosios sritys
kurios igyvendina
jaunimo politika.

Tobulintinos sritys
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Rekomendacijos
susipažinti su geraja užsienio
šaliu patirtimi sprendžiant
jaunimo problemas,
formuojant ir igyvendinant
jaunimo politika.

10. GEROJI PRAKTIKA
Geroji praktika suprantama kaip tokios jaunimo politikos savivaldybese priemones, del kuriu
sutaria suinteresuotosios šalys, arba kurios padeda efektyviai siekti jaunimo politikos tikslu.
Taigi, geraja praktika galime suprasti tiek rezultato, tiek proceso prasme. Atsižvelgiant i
Metodikos indikatoriu struktura ir i viešosios politikos igyvendinimo proceso etapus,
vertinamoje savivaldybeje siekiama nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius pagal šiuos
aspektus: pirma, sekmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybes administracijos atstovu ir
jaunimo organizaciju; antra, jaunimo politikos priemoniu sekmingas pritaikymas tikslinems
grupems; trecia, efektyvus kokios nors jaunimo politikos požiuriu kylancios problemos
sprendimas.
Akmenes rajono savivaldybes atveju gerosios praktikos pavyzdžiais galima vadinti:
1. Sekmingai igyvendintas jaunimo iniciatyvas, paremtas JTBA (ES programa „Veiklus
jaunimas“):
• 2008 m. Naujosios Akmenes muzikos mokykla sekmingai igyvendino projekta „Po
vienu stogu“, pratese partneriu bendradarbiavima, kuris užsimezge mainuose
„Bendrauju – muzikuoju – susipažistu“. Pagrindinis šio susitikimo tikslas – labiau
pažinti vieni kitus, igyti naujos patirties muzikuojant kartu. Kurybineje stovykloje
dalyvavo 60 jaunu žmoniu iš Lietuvos ir Vokietijos. Jaunuoliai parenge koncertine
programa, kuria pristate Naujojoje Akmeneje ir Palangos vasaros estradoje, dalyvavo
ekskursijoje po lankytinas Žemaitijos vietas, švente Jonines, lipde suvenyrus iš molio,
organizavo viktorinas ir savo šalies kulturos pristatymus. Mainu metu parengtas ir
specialus leidinys-dienoraštis „Po vienu stogu“. Projektas ypatingas ir tuo, kad mainu
metu Naujosios Akmenes ir Bocholto jaunieji muzikantai grojo ju paciu suburtame
bendrame simfoniniame orkestre, repetavo bei ne tik rajono, bet ir kituose
miestuose pristate šio orkestro programa.
• 2011 m. igyvendintas projektas „Akmenes rajono bažnycios visais metu laikais“.
Jaunimo grupe organizavo rajono jaunimo fotografiju konkursa kiekvienu metu laiku
(todel skelbti 4 konkurso etapai), atrinkdavo geriausias nuotraukas, po kiekvieno
etapo rengdavo parodas (viena paroda buvo surengta Akmenes Šv. Onos bažnycioje).
Išleistas geriausiu fotografiju albumas, surengtas baigiamasis renginys – dalyvaujant
visiems projekto dalyviams iš visu rajono miestu ir kaimu, Akmenes miesto
bendruomenei pristatyti jaunuju fotografu darbai ir albumas. Renginys taip pat vyko
Akmenes Šv. Onos bažnycioje.
2. 2011 m. birželio men. Naujosios Akmenes muzikos mokykla su Auces (Latvija) ir Konino
(Lenkija) jaunimu igyvendino trišalius jaunimo mainus-projekta „Septynios magiškos
dienos“. Kartu su menininkais-profesionalais surengta ypatinga - kurybine–menine stovykla, kurioje kasdien atsiskleisdavo jaunu žmoniu netiketos ir naujos kurybines idejos.
3. 2011 m. JRD jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo programai igyvendinti skirtomis
lešomis pareme Papiles miestelio bendruomenes projekta „Jaunimo verslumo ugdymas
Papiles miestelio bendruomeneje“. Igyvendinant projekta suorganizuota dvieju savaiciu
kurybine amatu stovykla jaunimui.
4. 2011 m. Naujosios Akmenes miesto aikšteje vyko Europos krepšinio cempionato
rungtyniu tiesiogine transliacija - savivaldybes mero, savivaldybes JRT pirmininko V.
Mitrofanovo palaikyta jaunimo iniciatyva. Rungtynes drauge žiuredavo gausus jaunimo
burys.
5. 2011 m. savivaldybes igyvendinta „Savivaldos diena“ - panaudojant interaktyvu metoda
jaunimui sudaryta galimybe paciam išanalizuoti ir išsakyti ideja del jaunimo centro
steigimo.
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodika surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizes modeliu (18 pav.).
18 pav. Analizes modelis

