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 ĮVADAS 

Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – gruodžio mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų 
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintą metodines gaires 
(toliau – Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu 
Nr. A1-157 patvirtintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir 
jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto 
„Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą 
jaunimo politiką“ metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo 
metodiką. 
 
Remiantis Metodika, kokybės vertinimo tikslai yra: 

1. Siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių 
jaunimo politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros, 
nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose Lietuvos Respublikos 
savivaldybėse. 

2. Skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje. 
 
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje: 

1. Surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Marijampolės savivaldybėje, joje 
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui. 

2. Išsiaiškinti Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai. 
3. Aptarti Marijampolės savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai. 
4. Išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo 

lenteles, bei pateiktos išvados ir rekomendacijos. 
 
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai: 

 pirma, 2011 m. gruodžio mėnesį buvo atlikti du interviu su Marijampolės 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore (JRK) ir Marijampolės jaunimo 
organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ atstovu; 

 antra, iš savivaldybės buvo surinkti įvairūs vertinimui reikalingi duomenys ir atlikta 
jų analizė, taip pat atlikta dokumentų analizė ir antrinių šaltinių analizė; 

 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos 
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėnesį. Apklausoje dalyvavo vienas 
savivaldybės administracijos atstovas ir aštuoniolika Marijampolėje veikiančių 
organizacijų, iš jų vienuolikos jaunimo organizacijų, vienos religinės bendruomenės, 
vienos vietos bendruomenės, dviejų vaiko dienos centrų, dviejų neformaliojo 
švietimo ir ugdymo įstaigų atstovai bei vienos neformalios jaunimo grupės atstovas. 

 
Ataskaitą sudaro vienuolika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas savivaldybės kontekstas. 
Antroje – devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti 
duomenys ir jų analizė. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika. Vienuoliktoje dalyje 
pateikiamas vertinimo apibendrinimas pagal vertintojų pasiūlytą analizės modelį. Pagal 
kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, 
kur 1 – visai neatitinka (neatsižvelgia / neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą rodiklį), 2 
– prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka. 
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 1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS 

Marijampolės savivaldybės teritorijoje yra vienas miestas – Marijampolė, šeši miesteliai – 
Daukšiai, Gudeliai, Igliškėliai, Liudvinavas, Sasnava ir Šunskai bei 276 kaimai. 2011 m. 
pradžioje savivaldybėje gyveno 66452 gyventojai (1 lentelė). 
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Marijampolės savivaldybėje 2011 m. pradžioje 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius mieste Gyventojų skaičius kaime 
66452 44885 21567 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis1. 
 
Vertinimo tikslams savivaldybėms priskiriamas kaimiškumo laipsnis. Suklasifikavus Lietuvos 
savivaldybes pagal kaimiškumo laipsnį, išskiriamos kelios grupės: „labai kaimo“, „kaimo“, 
„pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Šių grupių atskyrimui taikytos Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) naudojamos kiekybinės ribos2. 
Atsižvelgiant į tai, kad Marijampolės savivaldybės teritorijoje kaimiškose vietovėse 
gyvenantys gyventojai sudaro apie 32,5 proc. visų savivaldybės gyventojų, pagal EBPO 
taikomas kiekybines ribas Marijampolės savivaldybė priskiriama „pusiau kaimo“ 
savivaldybių kategorijai. 
 
Savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis, 2011 m. Marijampolėje gyveno 
7890 merginų ir 8274 vaikinai, kurių amžius yra 14-29 m., iš viso – 16164 jauni žmonės, t. y. 
36 proc. visų miesto gyventojų. Miesteliuose ir kaimuose gyvenančių jaunų žmonių skaičius 
vertinimui pateiktas nebuvo. 
 
Marijampolės savivaldybėje bendrojo lavinimo mokyklas lankė 4006 jauni žmonės (14-29 
metų), iš jų kaime – 498, mieste – 3508. Marijampolės suaugusiųjų mokyklą lankė 468 jauni, 
14-29 m. amžiaus asmenys (2 lentelė). 
 
2 lentelė. Bendrojo lavinimo ir suaugusiųjų mokyklose besimokančiųjų skaičius (14-29 m.) 

 Bendrojo lavinimo mokyklose Suaugusiųjų mokykloje 
Merginos 2359 148 
Vaikinai 1943 320 
Bendras skaičius  4006 468 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės administracijos atstovų pateiktais 
duomenimis. 

                                                             
 
 

1 Lietuvos statistikos departamento tinklalapis, www.statsgov.lt 
2 Išskiriant miesto ir kaimo regionus atsižvelgiama į didžiųjų miestų poveikį su jais besiribojančioms 

kaimiškosioms teritorijoms. Šis poveikis pasireiškia priemiestinių gyvenamųjų zonų formavimusi ir kitais 
kaimiškų teritorijų funkciniais ryšiais su miestu, kuris daro lemiamą įtaką apie didmiestį susitelkusių kaimo 
gyvenamųjų vietovių vystymuisi. „Priemiesčio“ savivaldybėms priskiriamos savivaldybės, esančias metropolinių 
centrų įtakoje. Lietuvoje, remiantis administraciniu suskirstymu bei pagal gyventojų skaičių didiesiems 
miestams yra priskiriami šeši miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, kurių gyventojų 
skaičius didesnis nei 50 tūkst. Todėl savivaldybės, kurios yra prie metropolinių Lietuvos centrų bei regioninio 
centro Alytaus - Vilniaus r. sav., Kauno r. sav., Klaipėdos r. sav., Šiaulių r. sav., Panevėžio r. sav. bei Alytaus 
r. sav. priskiriamos „priemiesčio“ savivaldybėms. Grupių atskyrimui naudojamos EBPO taikomos kiekybinės 
ribos: i) į „pusiau kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame 
gyventojų skaičiuje sudaro nuo 32 iki 49 proc. (imtinai); ii) į „kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, 
kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje svyruoja nuo 50 iki 70 proc.; iii) „labai kaimo“ 
savivaldybėmis laikomos tos, kuriose kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvena daugiau kaip 70 proc. visų 
savivaldybės gyventojų. 
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Marijampolės profesinio rengimo centrą lankė 1825 asmenys, iš jų: merginos – 295, vaikinai 
– 1550. Marijampolės kolegiją lankė 1700 asmenys, iš jų merginos – 857, vaikinai – 843. 
Marijampolės neformalaus švietimo įstaigas lankė 2748 asmenys. Duomenys apie šias 
įstaigas lankančius išskirtinai 14-29 m. jaunuolius vertinimui nebuvo prieinami. 
 
Marijampolės savivaldybėje buvo 130 jaunuolių (14-29 metų) turinčių negalią (3 lentelė). 
 
3 lentelė. Negalią turintys jauni žmonės (14-29 metų) 

 Mieste Miesteliuose ir kaimuose 
Merginos 29 33 
Vaikinai 57 31 
Bendras skaičius 86 44 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės administracijos atstovų pateiktais 
duomenimis. 
 
Marijampolėje į policijos įskaitą buvo įtraukta 12 jaunų žmonių (14-29 metų), iš jų viena 
mergina. 
 
2011 m. birželio 1 dieną Marijampolėje buvo registruoti 575 bedarbiai nuo 14 iki 25 metų, iš 
jų: vaikinų – 277, merginų – 298. 
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS 
ĮGYVENDINIMUI 

Šioje dalyje pristatomos pagrindinės prielaidos, reikalingos jaunimo politikos įgyvendinimui 
savivaldybėje. Aptariami jaunimo politiką reglamentuojantys dokumentai, pateikiamas 
savivaldybėje su jaunimu dirbančių organizacijų sąrašas bei darbuotojų skaičius, aptariamos 
jaunimo reikalų koordinatorės darbo sąlygos. Taip pat pateikiamos išvados ir 
rekomendacijos. 
 

 
Šioje dalyje pirmiausia aptariama Marijampolės jaunimo politiką reglamentuojančių 
dokumentų struktūra, pristatomas jaunimo politikos turinys ir glaustai įvertinamas jaunimo 
politikos turinio atitikimas jaunimo poreikiams: 

 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo politiką savivaldybėje, 
struktūra; 

 antra, pristatomos jaunimo politikos savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, 
prioritetai; 

 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų 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 dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina 
savivaldybės ir jaunimo atstovai (remiantis apklausos ir interviu duomenimis). 

 
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos (JP) strateginiame 
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, pvz., JP koncepcija, JP strategija, 
savivaldybėje padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus 
darbuotojų kaitai. Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo 
programa, parodo, kaip numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje. 
 
Teisės aktų struktūra 
 
Marijampolės savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi 
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimais priimtais teisės aktais3 ir Marijampolės 
savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais savivaldybės administracijos priimtais teisės 
aktais. Jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančių savivaldybės teisės 
aktų sąrašas pateikiamas 4 lentelėje. 
 
4 lentelė. Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir 
kiti dokumentai 

Dokumentas Patvirtintas 
(metai) 

Marijampolės savivaldybės 2011-2013 metų strateginis veiklos planas4 2011 
Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programa 2011-2014 m.5 2011 

                                                             
 
 

3 Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR asociacijų įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas, LR 
jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR labdaros ir paramos įstatymas, LR švietimo įstatymas, LR vietos 
savivaldos įstatymas, kt., taip pat LR Vyriausybės nutarimai, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymais. 

4 Patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 1-1521 

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių 
teisės aktų struktūra 
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Dokumentas Patvirtintas 
(metai) 

(aktuali redakcija) 
Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programa 2007-2010 m. 2007 
Marijampolės savivaldybės administracijos jaunimo politikos 
įgyvendinimo 2011 m. veiklos planas6 (aktuali redakcija) 

2011 

Marijampolės savivaldybės administracijos jaunimo politikos 
įgyvendinimo 2010 m. veiklos planas7 

2010 

Marijampolės savivaldybės administracijos jaunimo politikos 
įgyvendinimo 2009 m. veiklos planas 

2009 

Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimas 
Nr. 1-307 dėl Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 
sudarymo 

2011 

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai8 (aktuali redakcija) 2011 
Jaunimo reikalų tarybos nuostatai 2007 
Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2010 
Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2009 
2010 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita 2010 
2009 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita 2009 
Švietimo, kultūros ir sporto departamento sporto skyriaus vyriausiojo 
specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybės aprašymas9 

2009 

Jaunimo reikalų koordinatoriaus mėnesio veiklos planai 201110 
Jaunimo reikalų koordinatoriaus savaitės darbo planai 201111 
Jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos ataskaita 2010 
Jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos ataskaita 2009 
Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2011-2014 m. 
programos projektų finansavimo 2011 m. konkurso nuostatai12 

2011 

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2011-2014 m. 
programos projektų finansavimo projektų vertinimo komisijos 
nuostatai13 

2011 

Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento mėnesio veiklos planai 

201114 

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos 
ataskaita 

2010 

Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos projektas Nepatvirtinta 
Kiti savivaldybės priimti teisės aktai jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 
klausimais.  
Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimai: 
 Dėl Marijampolės savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo (2011 m. vasario 21 d. 
sprendimas Nr. 1-1520); 
 Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų tinklo 2005-2012 m. pertvarkos 

                                                                                                                                                                              
 
 

5 Patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 1-59 
6 Patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. ŠL-22 
7 Patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. ŠL-79 
8 Patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 1-257 
9 Patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. DV-477 
10 Jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos planai sudaromi kiekvieną mėnesį ir įtraukiami į departamento 

mėnesio veiklos planus 
11 Kiekvieną savaitę sudaromi detalūs jaunimo reikalų koordinatoriaus savaitės darbo planai 
12 Patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. DV-850 
13 Patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. DV-920 
14 Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento veiklos planai yra 

sudaromi ir tvirtinami kiekvieną mėnesį 
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Dokumentas Patvirtintas 
(metai) 

bendrojo plano (2005 m. lapkričio 25 d. Nr. 1-672); 
 Dėl Marijampolės savivaldybės 2011-2013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo 
(2011 m. vasario 21 d. sprendimas Nr. 1-1521); 
 Dėl Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 
pajamų ir išlaidų 2011 metų sąmatos patvirtinimo (2011 m. gegužės 9 d. sprendimas Nr. 
1-61); 
 Dėl Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų socialinių paslaugų vienam 
asmeniui (šeimai) kainų per mėnesį patvirtinimo (2011 m. gegužės 9 d. sprendimas Nr. 1-
62; 
 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos komitetų sudarymo (2011 m. balandžio 26 d. 
sprendimas); 
 Dėl Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2011 metų programos 
patvirtinimo (2011 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. 1-1607); 
 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 1-1015 „Dėl 
piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems 
asmenims tvarkos patvirtinimo „Dalinio pakeitimo“ (2011 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. 
1-1511); 
 Dėl Marijampolės savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų 
patvirtinimo (2008 gegužės 26 d. sprendimas Nr.1-403; 
 Dėl negyvenamųjų patalpų esančių Marijampolėje Vytauto g.17 panaudos asociacijai 
Marijampolės jaunimo organizacijų tarybai „Apskritas stalas“ (2011 m. rugpjūčio 22 d. 
sprendimas Nr. 1-181); 
 Dėl draudimo rūkyti (2011 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas Nr. 1-196); 
 Dėl mokesčių lengvatų svarstymo komisijos sudarymo (2011 m. birželio 6 d. sprendimas 
Nr. 1-103 ); 
 Dėl pritarimo Balsupių kaimo bendruomenės rengiamam projektui „Norime sportuoti“ 
(2011 m. birželio 6 d. sprendimas Nr. 1-67); 
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 
 Dėl Marijampolės savivaldybės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo reglamento; 
 Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2011-2014 m. programos projektų 
finansavimo projektų vertinimo komisijos sudėties ir nuostatų tvirtinimo (2011 m. birželio 
30 d. įsakymas Nr. DV-920); 
 Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos 
aprašo patvirtinimo (2011 m. lapkričio 28 sprendimas Nr. 1-302); 
 Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos sudėties ir darbo 
reglamento tvirtinimo (2011m. sausio 21 d. įsakymas Nr. DV-71); 
Kiti dokumentai: 
 Dėl Marijampolės savivaldybės plėtros strateginiam planui rengti darbo grupių 
sudarymo (2011 m. lapkričio 28 d. Nr. 1-290) ; 
 Dėl Marijampolės savivaldybės strateginio planavimo dokumentams rengti, koreguoti 
bei įgyvendinimo priežiūrai vykdyti darbo grupės sudarymo (2011 m. spalio 26 d. 
administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV 1-1511). 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis15 

                                                             
 
 

15 Čia ir toliau ataskaitoje JRK pateikti duomenys apima JRK užpildyto klausimyno duomenis (statistinius 
duomenis, nuomonę, informaciją), dokumentus ir statistinius duomenis, kurie buvo pateikti elektroniniu paštu, 
ir interviu su JRK metu pateiktus faktus ir išsakytą nuomonę. 
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Marijampolės savivaldybės 2011-2013 metų strateginio veiklos plano (toliau – Strateginis 
planas) Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programoje įtvirtintas tikslas „Kurti 
pažangią ir pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų veiklą“ (ketvirtas programos tikslas). 
 
Siekiant minėto tikslo, numatoma vykdyti 2 uždavinius: 

 informuoti apie jaunimo veiklos galimybes ir skatinti jaunimo iniciatyvas (1 
uždavinys); 

 įgyvendinti Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programą (2 uždavinys). 
 
Numatomi pagrindiniai ketvirtojo programos tikslo įgyvendinimo kriterijai (rodikliai) – 
jaunimo organizacijų pateiktų paraiškų-prašymų projektams įgyvendinti skaičius, finansuotų 
projektų skaičiaus dalis nuo pateiktų paraiškų skaičiaus procentais, projektuose dalyvavusių 
jaunų asmenų skaičius, projektus vykdančių jaunų asmenų skaičius. 
 
Su savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimu taip pat siejamos ir toliau išvardintų 
savivaldybės Strateginio plano programų įgyvendinimo priemonės: Sveikatos apsaugos 
programa, Socialinių paslaugų ir kitos paramos programa, Švietimo ir ugdymo proceso 
kokybės užtikrinimo programa, Kultūros veiklos ir plėtros programa, Investicijų į savivaldybės 
ūkį ir verslo skatinimo programa. 
 
Detaliau savivaldybės jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą reglamentuoja 
Marijampolės savivaldybės Jaunimo užimtumo programa 2011-2014 m. (toliau – JUP). 
Jaunimo užimtumo programoje yra apžvelgiama esama jaunimo situacija, vykdytų programų 
uždavinių įgyvendinimo priemonėmis pasiekti rezultatai, kuriais remiantis įtvirtinami nauji 
programos tikslai bei uždaviniai, detaliai pateikiamos programos įgyvendinimo priemonės 
bei numatomas finansavimas, taip pat nustatomi laukiami rezultatai ir vertinimo kriterijai bei 
programos įgyvendinimo kontrolė. 
 
2011-2014 m. JUP įtvirtinti šie savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo tikslai: 

 stiprinti jaunimo organizacijas, savivaldas ir skatinti jaunimo organizacijų tinklo 
plėtrą; 

 sudaryti sąlygas jaunimo laisvalaikiui ir saviraiškai; 
 skatinti savanorystę, spręsti jaunimo integravimosi į darbo rinką problemas; 
 skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą pilietinio 

ugdymo, prevencijos, jaunimo sveikatos stiprinimo srityse.  
 
Siekiant šių JUP tikslų, numatyta įgyvendinti toliau išvardijamus uždavinius: 

 gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę; 
 stiprinti Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ veiklą; 
 teikti pagalbą asmenims, steigiantiems naujas organizacijas; 
 gerinti informacinę sklaidą apie jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą; 
 stiprinti jaunimo savivaldas; 
 sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų veiklai; 
 sudaryti sąlygas, kad vaikai ir po pamokų galėtų lankyti užsiėmimus pagal savo 

pomėgius; 
 sudaryti sąlygas neformaliojo jaunimo laisvalaikiui; 
 remti neorganizuoto jaunimo iniciatyvas; 
 skatinti jaunimo saviraišką ir jaunimo sportinę veiklą; 
 sudaryti sąlygas neformalių ir formalių jaunimo grupių veiklai; 
 padėti jaunimui susipažinti su savanoryste ir suteikti galimybes savanoriauti; 
 stiprinti ankstyvąjį profesinį informavimą; 
 padėti jaunimui integruotis į darbo rinką; 
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 skatinti jaunimo ir jaunųjų ūkininkų verslo pradžią ir plėtrą; 
 ugdyti jaunų žmonių verslumą;  
 skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sprendžiant jaunimo ir su jaunimu 

susijusius klausimus;  
 sudaryti sąlygas jaunimo organizacijų atstovams dalyvauti susigiminiavusių miestų 

vykdomose programose. 
 
Iki naujos 2011-2014 m. Jaunimo užimtumo programos redakcijos priėmimo, savivaldybėje 
galiojo 2007-2010 m. Jaunimo užimtumo programa, kurioje buvo įtvirtinti šie JP 
įgyvendinimo tikslams siekti numatyti uždaviniai: 

 sudaryti jaunimui saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes; 
 skatinti jaunimo saviraišką ir jaunimo sportinę veiklą; 
 plėtoti jaunimo organizacijų veiklą, stiprinti jų potencialą; 
 inicijuoti įvairių su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų, religinių 

bendruomenių, biudžetinių įstaigų, vietos savivaldos bendradarbiavimą; 
 ugdyti jaunų žmonių verslumą, stiprinti ankstyvąjį profesinį orientavimą; 
 sukurti informacinės sklaidos sistemą jaunimo užimtumo klausimais. 