Šaltinis: sudaryta autoriu

Kaip savivaldybes jaunimo politikos kryptys
atitinka nacionalines jaunimo politikos kryptis
ir savivaldybes jaunimo situacija?
Remiantis savivaldybes jaunimo politika reglamentuojanciu dokumentu analize ir
apklausomis bei interviu, galima teigti, kad savivaldybes politika labai gerai apima
nacionalines jaunimo politikos kryptis.
14

Apibendrinant, savivaldybes jaunimo politika turetu daugiau demesio skirti šioms sritims:
• jaunimo, baigusio aukštaji moksla grižimui i Akmenes rajona skatinti;
• jaunimo užimtumui ir aktyvumui skatinti (orientuojantis ne tik i aktyvuji, bet ir
neaktyvu, problemini, socialiai pažeidžiama jaunima);
• jaunimo idarbinimo galimybems didinti;
• jaunimo verslumui skatinti.

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Bendradarbiaujant savivaldybes padaliniams ir jaunimo tematika integruojant i sektorines
politikos sritis, savivaldybes jaunimo politika yra igyvendinama kaip horizontali politika.

14

Vertinama skaleje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka (neatsižvelgia/neitraukia ar pan., skiriasi
kiekvieno kriterijaus atveju); 2 – prastai atitinka; 3 – vidutiniškai atitinka; 4 – gerai atitinka; 5 – puikiai
atitinka (nieko tobulinti nereikia). Jeigu vertinama, pavyzdžiui, prastai-vidutiniškai arba labai gerai,
ivertinimo balas yra per viduri – šiuo atveju 2.5 ir 4.5
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Savivaldybeje jaunimo politikos klausimai yra labai gerai integruoti i kitas viešosios politikos
sritis – jie atsispindi savivaldybes strateginiame plane ir tikslinese savivaldybes
administracijos skyriu programose. Institucine partneryste igyvendinama per pariteto
principu formuojama Jaunimo reikalu taryba. Tarpžinybinis bendradarbiavimas vystomas
derinant dokumentus. Užtikrintas jaunimo dalyvavimas darbo grupese ir komisijose. Per
pastaruosius trejus metus tarpžinybinio bendradarbiavimas suintensyvejo.

Ar jaunimo politika igyvendinama užtikrinant
suinteresuotuju šaliu dalyvavima?
Palyginus su kitomis panašaus dydžio savivaldybemis, Akmenes rajono savivaldybeje jaunimo
dalyvavimo igyvendinant jaunimo politika lygis yra aukštas. Savivaldybeje yra sukurtas ir
teises aktais reglamentuotas mechanizmas suinteresuotoms šalims, t.y. pirmiausia jaunimo
organizaciju atstovams ir su jaunimu dirbanciu savivaldybes administracijos skyriu atstovams,
isitraukti i JP formavimo ir igyvendinimo procesus – savivaldybeje veikia Jaunimo reikalu
taryba. JRT pirmininkas yra rajono savivaldybes meras. Pagal ši kriteriju Akmenes rajono
savivaldybe yra verinama labai gerai.

Ar jaunimo politika yra informuota (grista poreikiu nustatymu)?
Savivaldybeje JRK pastangomis yra renkami duomenys apie savivaldybes jaunima ir
veikiancias jaunimo organizacijas. Atliekant vertinima surinkta informacija rodo, kad Akmenes
rajono savivaldybes administracijos igyvendinama jaunimo politika yra vidutiniškai grista
jaunimo poreikiu nustatymu – savivaldybeje atliekami jaunimo poreikiu tyrimai, yra jaunimo
padeties stebesenos ar jaunimo informavimo apie savivaldybes aktualijas sistemos
užuomazgos.