 
Jaunimo užimtumo programos įgyvendinimui kasmet yra ruošiamas Marijampolės 
savivaldybės administracijos Jaunimo politikos įgyvendinimo veiklos planas (toliau – JUP 
veiklos planas). 2011 m. JUP veiklos plane numatytos šios priemonės programos 
uždaviniams įgyvendinti: 

 koordinuoti jaunimo politikos įgyvendinimą Marijampolės savivaldybėje; 
 kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie jaunimo politikos 

įgyvendinimą savivaldybės lygmenyje; 
 ruošti informacinius pranešimus, apibendrinimus apie jaunimo padėtį savivaldybėje; 
 teikti visokeriopą informaciją apie jaunimo teisių apsaugą bei jaunimo politikos 

įgyvendinimą savivaldybėje visiems suinteresuotiems asmenims; 
 informuoti savivaldybės jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes apie 

Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
vykdomas programas, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) 
vykdomą programą „Veiklus jaunimas“, Švietimo ir mokslo ministerijos, 
Marijampolės savivaldybės programas ir kitas programas bei fondus; 

 konsultuoti jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes ir atskirus asmenis 
apie paraiškų teikimą fondams ir savivaldybės remiamoms programoms rengimą ir 
projektų vykdymą; 

 bendradarbiauti su savivaldybės administracijos tarnautojais, politikais, įmonių, 
įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, Marijampolės 
savivaldybės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“, Mokinių parlamentine 
grupe, mokinių savivaldomis, Marijampolės kolegijos studentų atstovybe, jaunimo 
organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis; 

 bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 
Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų 
savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais ir kitomis institucijomis; 

 inicijuoti Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT) steigimą 
(Marijampolės savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui); 

 paruošti sprendimo projektą „Dėl Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų 
tarybos nuostatų ir sudėties tvirtinimo“ ir teikti tvirtinti savivaldybės tarybai; 

 koordinuoti Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbą; 
 organizuoti Marijampolės apskrities savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių 

pasitarimą jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais; 
 paruošti sprendimo projektą „Dėl Marijampolės jaunimo užimtumo 2011-2014 m. 

programos tvirtinimo“ ir teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai; 
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 koordinuoti Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2011-2014 metų 
programos vykdymą; 

 inicijuoti jaunimo mainų su susigiminiavusiomis užsienio savivaldybėmis programas; 
 padėti įgyvendinti jaunimo iniciatyvas, remti finansiškai jaunimo projektus ir 

iniciatyvas; 
 informuoti apie mokymus, seminarus ir kviesti jaunimo organizacijų narius juose 

dalyvauti; 
 rengti susitikimus, diskusijas su teisėsaugos pareigūnais; 
 organizuoti Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos 

posėdžius; 
 dalyvauti Marijampolės darbo biržos Jaunimo darbo centro metodinės tarybos 

veikloje; 
 skleisti informaciją jaunimui internete Marijampolės savivaldybės internetiniame 

puslapyje www.marijampole.lt.  
 
Kiti du svarbūs savivaldybės priimti teisės aktai jaunimo politikos srityje yra Marijampolės 
savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento sporto skyriaus vyriausiojo 
specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybės aprašymas bei Marijampolės 
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai. 
 
JRK pareigybės aprašyme įtvirtintos nuostatos iš esmės atitinka Pavyzdinį savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą16: numatyti keliami specialieji 
reikalavimai pareigas einančiam vyriausiajam specialistui, jo funkcijos ir pavaldumas. 
Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, įgyvendindama jaunimo politiką, vykdo šias JRK 
pareigybės aprašyme įtvirtintas funkcijas: 

 inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui reikalingas priemones; 
 rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų 

projektus susijusius su jaunimo politikos įgyvendinimu; 
 teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos 

įgyvendinimą savivaldybėje; 
 kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes savivaldybėje; 
 konsultuoja jaunimą bei jaunimo organizacijas apie jaunimo politiką; 
 rengia metines apžvalgas apie jaunimo politikos įgyvendinimą ir su jomis 

supažindina savivaldybės administracijos direktorių, kitų savivaldybės institucijų ir 
įstaigų bei jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus; 

 koordinuoja savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbą; 
 bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų 

departamentu prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis 
jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais; 

 užtikrina tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant jaunimo politiką; 
 bendradarbiauja su savivaldybės administracijos tarnautojais, įmonių, įstaigų, 

organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo 
organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis 
organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis; 

 inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus savivaldybėje, kurie 
būtų įgyvendinami panaudojant Europos Sąjungos bei Lietuvos fondų lėšas; 

 įgaliojus atstovauja savivaldybės administraciją plėtojant bendradarbiavimą su 
kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir užsienio šalimis jaunimo politikos srityje; 

                                                             
 
 

16 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-68 (Žin., 2008, Nr. 29-
1042 , 2011, Nr. 35-1653) 
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 teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir 
perduoda bylas įforminti ir saugoti; 

 atlieka ir kitus Sporto skyriaus vedėjo pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės 
aprašyme. 

 
Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, įgyvendindama savo funkcijas, 
vadovaujasi JRT nuostatais. 2011 m. išrinkus naują savivaldybės JRT, buvo patvirtinti nauji 
JRT nuostatai. Rengiant naujuosius Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 
nuostatus, jaunimo atstovų iniciatyva buvo kreiptasi į Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministrą dėl Savivaldybių Jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų17 
pakeitimo. Marijampolės jaunimo atstovai labiausiai nesutiko su nuostata, kad „Jaunimo 
tarybos pirmininką ir Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoją iš Jaunimo tarybos narių 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus teikimu skiria savivaldybės taryba, tvirtindama 
Jaunimo tarybos sudėtį“. Į šį JRT atstovų kreipimąsi buvo atsižvelgta ir Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-324 buvo 
patvirtinta nauja Savivaldybių Jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų redakcija. Naujoje 
redakcijoje buvo numatyta, kad „Jaunimo reikalų tarybos pirmininką ir pavaduotoją išrenka 
Jaunimo reikalų tarybos nariai pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku 
išrinkus savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko 
pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo organizacijų atstovas. Jaunimo tarybos pirmininku 
išrinkus jaunimo organizacijų atstovą, Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti 
išrinktas savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas.“ 
 
Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatuose įtvirtinta, kad JRT, 
dalyvaudama įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką, vykdo šias funkcijas: 

 renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės 
institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir 
rekomendacijas Marijampolės savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, 
Marijampolės savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su 
jaunimo politikos įgyvendinimu; 

 teikia pasiūlymus Marijampolės savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros 
krypčių; 

 inicijuoja Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių 
tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą; 

 teikia pasiūlymus Marijampolės savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms 
su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų 
finansavimo dydžio ir tvarkos; 

 analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir 
teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Marijampolės savivaldybės tarybai dėl 
bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis; 

 teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į 
Marijampolės savivaldybės strategiją, dalyvauja rengiant Marijampolės savivaldybės 
jaunimo politikos strategiją. 

 ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Marijampolės 
savivaldybės tarybai. 

 
Numatytų funkcijų įgyvendinimas detalizuojamas savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 
metiniuose darbo planuose. 
 

                                                             
 
 

17 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A1-4 
(Žin. 2009, Nr.6-201; 2010, Nr. 83-4392) 
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JRT nuostatuose taip pat įtvirtintos Jaunimo reikalų tarybos teisės (sąrašas nėra baigtinis – 
JRT nuostatų 8 punktas numato, kad „Jaunimo reikalų taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų 
kituose teisės aktuose“): 

 gauti iš Marijampolės savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia 
Jaunimo reikalų tarybos funkcijoms atlikti; 

 kviestis į Jaunimo reikalų tarybos posėdžius Marijampolės savivaldybės tarybos 
narius, Marijampolės savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir 
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus), prašyti pateikti 
išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politika; 

 dalyvauti Marijampolės savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, 
kuriuose sprendžiami jaunimo politikos aktualūs klausimai. 

 
Apibendrinant galima teigti, kad Marijampolės savivaldybėje suformuota itin išsami jaunimo 
politiką reglamentuojanti teisinė bazė. Jaunimo politika, kaip sudedamoji savivaldybės 
vykdomos politikos dalis, įtraukiama į savivaldybės strateginius bei veiklos planavimo 
dokumentus. Priimti teisės aktai, detaliai reglamentuojantys JP įgyvendinimą. 
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Pagrindinės Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos kryptys, nustatytos strateginiuose 
planavimo dokumentuose iš esmės atitinka savivaldybės jaunimo poreikius. Remiantis JRK 
pateiktais duomenimis, išskiriamos dvi pagrindinės stambiausios tikslinės jaunimo grupės: 
jaunimas iki 18 m., kuriam aktualesnis kokybiškas švietimo paslaugų teikimas, užimtumo 
skatinimas ir vyresnio negu mokyklinio amžiaus jaunimas, kuriam aktualesni įsidarbinimo, 
būsto įsigijimo klausimai. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad 
dažniausiai jaunimas susiduria su šiomis problemomis: nedarbas, mažos pajamos, 
apsirūpinimas būstu. Nors per pastaruosius trejus metus jaunimo klausimai vis labiau 
įtraukiami į savivaldybės politiką, savivaldybės JP galėtų daugiau dėmesio skirti socialinę 
atskirtį patiriančio jaunimo integravimosi į visuomenę klausimams bei pagalbos ir paslaugų 
teikimui priklausomybes turinčiam jaunimui. 
 
1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę, 
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 – 
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. Atsakymų vidurkiai. N=1918 

2,9

3,1

3,1

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Savivaldybės jaunimo politika gerai 
atitinka savivaldybės jaunimo situaciją, 

poreikius

Savivaldybė gerai atsižvelgia į socialiai 
pažeidžiamo jaunimo poreikius

Savivaldybė atsižvelgia į visų 
savivaldybėje esančių jaunimo grupių 

poreikius

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
                                                             
 
 

18 Čia ir toliau N =į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius. 
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Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, Marijampolės 
savivaldybės vykdomą jaunimo politiką vertino vidutiniškai19 (1 pav.). Tuo tarpu savivaldybės 
administracijos atstovas, vykdomą JP vertino gerai. Pastebėtina, kad jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų atstovai šiek tiek prasčiau vertino savivaldybės vykdomos politikos ir 
jaunimo poreikių atitikimą. 
 
Visų apklausoje dalyvavusių respondentų nuomone, įgyvendinant savivaldybės JP, 
svarbiausia jaunimo politikos veiklos kryptimi turėtų būti užimtumo galimybių didinimas ir 
savanorystė. Savivaldybės administracijos atstovo manymu, į savivaldybės darbotvarkę 
turėtų būti daugiau įtraukiami švietimo, jaunimo užimtumo gerinimo ir savanorystės 
klausimus. Tuo tarpu jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai taip pat išskyrė 
verslumo skatinimą bei jaunos šeimos ir būsto problemų sprendimą. Poziciją „kita“ pasirinkę 
respondentai nurodė kultūros ir neformalaus švietimo sritis (2 pav.). Jaunimo atstovai taip 
pat išreiškė nuomonę, kad jaunimui skirtų veiklų spektras yra įvairus – veikia daug jaunimo 
organizacijų vykdančių skirtingą, įvairią veiklą, organizuojama daug jaunimui skirtų renginių, 
tačiau pačiam jaunimui trūksta noro domėtis užimtumo galimybėmis, motyvacijos įsitraukti į 
veiklas. Vis dėlto, remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad tokių veiklų 
ir renginių vis dar stinga kaimo vietovėse gyvenančiam jaunimui, todėl į savivaldybės 
darbotvarkę turėtų būti labiau įtraukiami atokiau nuo miesto esančiose gyvenvietėse 
gyvenančio jaunimo užimtumo galimybių didinimo klausimai.  
 
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. Atsakymų 
vidurkiai, procentai. N=19 

100,0
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Socialinė apsauga

Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui

Kita
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Jauna šeima ir būstas

Verslumas

Švietimas

Savanorystė

Užimtumas

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos Savivaldybės administracija
 

Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nuomone, savivaldybė turėtų labiau 
atsižvelgti į pradedančiųjų verslą ir ieškančių darbo jaunuolių, jaunų šeimų, moksleivių ir 
studentų poreikius. Kai kurie respondentai išskyrė jaunimo grupes pagal amžių: 16-24 metų 
jaunuolius ir 25-29 metų jaunimą. Taip pat buvo išskirti jaunų, ką tik pabaigusių mokslus, 
specialistų poreikiai bei pažymėta neaktyvaus, pasyvaus jaunimo įtraukimo į jaunimo 
organizacijų veiklą svarba. 

                                                             
 
 

19 Čia ir toliau ataskaitoje pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje 
nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka (neatsižvelgia/neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą rodiklį), 2 – 
prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka. 



16 

3 pav. Kaip, Jūsų nuomone, keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės 
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=19 

15,8

21,1

21,1

42,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Negaliu atsakyti

Jaunimo politikos klausimai vis mažiau 
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių 

darbotvarkę

Nėra reikšmingų pokyčių

Jaunimo politikos klausimai vis labiau 
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių 

darbotvarkę

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių respondentų (42,1 proc. apklaustųjų) nurodė, kad nuo 
2008 m. jaunimo politikos klausimai vis labiau įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių 
darbotvarkę (3 pav.). Pastebėtina, kad jaunimo atstovų nuomonės sutapo su savivaldybės 
pozicija. 21,1 proc. apklaustųjų nuomone, nuo 2008 m. šioje srityje reikšmingų pokyčių 
nebuvo, tiek pat respondentų pažymėjo, kad, jų nuomone, JP klausimai vis mažiau įtraukiami 
į kitų savivaldybės skyrių darbotvarkę. 15,8 proc. apklaustųjų negalėjo atsakyti į pateiktą 
klausimą. 
 
27,7 proc. apklausos respondentų manymu, per pastaruosius trejus metus Marijampolės 
savivaldybės jaunimo poreikiai nepasikeitė, tačiau daugiau nei pusė apklaustų organizacijų, 
taip pat ir savivaldybės administracijos atstovas, manė priešingai. Pastarųjų nuomone, dėl 
ekonominio sunkmečio paaštrėjo jaunimo emigracijos ir nedarbo problemos, išaugo 
socialinių garantijų poreikis. Taip pat buvo nurodyta, kad išaugo jaunimo, norinčio mokytis 
muzikos, dailės ir kitų menų skaičius, tačiau šio užimtumo finansavimas sumažėjo. Jaunimą 
atstovaujančių organizacijų atstovai pastebėjo, kad jaunimas pasidarė mobilesnis, finansiškai 
laisvesnis, agresyvesnis, be to, jaunimo tarpe susiformavo nuomonė, kad geriausia studijuoti 
ir dirbti užsienyje. Savivaldybės administracijos atstovas nurodė, kad jaunimui aktualesni 
tampa savanorystės, įdarbinimo klausimai. 
 

 
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos 
įgyvendinimu savivaldybėje. 
 
Įgyvendinant jaunimo politiką Marijampolės savivaldybėje dalyvauja šios savivaldybės 
institucijos ir įstaigos: 

 Marijampolės savivaldybės taryba; 
 Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų taryba; 
 Marijampolės savivaldybės švietimo taryba; 
 Marijampolės savivaldybės administracija; 
 formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigų savivaldos institucijos; 
 formaliojo švietimo įstaigos (40) ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigos 

(Marijampolės dailės mokykla, Marijampolės vaikų muzikos mokykla, keturios 
sporto mokyklos (Marijampolės žaidimų sporto mokykla, Marijampolės sporto 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios 
institucijos ir valstybės tarnautojai 
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mokykla, Marijampolės sporto centras „Sūduva“, Marijampolės futbolo centras), 
Marijampolės moksleivių kūrybos centras); 

 Marijampolės savivaldybės vaiko gerovės komisija; 
 VšĮ Socialinės pagalbos centras ; 
 Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba; 
 Marijampolės švietimo centras; 
 devynios Marijampolės savivaldybės seniūnijos; 
 Marijampolės visuomenės sveikatos centras. 

 
Prie JP įgyvendinimo taip pat prisideda šios Marijampolės savivaldybėje veikiančios įstaigos, 
kurių steigėjas nėra savivaldybė: 

 Viešoji įstaiga Marijampolės vaiko tėviškės namai; 
 Marijampolės kolegija; 
 Marijampolės profesinio rengimo centras; 
 Marijampolės vaikų globos namai „Putinas“; 
 R. Vosylienės kalbų mokymo centras; 
 Onos Čirvinskienės mokymo centras. 

 
Jaunimo politiką įgyvendinančių Marijampolės savivaldybės struktūrinių padalinių sąrašas 
bei valstybės tarnautojų skaičius pateikiamas 5 lentelėje. JP įgyvendinime taip pat aktyviai 
dalyvauja Marijampolės savivaldybės tarybos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų 
komitetas. Remiantis JRK pateiktais duomenimis, per pastaruosius trejus metus šis skaičius 
didėjo, jos nuomone, jaunimo politikai įgyvendinti savivaldybėje skirtas tinkamas darbuotojų 
skaičius ir darbo valandų kiekis. 
 
5 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys Marijampolės savivaldybės administracijos 
struktūriniai padaliniai ir valstybės tarnautojai 

Skyrius 
Įgyvendina tik 

jaunimo politiką 
(darbuotojų skaičius) 

Įgyvendina jaunimo 
politiką greta kitų veiklų 

(darbuotojų skaičius) 
Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento Sporto skyrius 

1 2 

Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento Kultūros skyrius 

0 2 

Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento Švietimo skyrius 

0 7 

Socialinių reikalų departamento 
Vaikų teisių apsaugos skyrius  

0 7 

Socialinių reikalų departamento 
Socialinės paramos skyrius 

0 17 

Socialinių reikalų departamento 
Gydytojo tarnyba 

0 2 

Viešųjų ryšių tarnyba 0 2 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Jaunimo atstovai į savivaldybės JP formavimo ir įgyvendinimo procesus įsitraukia per 
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklą. JRT yra sudaroma pariteto, t.y. lygiateisės 
partnerystės principu: 6 narius deleguoja savivaldybė ir jos institucijos, kitus 6 narius 
deleguoja Marijampolės jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ (MJOTAS). Jaunimą 
atstovauja asmenys iki 29 m. amžiaus. 
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JRT nuostatuose įtvirtinti šie Jaunimo reikalų tarybos veiklos tikslai: 
 ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo 

problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime; 
 padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies gyvenimą; 
 padėti formuoti jaunimo dvasines vertybes, pareigą Tėvynei ir šeimai; 
 užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines ir politines teises. 

 
Tikslams pasiekti formuluojami šie JRT veiklos uždaviniai: 

 dalyvauti koordinuojant, inicijuojant ir formuojant savivaldybės jaunimo politiką; 
 skatinti jaunimo veiklą ir iniciatyvas; 
 plėtoti savivaldybės jaunimo tarptautinį bendradarbiavimą. 

 
Įgyvendindama numatytus uždavinius, savivaldybės Jaunimo reikalų taryba: 

 stebi ir analizuoja jaunimo situaciją savivaldybėje; 
 renka informaciją apie savivaldybės įstaigų ir jaunimo visuomeninių organizacijų 

veiklą, skirtą jaunimui; 
 analizuoja užsienio valstybių patirtį sprendžiant jaunimo problemas; 
 aprobuoja savivaldybės jaunimo veiklos programas, atlieka savivaldybės tarybos 

sprendimų, kitų savivaldybės teisės aktų projektų, susijusių su savivaldybės jaunimo 
politikos tikslų įgyvendinimu, analizę ir teikia pasiūlymus šių projektų rengėjams 
pagal savo kompetenciją; 

 rengia ir teikia siūlymus savivaldybės tarybai, savivaldybės administracijai ir jos 
padaliniams, kitoms institucijoms dėl savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo, 
visuomeninių jaunimo organizacijų, neformalių jaunimo grupių finansinės paramos; 

 sprendžia kitus uždavinius ir vykdo funkcijas, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos 
jaunimo politikos pagrindų įstatyme. 

 
6 lentelė. 2008-2010 m. JRT veiklos ataskaitų suvestinė 

Metai Vykdyta veikla 
2008  Aptarta 2007 m. jaunimo politikos situacija Marijampolės savivaldybėje. 

 Teikti pasiūlymai dėl Marijampolės savivaldybės vykdomos jaunimo užimtumo 
2007-2010 m. programos finansavimo. 
 Susitikime su Marijampolės savivaldybės seniūnijų seniūnais aptarta jaunimo 
situacija kaimo seniūnijose, problemos, poreikiai. 
 Aptarta Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ veiklos 
perspektyvos. 
 Pristatyta ir analizuota užsienio valstybių jaunimo politikos patirtis . 
 Paskirstytos Jaunimo reikalų tarybos 2008 m veiklai skirtos lėšos. 
 Susitikime su jaunimo darbo centro atstovais numatytos bendros veiklos. 
 Analizuota Marijampolės savivaldybės vykdomos jaunimo užimtumo programa 
2007-2010 m. ir jos įgyvendinimas. 