Ar igyvendinant jaunimo politika atsižvelgiama
i visu jaunimo grupiu interesus?
Savivaldybeje nera sistemingos atskiru jaunimo grupiu (pavyzdžiui, organizuotu ir neformaliu
moksleiviu, socialine atskirti patiriancio jaunimo, ivairiu subkulturu atstovu, ivairiu pomegiu ir
pan. grupiu) poreikiu stebesenos. Kita vertus, atskiri savivaldybes administracijos skyriai
atsižvelgia i ju veiklai aktualias jaunimo grupiu problemas, todel galima teigti, kad
igyvendinant jaunimo politika yra vidutiniškai atsižvelgiama i jaunimo grupiu interesus.
Numatytu jaunimo politikos priemoniu atitikimas jaunimo poreikiams yra geras; kaip mineta
kituose skyriuose, butina stiprinti priemones, skirtas socialiai pažeidžiamam, neaktyviam,
probleminiam jaunimui; stiprinti jaunimo isidarbinimo, užimtumo ir verslumo galimybes.

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP igyvendinimui
savivaldybeje: ištekliu (žmogiškuju ištekliu ir finansiniu lešu)
atžvilgiu, JRK darbo salygu atžvilgiu?
Palyginus su kitomis panašiomis savivaldybemis, Akmenes rajono savivaldybeje sukurtos labai
geros prielaidos jaunimo politikai igyvendinti: veikia Jaunimo reikalu taryba, o JRK dirba
išskirtinai su jaunimo klausimais. Savivaldybeje sukurtos geros JRK darbo salygos. Visgi,
jaunimo veiklai stiprinti ir jaunimo politikai igyvendinti skiriamos lešos nera pakankamos.
Jaunimo politikai igyvendinti galetu buti skirta daugiau etatu.
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Ar yra prielaidu teigti, kad jaunimo politika savivaldybeje yra
rezultatyvi?
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybes igyvendinamos jaunimo politikos
rezultatu, atliekant interviu ir apklausa surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinima,
kokiu mastu savivaldybes jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Akmenes rajono
savivaldybes administracijos atstovu ir jaunimo ar su jaunimu dirbanciu organizaciju atstovu
buvo prašoma ivertinti jaunimo politikos pasiekimus per pastaruosius trejus metus šiose
srityse:
• neformalaus švietimo pletroje;
• didinant jaunimo galimybes isidarbinti;
• skatinant jaunimo kurybiškuma ir versluma;
• rupinantis jaunimo sveikata ir priklausomybiu prevencija;
• užtikrinant jaunimo dalyvavima, aktyvuma, savanoryste;
• mažinant jaunimo socialine atskirti;
• skatinant tarptautine jaunimo veikla.
Savivaldybes administracijos atstovai labai gerai vertino pasiekimus skatinant jaunimo
kurybiškuma ir versluma, rupinantis jaunimo sveikata ir priklausomybiu prevencija, mažinant
socialine atskirti bei užtikrinant jaunimo aktyvuma. Tuo tarpu jaunimo organizaciju atstovai
savivaldybes administracijos vykdoma jaunimo politika vertino gerai ar geriau nei vidutiniškai.
19 pav. Ivertinkite, ar, Jusu nuomone, savivaldybes igyvendinama jaunimo politika per
pastaruosius trejus metus pasieke geru rezultatu žemiau ivardintose srityse. Pateikite savo
nuomone, ivertindami skaleje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate, o 5 – sutinkate, kad
buvo pasiekti ženklus rezultatai. Atsakymu vidurkiai. N=19

Šaltinis: Akmenes rajono organizaciju apklausa, 2011
Apibendrinant galima teigti, kad pastaruju treju metu Akmenes rajono savivaldybes jaunimo
politikos igyvendinimo rezultatyvumas yra vertintinas gerai.
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1 PRIEDAS. ATLIKTU INTERVIU SARAŠAS
32 lentele. Duomenys apie interviu
Vardas, pavarde
Pareigos
Arnolda Ruškiene
Akmenes rajono savivaldybes jaunimo reikalu
koordinatore
Dovile Joniškiene
Papiles miestelio bendruomenes pirmininke
Meilute Kaminskiene Kruopiu bendruomenes pirmininke
Stefanija Šimiene
Dabikines bendruomenes pirmininke
Šaltinis: sudaryta autoriu
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2011-12-09

Viešosios politikos ir vadybos
institutas
Gedimino pr. 50
LT-01110 Vilnius
Tel. +370 5 2620338
Faks. +370 5 2625410
info@vpvi.lt
www.vpvi.lt