2009  Aptarta Mokinių parlamentinės grupės veikla. Siūlyta tęsti bendradarbiavimą, 
sprendžiant moksleivių problemas. 
 Aptartos Marijampolės savivaldybės vykdomos jaunimo užimtumo 2007-2010 
m. vykdytų programos projektų 2008 metais veiklos bei analizuotas Savivaldybės 
skirtų lėšų projektams įgyvendinti panaudojimas. 
 Svarstyti Marijampolės savivaldybės vykdomos jaunimo užimtumo 2007-2010 
m. programos projektų 2009 m. nuostatai. Teikti siūlymai dėl nuostatų punktų 
pakeitimo, papildymo. 
 Pristatyta ir analizuota užsienio valstybių atvirų jaunimo centrų veiklos patirtis, 
diskutuota dėl šių centrų steigimo Marijampolės savivaldybėje. 
 Aptartos moksleivių šokių organizavimo Marijampolės savivaldybėje problemos 
ir galimybės. Siūlyta Marijampolės kultūros centrui organizuoti šokius 
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Metai Vykdyta veikla 
moksleiviams. 
 Svarstytas Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatų 
projektas. 
 Jaunimo reikalų tarybos nariai 2009 m. dalyvavo Marijampolės jaunimo darbo 
centro metodinės tarybos, Marijampolės savivaldybės vykdomos jaunimo 
užimtumo 2007-2010 m. programos 2009 m. projektų vertinimo komisijos, 
Marijampolės savivaldybės vykdomos jaunimo užimtumo 2007-2010 m. 
programos „Jaunimas kaimui“ 2009 m. projektų vertinimo komisijų veiklose. 
 Jaunimo reikalų tarybos nariai susitiko su Marijampolės savivaldybės Igliaukos ir 
Gudelių seniūnijų bendruomenių atstovais, dalijosi darbo patirtimi su Kauno 
jaunimo atviro jaunimo centro „Vartai“ darbuotojais, Kauno Jaunimo reikalų 
tarybos nariais. 

2010  Svarstyti Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai. 
 Aptartos Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2007-2010 m. 
programos vykdytų programos projektų, vykdytų 2009 m. veiklos bei analizuotas 
Savivaldybės skirtų lėšų projektams įgyvendinti panaudojimas. 
 Svarstyti Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2007-2010 m. 
programos projektų finansavimo 2010 metais konkurso nuostatai. Teikti siūlymai 
dėl programos projektų veiklų, paraiškų teikėjų, 2010 metų programos prioriteto. 
 Svarstytos ir teiktos Marijampolės savivaldybės administracijai rekomendacijos 
dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo 2007-2010 m. programos projektų 
finansavimo 2010 m. projektų vertinimo komisijos. 
 Svarstyti ir teikti pasiūlymai Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 
2007-2010 metų programos projektų finansavimo 2010 metais vertinimo komisijai 
dėl projektų paraiškų vertinimo formos. 
 Svarstytas ir patvirtintas Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 
darbo reglamentas. 
 Aptartos Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ veiklos, 
vykdomi projektai. 
 Jaunimo reikalų tarybos nariai dalyvavo Marijampolės jaunimo darbo centro 
metodinės tarybos, Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2007-2010 m. 
programos, 2010 m. projektų vertinimo komisijos veikloje. 
 Išsakyta nuomonė Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos, 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir Nacionalinio plėtros instituto tyrime 
(apklausoje) „Jaunimo dalyvavimą lemiantys veiksniai vietos lygmenyje“, pateiktos 
idėjos Poezijos parko priešprojektiniuose svarstymuose, dalyvauta tarptautinėje 
konferencijoje „Regioninė jaunimo politika. Jaunimo dalyvavimo sprendžiant 
jaunimo aktualias problemas iššūkiai ir problemos“, padėta vykdyti švietėjiška 
akcija „Už gyvybę“, skirta minėti Pasaulinę organų donorystės ir transplantacijos 
dieną. 
 Sudaryta darbo grupė ruošė Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 
2011-2014 m. programos projektą. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRT veiklos ataskaitomis 
 
Į Marijampolės JP formavimo ir įgyvendinimo procesus taip pat įsitraukia Marijampolės 
kolegijos studentų atstovybė, Marijampolės mokinių parlamentinė grupė, Marijampolės 
jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“ bei kitos jaunimo ir su jaunimu dirbančios 
viešosios įstaigos ir asociacijos. Savivaldybėje nėra atviro jaunimo centro, tačiau tokio centro 
įsteigimo inicijavimą jaunimo reikalų koordinatorė nurodė kaip vieną iš prioritetinių JRK 
veiklos krypčių. 
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Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra pagrindinis valstybės 
tarnautojas, atsakingas už savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą bei jaunimo reikalų 
koordinavimą. Nuo 2003 m. sausio 3 d. JRK pareigas eina savivaldybės Švietimo, kultūros ir 
sporto departamento sporto skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Rutkauskienė. JRK yra 
tiesiogiai pavaldi šio skyriaus vedėjui. 
 
Jaunimo reikalų koordinatorė veikia vadovaudamasi: 

 Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriaus vyriausiojo specialisto 
(jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybės aprašymu20; 

 Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programa 2011-2014 m.21; 
 Marijampolės savivaldybės administracijos jaunimo politikos įgyvendinimo 2011 m. 

veiklos planu22; 
 Švietimo, kultūros ir sporto departamento mėnesio veiklos planais; 
 detaliais, kiekvieną savaitę sudaromais, JRK darbo planais. 

 
Remiantis JRK pareigybės aprašymu, JRK yra priskirtos šios funkcijos: 

 inicijuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui reikalingas priemones; 
 rengti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų 

projektus susijusius su jaunimo politikos įgyvendinimu; 
 teikti suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos 

įgyvendinimą savivaldybėje; 
 kaupti ir skleisti informaciją apie jaunimo veiklos galimybes savivaldybėje; 
 konsultuoti jaunimą bei jaunimo organizacijas apie jaunimo politiką; 
 rengti metines apžvalgas apie jaunimo politikos įgyvendinimą ir su jomis supažindinti 

savivaldybės administracijos direktorių, kitų savivaldybės institucijų ir įstaigų bei 
jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus; 

 koordinuoti savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbą; 
 bendradarbiauti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų 

departamentu prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis 
jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais; 

 užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant jaunimo politiką; 
 bendradarbiauti su savivaldybės administracijos tarnautojais, įmonių, įstaigų, 

organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo 
organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis 
organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis; 

 inicijuoti jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus savivaldybėje, kurie 
būtų įgyvendinami panaudojant Europos Sąjungos bei Lietuvos fondų lėšas; 

 įgaliojus atstovauti savivaldybės administraciją plėtojant bendradarbiavimą su 
kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir užsienio šalimis jaunimo politikos srityje; 

 atlikti ir kitus Sporto skyriaus vedėjo pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės 
aprašyme. 

 
Šis funkcijų sąrašas iš esmės atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą23, tačiau neišskiria kai 

                                                             
 
 

20 Patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. DV-477 
21 Patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 1-59 
22 Patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. ŠL-22 

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus 
darbo sąlygos 
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kurių funkcijų, numatytų 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje24, pvz.: 

 pagal kompetenciją teikti siūlymus savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl 
savivaldybės strateginio plano ir jo priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje 
(7.3 punktas); 

 inicijuoti ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių 
planų rengimą, užtikrinti jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje (7.4 
punktas); 

 teikti siūlymus dėl socialinių paslaugų plėtros jaunimui savivaldybės socialinių 
paslaugų plano rengėjams (7.6 punktas); 

 teikti savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir 
centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, 
jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekiant atviro darbo su 
jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje (7.9 punktas); 

 organizuoti savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius 
jaunimo politikos klausimais, siekiant, kad savivaldybės jaunimo politika būtų 
tinkamai įgyvendinama (7.11 punktas); 

 dalyvauti su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės 
sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos 
klausimais ir teikti pasiūlymus, siekiant, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo 
interesams savivaldybėje (7.12 punktas); 

 inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei 
analizuoti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius (7.16 
punktas). 

 
JRK pareigybės aprašyme nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas neatitinka 
Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatos (9 
punkto) – JRK yra pavaldus ne savivaldybės administracijos direktoriui, bet savivaldybės 
struktūrinio padalinio vedėjui. Pažymėtina, kad, remiantis Marijampolės savivaldybės JRK 
pareigybės aprašymu, JRK yra priskirta tik viena papildoma, tiesiogiai su JP nesusijusi funkcija 
– teikti numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sisteminti dokumentus ir perduoti bylas 
įforminti ir saugoti;papildomų, su JP įgyvendinimu nesusijusių funkcijų JRK nėra priskirta. 
 
Kiekvienais metais JRK veikla yra vertinama teikiant metines veiklos ataskaitas Valstybės 
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijai (toliau – JRK veiklos ataskaita). 2011 m. JRK 
veiklos ataskaitoje pateikiama informacija apie inicijuotus ir vykdytus projektus, JRK darbą 
savivaldybės komisijose, vykdytą informacijos sisteminimą ir jos teikimą (informacinių 
leidinių rengimą), renginių ir pasitarimų organizavimą, konsultacijų teikimą, strateginių bei 
veiklos planavimo dokumentų, teisės aktų jaunimo politikos srityje rengimą ir jo iniciavimą, 
JRT darbo koordinavimą, organizuotus mokymus jaunimo organizacijoms, kvalifikacijos 
kėlimą, dalyvavimą konferencijose bei tarptautinio bendradarbiavimo jaunimo politikos 
srityje vykdymą. 
 
Vertinamu laikotarpiu (2008-2011 m.) JRK yra pateikusi nemažai pasiūlymų savivaldybės 
institucijoms ir įstaigoms, iš kurių per 20 reikšmingiausių pateikiama 7 lentelėje. JRK teigimu, 
į visus 7 lentelėje išvardintus pasiūlymus buvo atsižvelgta, išskyrus pasiūlymą dėl atviro 
jaunimo centro įsteigimo. 
 

                                                                                                                                                                              
 
 

23 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 
A1-68. 

24 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 
A1-137. 
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7 lentelė. Svarbiausi 2008-2011 m. JRK teikti pasiūlymai savivaldybės institucijoms ir 
įstaigoms 

JRK pasiūlymų klausimai 
Dėl švietimo įstaigų mokinių savivaldos darbo gerinimo 
Dėl atstovavimo mokinių interesams neformaliojo ugdymo įstaigose, savivaldos kūrimo 
Dėl atmintinių paruošimo švietimo įstaigose vykdant prevencines priemones 
Dėl sporto aikštynų įrengimo mikrorajonuose 
Dėl riedučių aikštyno įrengimo 
Dėl jaunimo darbo centro steigimo Marijampolės savivaldybėje 
Dėl patalpų suteikimo pagal panaudą Marijampolės jaunimo organizacijų tarybai 
„Apskritas stalas“ ir kitom organizacijom 
Dėl atskiros eilutės jaunimo veiklos programai finansavimo savivaldybės biudžete 
Dėl Jaunimo reikalų tarybos sudarymo 
Dėl nario mokesčio dydžio nustatymo neformaliojo ugdymo įstaigose 
Dėl sveikatingumo grupių steigimo sporto ugdymo įstaigose 
Dėl fizinio lavinimo pamokų baseine organizavimo 
Dėl nerūkymo zonų nustatymo 
Dėl jaunimo atstovų įtraukimo į darbo grupes, komisijas 
Dėl jaunimo galimybės ir iniciatyvų įgyvendinimo šventėse „Miesto dienos“ 
Dėl jaunų žmonių įtraukimo į vizitines keliones, dalyvavimo susigiminiavusių miestų 
programose 
Dėl jaunimo dienos savivaldybėje organizavimo, aktyviausių bendruomenės narių 
pagerbimo, Marijampolės savivaldybėje 
Dėl papildomo ugdymo veiklos organizavimo pagal moksleivių poreikius 
Dėl miesto zonų formavimo atsižvelgiant į jaunimo poreikius 
Dėl atviro jaunimo centro steigimo 
Dėl jaunimo iniciatyvų naudingų Savivaldybės bendruomenei įgyvendinimo 
Dėl informacijos sklaidos jaunimui (savivaldybės internetinės svetainės 
www.marijampole.lt skilties „Jaunimas“ sukūrimas) 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Marijampolės savivaldybės JRK savo kompetencijos klausimais yra įtraukta į šias 
savivaldybėje veikiančias nuolatines komisijas: 

 Marijampolės savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą; 
 Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2011-2014 m. programos projektų 

vertinimo komisiją; 
 Marijampolės savivaldybės vaiko gerovės komisiją; 
 Marijampolės savivaldybės narkotikų kontrolės komisiją; 
 Visuomeninę tarybą prie Marijampolės vyriausiojo policijos komisariato. 

 
JRK teigimu, sąlygos kelti kvalifikaciją per pastaruosius trejus metus nepakito, liko tos pačios. 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis galima teigti, kad Marijampolės savivaldybė 
sudaro palankias sąlygas ir galimybes jaunimo reikalų koordinatorei kelti kvalifikaciją (8 
lentelė). Marijampolės savivaldybės administracija, siekdama ištirti savivaldybės 
administracijos specialistų kvalifikacijos kėlimo poreikius, kiekvienais metais organizuoja 
administracijos darbuotojų apklausą, kurioje respondentai įvertina buvusių mokymų kokybę 
ir naudą bei išreiškia pageidavimus dėl ateinančių metų kvalifikacijos tobulinimo kursų. JRK 
nuomone, savivaldybės administracija į darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikius atsižvelgia 
gerai. 
 
8 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 2008-2011 m. 

Metai Kursai / seminarai (aprašymas) 
2008  Kursai jaunimo reikalų koordinatoriams (Jaunimo reikalų departamentas 
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Metai Kursai / seminarai (aprašymas) 
prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2008-02-28/29, Kaunas). 
 „Mokinių savivalda“ (Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerija, 2008-11-25, 
Vilnius). 
 Europos bendrijų iniciatyvos Equal projekto „Lietuvos jaunimo užimtumo 
tobulinimo vystymo bendrija “ baigiamoji konferencija „Gali pasitikėti 
savimi“ (Jaunimo reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, 2008-02-22, Vilnius). 
 Nacionalinė konferencija „Jaunimo galimybių plėtra savivaldybėje“ (2008-
05-20, Vilnius). 
 „Visapusių ŽIV/AIDS prevencijos priemonių tarp švirkščiamų narkotikų 
vartotojų vykdymas“ (Lietuvos AIDS centras Marijampolėje, spalio 29 d.). 

2009  „Smurto ir patyčių prevencijos mokykloje galimybes“ (16 akad. val. 
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, 2009-10-13-14, 
Marijampolė, pažymėjimas Nr.V7-552). 
 Streso ir konfliktų valdymas (8 akad. val. Asmenybės raidos centras, 2009-
12-02, Marijampolė). 
 Analitinis ir kūrybinis mąstymas. (8 akad. val. Asmenybės raidos centras, 
2009-12-07, Marijampolė). 
 „Priklausomybės ir jų prevencija mokykloje“ (Marijampolės savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras, 2009-12-08, Marijampolė, Pažymėjimas Nr. 
VSB-091). 
 Anglų kalbos mokymai (2009 m. lapkričio-gruodžio mėn.). 

2010  Anglų kalbos mokymai (2010 m. sausio-gegužės mėn.). 
 „Savivaldybės jaunimo politikos pagrindai“. 
 Aktualių teisės aktų praktinis interpretavimas (UAB „Advanced Advice“ 
2010-10-19, pažymėjimas Nr. AA 10-0968). 
 Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimas „Koordinacija 2010“ (2010-
06-21, 2010-10-23). 
 Vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio VIII kongresas (2010-11-04, 
Marijampolė). 
 „Jaunimo verslumas: esama situacija, iššūkiai ir galimybės“ (Vilnius). 

2011  „Koordinacija 2011“ (JRD, 2011-08-24/26). 
 Kompiuterinio raštingumo kursai ESDL (savivaldybės lėšos, 2011 m. 
vasario-birželio mėn.). 
 Mokslinė-praktinė konferencija „Sveika bendruomenė- tvarios tautos 
pagrindas“ (Pasaulio sveikatos organizacija Vilniaus universiteto medicinos 
fakultetas; Pažymėjimas Nr. K-36-1189). 
 Piliečių dalyvavimas, visuomeniniame gyvenime: formos, prasmė ir 
būtinybė (VšĮ Drąsinkime ateitį, 2011-03-07). 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
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Apibendrinant skyriaus duomenis, 9 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 1 
Metodikos indikatorių. 
 
9 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui 

ir įgyvendinimui 
(1 Metodikos 
indikatorius) 

Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai 
per teisinius ir institucinius mechanizmus. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Teisės aktai ir 
planavimo 
dokumentai, 
reglamentuojantys 
jaunimo politikos 
formavimą ir 
įgyvendinimą 

Marijampolės savivaldybėje 
suformuota itin išsami jaunimo 
politiką reglamentuojanti 
teisinė bazė. JP įtraukiama į 
savivaldybės strateginio 
planavimo dokumentus, priimti 
teisės aktai dėl JP 
įgyvendinimo. 

Nenustatyta. Dalintis gerąja JP 
formavimo ir 
įgyvendinimo 
praktika su kitomis 
Lietuvos 
savivaldybėmis. 

Savivaldybės 
institucijos, įstaigos ir 
valstybės tarnautojai, 
atsakingi už jaunimo 
politikos 
įgyvendinimą 

Savivaldybės JRK aktyviai dirba 
jaunimo klausimais. Nuo 2003 
metų pareigas eina tas pats 
asmuo – kaupiama institucinė 
patirtis. Kiti savivaldybės 
administracijos struktūriniai 
padaliniai pagal savo 
kompetenciją dalyvauja JP 
įgyvendinime ir 
bendradarbiauja su JRK 
sprendžiant bendrus klausimus 
bei keičiasi informacija apie 
jaunimą.  

Nenustatyta. 

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus 
darbo sąlygos 

JRK pareigybės aprašymas iš 
esmės atitinka Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus pareigybės 
aprašymą. 
Savivaldybės administracija 
atsižvelgia į daugelį JRK 
pasiūlymų. 
JRK yra suteikiamos palankios 
sąlygos kvalifikacijai kelti.  

Nenustatyta. 

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 3. JAUNIMO DALYVAVIMAS 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybės pasiektus rezultatus ir 
sudarytas sąlygas skatinant jaunimą aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politiką, 
dalyvauti visuomenės ir vietos bendruomenių pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo 
organizacijas ir įvairių formų mokymąsi dalyvauti25. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje 
sudarytos sąlygos užtikrinti visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remti jaunimo organizacijas 
bei kokia yra tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes. Skyrių sudaro 
šešios dalys: 

 pirma, pristatoma, koks yra jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją 
teritoriją; 

 antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų 
savivaldoje; 

 trečia, pristatoma jaunimo organizacijų veikla savivaldybėje; 
 ketvirta, pristatoma jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, 

vaikų globos namuose; 
 penkta, pristatomas jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo 

politiką savivaldybėje; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Marijampolės savivaldybė apima devynias seniūnijas – tris miesto seniūnijas (Narto 
seniūnija, Degučių seniūnija ir Mokolų seniūnija) bei šešias kaimiškąsias seniūnijas (Gudelių 
seniūnija, Igliaukos seniūnija, Liudvinavo seniūnija, Marijampolės seniūnija, Sasnavos 
seniūnija, Šunskų seniūnija). Savivaldybės teritorijoje yra per trisdešimt vietos 
bendruomenių, iš kurių, remiantis vertinimui surinktais duomenimis, aktyviausiai su jaunimu 
dirba Gegužraibės, Šventragio, Tautkaičių bei Balsupių kaimų bendruomenės. 94,4 proc. 
apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, kad Marijampolės savivaldybės jaunimas turi 
galimybę dalyvauti vietos bendruomenių, vietos organizacijų savivaldoje. JRK pateiktais 
duomenimis, jaunimo atstovai įtraukiami į bendruomenių tarybas. 
 

 
Marijampolės savivaldybėje su jaunimu dirba šios valstybinės įstaigos: Marijampolės 
teritorinė darbo birža, Marijampolės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 
Marijampolės pataisos namai, VšĮ Marijampolės ligoninė, Valstybinės socialinio draudimo 
fondo valdybos Marijampolės skyrius, Valstybinės mokesčių inspekcijos Marijampolės 
skyrius, VšĮ Marijampolės kolegija, Marijampolės profesinio rengimo centras, Marijampolės 
apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

                                                             
 
 

25 „Dalyvavimui“ čia ir toliau, jeigu neapibrėžta kitaip, priskiriamas jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją, su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje, jaunimo veikloje, formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų savivaldoje, jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, ir kitose 
veiklose, kurias apima Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. 
įsakymu Nr. A1-157 patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatorius 
„Jaunimo dalyvavimas“. 

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje 
pagal gyvenamąją teritoriją 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje 
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VšĮ Marijampolės kolegija (MK) - 2001 m. įsteigta aukštoji mokykla, vykdanti į praktinę 
veiklą orientuotas studijas. Marijampolės kolegija sėkmingai teikia išsilavinimą, kartu 
sudarydama sąlygas studentams ugdyti kūrybiškumą, saviraišką, siekti asmenybės tobulumo. 
 
Marijampolės profesinio rengimo centras (MPRC) suteikia profesinę kvalifikaciją bei 
bendrąjį išsilavinimą. Centre sudarytos sąlygos įgyti specialybę, pagrindinį bei vidurinį 
išsilavinimą ir persikvalifikuoti. MPRC – šiuolaikiška, moderni, atvira visuomenei institucija, 
atliekanti švietimo, kultūros, sporto, informacijos skleidėjo vaidmenį visuomenėje, ruošianti 
kvalifikuotus specialistus, gebančius integruotis į Lietuvos ir Europos Sąjungos nuolat 
besikeičiančią darbo rinką, užtikrinanti kokybišką naujų profesinio mokymo programų 
rengimą, jų įgyvendinimą. 
 
Marijampolės teritorinės darbo biržos veiklos tikslas – padėti integruotis į darbo rinką. 
Lietuvos darbo biržos padalinio Jaunimo darbo centro Marijampolės skyrius (JDC) 
konsultuoja profesinės karjeros planavimo ir užimtumo klausimais, informuoja apie situaciją 
darbo rinkoje, organizuoja atvirų durų dienas moksleiviams, apskritojo stalo diskusijas, darbo 
muges. 
 
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Marijampolės VPK) 
svarbiausias darbo tikslas – rimtis Tėvynėje ir žmonių saugumas. Marijampolės VPK vykdo 
prevencines programas jaunimui. Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė yra prie 
Marijampolės VPK veikiančios Visuomeninės tarybos narė. Ši taryba dirba visuomeniniais 
pagrindais, pagrindinis jos veiklos tikslas – svarstyti svarbiausias Marijampolės VPK bei vietos 
bendruomenės bendradarbiavimo, kuriant saugią aplinką savivaldybei priskirtose 
teritorijose, kryptis ir formas. Tarybos sprendimai yra patariamojo, rekomendacinio 
pobūdžio. 
 
VšĮ Marijampolės ligoninė yra valstybės įstaiga, teikianti II lygio asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas. Sudaro galimybę dirbti savanoriams, vykdo projektus, organizuoja socialines 
akcijas. Marijampolės ligoninė vykdo akciją „Mama-mamai“, į kurios įgyvendinimą įsitraukia 
jauni asmenys. Projektas skirtas šeimoms, kurios sunkmečiu neišgali suruošti pirmojo 
kraitelio savo naujagimiui. Šiam tikslui Marijampolės ligoninės Akušerijos skyriuje įrengta 
simbolinė skrynia, į kurią galima atnešti kūdikiams reikalingų daiktų. 
 
Marijampolės pataisos namai yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos pavaldi valstybės biudžetinė įstaiga, kurios veiklos sritis yra 
terminuoto laisvės atėmimo ir arešto bausmių, paskirtų įsiteisėjusiais teismo nuosprendžiais, 
vykdymo užtikrinimas. Pataisos namuose laikomi nuteistieji ne tik atlieka laisvės atėmimo 
bausmę, bet gali įsidarbinti valstybės įmonėje prie pataisos namų, taip pat mokytis 
vidurinėje mokykloje arba profesinio rengimo centre, lankyti kompiuterinio raštingumo 
pradmenų kursus, taip pat dalyvauti įvairiose socialinės reabilitacijos programose, kurias 
vykdyti padeda nevyriausybinių organizacijų atstovai. Specialios programos yra parengtos 
tiems, kurie priklausomi nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių medžiagų ir kitų kvaišalų, 
jų reabilitacijai yra skiriamas išskirtinis dėmesys. Prie pataisos namų veikia valstybės įmonė, 
kuri ne tik suteikia nuteistiesiems užimtumą, išmoko įvairių naudingų praktinių profesijų, bet 
ir ugdo nuteistųjų teigiamą požiūrį į darbą, jų pareigingumą ir darbštumą. Valstybės įmonės 
gaminama įvairi produkcija (daugiausiai gaminiai iš metalų) plačiai realizuojama ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. 
 
Ne valstybinių su jaunimu Marijampolės savivaldybėje dirbančių organizacijų sąrašas bei jų 
veiklos tikslai pateikiami 10 lentelėje. 



27 

10 lentelė. Su jaunimu dirbančios nevyriausybinės įstaigos ir organizacijos 

Organizacija Organizacijos 
tipas Vykdoma veikla 

Igliaukos tautinių 
šokių kolektyvas 
„Tryptukas“ 

Kultūrinės veiklos Tradicijų puoselėjimas, etnokultūrinė veikla, 
festivalių organizavimas, dalyvavimas 
šventiniuose renginiuose, tarptautinių projektų 
vykdymas. 

Marijampolės 
miesto 
choreografijos 
klubas „Vilga“ 

Kultūrinės veiklos Šokių grupių užsiėmimų vykdymas, šventinių 
koncertų organizavimas, dalyvavimas 
projektuose. 

Marijampolės 
vaikų ir jaunimo 
choro studija 

Kultūrinės veiklos Užsiėmimų organizavimas, šventinių koncertų 
organizavimas, dalyvavimas projektuose. 

Marijampolės 
kultūros klubas 
„Aistuva“ 

Kultūrinės veiklos Darbas su studentais, etnokultūrinių tradicijų 
puoselėjimas, dalyvavimas projektuose. 

Marijampolės 
tautinių šokių 
ansamblis 
„Jotvingis“  

Kultūrinės veiklos Vyresniojo amžiaus jaunuolių šokių kolektyvas. 
Etnokultūrinių tradicijų puoselėjimas, 
dalyvavimas projektuose. 

Marijampolės 
sportinių šokių 
klubas „Vilaida“ 

Kultūrinės veiklos Užsiėmimų organizavimas jaunimui: linijiniai, 
pramoginiai šokiai, breikas ir pan. 
Dalyvavimas miesto renginiuose. 

Vaikų ir jaunimo 
choras 
„Vyturėlis“ 

Kultūrinės veiklos Chorinio dainavimo mokymas. 

Marijampolės 
savivaldybės 
Tautkaičių kaimo 
bendruomenė 

Kultūrinės veiklos Jaunimo teatro studija. 

Sportinių šokių 
studija „Pūkas“ 

Kultūrinės veiklos Užsiėmimų organizavimas jaunimui. 

Marijampolės 
aeroklubas 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Laisvalaikio organizavimas, stovyklos, pramogos. 
Techninių užsiėmimų vykdymas. Pramoginiai, 
mokomieji sportiniai šuoliai parašiutu, skrydžiai 
lėktuvu. 

Marijampolės 
buriuotojų klubas 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Užsiėmimo vykdymas, varžybų organizavimas, 
dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. 

Marijampolės 
žirginio sporto ir 
turizmo klubas 
„Horsina“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Žirginio sporto propagavimas užsiėmimai, 
varžybų organizavimas ir vykdymas. 

Marijampolės 
džiudžitso klubas 
„Remeris“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Klube vyksta Tailando bokso (muai tai), 
džiudžitso, bušido treniruotės, taip pat bokso 
aerobika, pilateso mankšta bei sveikatingumo 
mankštos vaikams, jaunimui ir senjorams.  
Klubas organizuoja muai tai varžybas, seminarus, 
stovyklas, išvykas, organizuoja teminius vakarus, 
dalyvauja varžybose Lietuvos, Europos 
turnyruose ir čempionatuose bei pasaulio 
čempionatuose. 
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Organizacija Organizacijos 
tipas Vykdoma veikla 

Marijampolės 
kultūrizmo 
klubas „Tauras“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Sveiko gyvenimo įgūdžių lavinimas, sporto 
užsiėmimai, pagalba asmenims po traumų, 
sportininkų ruošimas. 
Dalyvavimas Pasaulio, Europos ir šalies 
čempionatuose. 

Marijampolės 
plaukimo, 
bėgimo ir 
triatlono meistrų 
klubas 
„Torpedos“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Laisvalaikio praleidimas, sporto užsiėmimai, 
dalyvavimas sporto varžybose. 

Marijampolės 
krepšinio klubas 
„Kadis“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Krepšinio užsiėmimų organizavimas, dalyvavimas 
varžybose. 

Marijampolės 
vaikų krepšinio 
klubas 
„Mantinga“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Krepšinio užsiėmimų organizavimas, dalyvavimas 
varžybose. 

Marijampolės 
klubas 
„Sūduviukas“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Futbolo užsiėmimų organizavimas, dalyvavimas 
varžybose. 

Marijampolės 
jaunimo sporto 
klubas „Laikštė“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Automobilininkų, kartingų, motociklininkų 
užsiėmimų organizavimas, dalyvavimas 
varžybose. 

Marijampolės 
šachmatų ir 
šaškių klubas 
„Sūduva“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Laisvalaikio praleidimas, varžybų organizavimas ir 
vykdymas, dalyvavimas miesto renginiuose, 
tarptautinėse varžybose. 

Marijampolės 
orientavimosi 
sporto klubas 
„Javonis“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Sporto užsiėmimų organizavimas, dalyvavimas 
varžybose, Respublikinių, tarptautinių varžybų 
organizavimas, sportinių žemėlapių gamyba. 

VšĮ Marijampolės 
teniso aikštynas 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Užsiėmimų organizavimas, dalyvavimas 
varžybose, paslaugų gyventojams teikimas 
(individualūs mokymai ). 

Marijampolės 
regbio klubas 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Sporto užsiėmimų organizavimas, dalyvavimas 
varžybose, Respublikinių, tarptautinių varžybų 
organizavimas. 

Marijampolės 
kyokushin karate 
klubas 
„Tornadas“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Sporto užsiėmimų organizavimas, dalyvavimas 
varžybose, Respublikinių, tarptautinių varžybų 
organizavimas. 

Marijampolės 
oreivių klubas 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Sporto užsiėmimų organizavimas, dalyvavimas 
varžybose ir miesto renginiuose. Respublikinių, 
tarptautinių varžybų organizavimas. 

Klubas „Ugira Kūno kultūros, Sporto užsiėmimų organizavimas, dalyvavimas 
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Organizacija Organizacijos 
tipas Vykdoma veikla 

kross“ sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

varžybose ir miesto renginiuose. Respublikinių, 
tarptautinių varžybų organizavimas. 

„Kelių velnių“ 
klubas 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Sporto užsiėmimų organizavimas, laisvalaikio 
leidimas. 

Sporto klubas 
„Ugninė strėle“ 
(šaudymas iš 
lankų) 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Laisvalaikio organizavimas, sportinė veikla. 

Marijampolės 
žmonių su 
negalia sporto 
klubas „Šešupė“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Laisvalaikio organizavimas, sportinė veikla, 
neįgaliųjų varžybos. 

Marijampolės 
apskrities vaikų, 
sergančių 
bronchų astma, 
klubas „Svajonė“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Laisvalaikio leidimo, savitarpio pagalbos grupės, 
konsultavimas. 

Vilkaviškio 
vyskupijos 
Caritas 

Socialinės veiklos Pagalbos centre „Rūpintojėlis“ teikiama 
informacinė, psichologinė ir socialinė pagalba 
asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis ir 
jų šeimos nariams, bei vykdoma prevencinė 
švietėjiška veikla; 
„Didysis draugas / Didžioji draugė“, padeda rizikos 
grupės vaikams integruotis į visuomenę; 
MIATLNA skiria maisto produktus labiausiai 
nepasiturintiems asmenims; 
„Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis 
aukoms“, teikia pagalbą moterims, kurios 
apgaule prekeivių žmonėmis buvo ar yra išvežtos 
į užsienio šalių ar Lietuvos viešnamius; moterims, 
kurios sutiko bet kurioje šalyje būti įtrauktos į 
prostituciją, bet jaučiasi paniekintos, apgautos, 
žeminamos; 
„Vaiko orumo išsaugojimas Lietuvoje“ padeda 
skurstančioms šeimoms; 
„Kalinių globa ir reintegracija“, suteikia pagalbą 
asmenims, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų. 

Marijampolės 
socialinės 
pagalbos centras 

Specialias 
paslaugas teikianti 
įstaiga 

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos 
Marijampolės savivaldybės gyventojams 
išėjusiems iš įkalinimo, socialinės-psichologinės 
reabilitacijos bei globos įstaigų, praradusiems 
būstą arba dėl smurto, kitokios prievartos laikinai 
pasitraukusiems iš nuolatinės gyvenamosios 
vietos. Konsultacinė pagalba laikinai 
apgyvendintiems asmenims, praradusiems 
socialinius ryšius grįžti į normalų gyvenimą, 
nutraukti ryšius su nusikalstamu pasauliu, skatinti 
susirasti darbą ir nuolatinę gyvenamąją vietą. 
Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimų, dienos 
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Organizacija Organizacijos 
tipas Vykdoma veikla 

užimtumo padalinys. 
Laikinosios 
nakvynės namai 

Specialias 
paslaugas teikianti 
įstaiga 

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos 
Marijampolės savivaldybės gyventojams 
išėjusiems iš įkalinimo, socialinės-psichologinės 
reabilitacijos bei globos įstaigų, praradusiems 
būstą arba dėl smurto, kitokios prievartos laikinai 
pasitraukusiems iš nuolatinės gyvenamosios 
vietos. Konsultacinė pagalba laikinai 
apgyvendintiems asmenims, praradusiems 
socialinius ryšius grįžti į normalų gyvenimą, 
nutraukti ryšius su nusikalstamu pasauliu, skatinti 
susirasti darbą ir nuolatinę gyvenamąją vietą. 
Jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimų, dienos 
užimtumo padalinys. 

Marijampolės 
apskrities moters 
veiklos centras 

Specialias 
paslaugas teikianti 
įstaiga 

Pagalba sprendžiant socialines, teisines, šeimos, 
sveikatos bei kitas aktualias moterų problemas, 
patyrus bet kokį smurtą, skyrybas, netekus 
artimo žmogaus, nesugebančioms prisitaikyti 
aplinkoje, integruotis į visuomenę. 

Marijampolės 
savivaldybės 
pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 

Specialias 
paslaugas teikianti 
įstaiga 

Specialioji pedagoginė ir psichologinė pagalba 
asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių, psichologinių problemų turintiems 
asmenims, jų tėvams (globėjams).Specialiųjų 
ugdymosi poreikių, psichologinių problemų 
įvertinimas.Konsultacijos dėl raidos sutrikimų, 
mokymosi, psichologinių problemų. 

Vilkaviškio 
vyskupijos 
Caritas, pagalbos 
centras 
„Rūpintojėlis“ 

Specialias 
paslaugas teikianti 
įstaiga 

Individualios konsultacijos, informavimas, 
konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 
socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, 
intensyvi krizių įveikimo pagalba.Priklausomybės 
ligomis sergančių ir jų šeimos narių savitarpio 
pagalbos ir paramos grupės. 

Viešoji įstaiga 
D&DM 

Specialias 
paslaugas teikianti 
įstaiga 

Privalomo mokymo apie alkoholio ir narkotikų 
žalą žmogaus sveikatai ir eismo saugumo kursų, 
seminarų, renginių, akcijų, konkursų 
organizavimas priklausomybės ligų ir 
priklausomybės prevencijos temomis. 
Konsultacinė pagalba metantiems rūkyti 
asmenims, mokymo priemonių, susijusių su 
alkoholio, tabako narkotikų prevencija, 
pardavimas. 

„Samarija“ 
gailestingumo 
namai 

Specialias 
paslaugas teikianti 
įstaiga 

Konsultacinė pagalba asmenims, 
piktnaudžiaujantiems psichoaktyviomis 
medžiagomis ir sergantiems priklausomybės 
ligomis, bei jų šeimos nariams visais integracijos 
tarpsniais, nuo pirmojo kontakto iki visiško 
sugrįžimo į visuomenę. Darbas su savanoriais, 
atrankos vykdymas ir grupių sudarymas. 

Anoniminių 
alkoholikų 
savipagalbos 
grupė „Vienybė“ 

Specialias 
paslaugas teikianti 
įstaiga 

Padėti integruotis į visuomenę segantiems 
priklausomybės ligomis. 
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Organizacija Organizacijos 
tipas Vykdoma veikla 

Vilkaviškio 
vyskupijos 
Krikščioniškosios 
kultūros centro 
vidurinė mokykla 

Švietimo įstaiga Švietimo programų vykdymas. 

Marijampolės 
marijonų 
gimnazija 

Švietimo įstaiga Švietimo programų vykdymas. 

Marijampolės 
švietimo centras 

Švietimo įstaiga Konsultacijos kvalifikacijos kėlimo programų 
vykdymas. 

Marijampolės 
kultūros centras 

Kultūros įstaiga Laisvalaikio praleidimas, projektų įgyvendinimas, 
savanorystės pagrindų stiprinimas 

Marijampolės 
kraštotyros 
muziejus 

Kultūros įstaiga Edukacinės programos vaikams ir jaunimui. 

Europa Direct 
Marijampolės 
Europos 
Informacinis 
Centras 

Pilietinė 
organizacija 

Projektų, akcijų vykdymas, konsultacija. 

Sveikatingumo 
centras 
„Sveikatos 
banga“ 

Sporto ir 
sveikatingumo 
veiklos 

Sveikatingumo paslaugos baseine, neįgalių 
užsiėmimai ir netaisyklingos laikysenos korekcija, 
mokymo plaukti individualios paslaugos. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Apie jaunimo dalyvavimą su jaunimu dirbančių valstybinių įstaigų savivaldos institucijose 
duomenys vertinimo metu nebuvo prieinami. 
 

 
Marijampolėje veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų sąrašas pateikiamas 
11 lentelėje. 
 
11 lentelė. Marijampolės savivaldybės jaunimo ir su jaunimo dirbančios organizacijos 

Organizacija Organizacijos tipas Vykdoma veikla 
Marijampolės jaunimo 
organizacijų taryba 
„Apskritas stalas“ 

Jaunimo 
organizacija 

Jaunimo organizacijų interesų 
atstovavimas ir gynimas, 
bendradarbiavimas su institucijomis, 
dalyvavimas tarpžinybinių grupių veikloje. 

Marijampolės mokinių 
parlamentinė grupė 

Mokinių savivaldos 
organizacija 

Mokinių interesų atstovavimas ir 
gynimas, bendradarbiavimas su 
institucijomis, dalyvavimas tarpžinybinių 
grupių veikloje. 

Marijampolės kolegijos 
studentų atstovybė 

Studentų savivaldos 
organizacija 

Studentų interesų atstovavimas ir 
gynimas, bendradarbiavimas su 
institucijomis, dalyvavimas tarpžinybinių 
grupių veikloje. 

Marijampolės krašto 
ateitininkai 

Visuomeninė 
organizacija 

Ateitininkai yra katalikiška jaunimo 
ugdymo organizacija, vienijanti 
moksleivius, studentus bei mokslus 

3.3 Jaunimo veikla 
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Organizacija Organizacijos tipas Vykdoma veikla 
baigusius organizacijos narius 
(sendraugius). Jos tikslas – sudaryti 
jauniems žmonėms sąlygas augti 
brandžiomis, įvairiapusiškomis, veikliomis 
asmenybėmis, aktyviai dalyvaujančiomis 
visuomeniniame, kultūriniame bei 
religiniame gyvenime. Ateitininkai 
vadovaujasi penkiais principais 
(vertybėmis): katalikiškumu, tautiškumu, 
inteligentiškumu, visuomeniškumu, 
šeimyniškumu. 

Jaunųjų konservatorių 
lygos, Marijampolės 
skyrius 

Politinė jaunimo 
organizacija 

Svarbiausi tikslai: 
atviros pilietinės visuomenės ugdymas ir 
modernios nepriklausomos teisinės 
valstybės kūrimas; 
jaunimo skatinimas dalyvauti valstybės 
kūrimo ir tobulinimo darbuose; 
konservatizmo idėjų propagavimas 
visuomenėje; 
Lietuvos jaunimo socialinių, kultūrinių 
problemų analizė, jų sprendimo būdų 
paieška; 
pilietinės iniciatyvos skatinimas. 

Jaunųjų tautininkų 
organizacija 
Marijampolės skyrius 

Visuomeninė 
organizacija 

Organizacijos veiklos tikslai - Apjungti ir 
ruošti Lietuvos jaunimą integracijai į 
politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį 
šalies gyvenimą, ugdyti ir stiprinti tautos 
vienybę, stiprinti lietuviškąją tautinę 
savimonę, skatinti tautos didvyrių 
atminimą, gilinti ir skleisti istorijos žinias 
apie Lietuvos Tautą ir Valstybę, skatinti 
dorovę ir ugdyti meilę Tėvynei, skatinti 
asmenybės iniciatyvumą ir kūrybiškumą, 
skatinti organizacijos narių fizinį 
pasirengimą, skleisti krikščioniškąsias 
vertybes, ugdyti pagarbą vyresniems. 

Lietuvos jūrų skautijos, 
Marijampolės skyrius 

Visuomeninė 
organizacija 

Jūrų skautai atlieka „Gerojo darbelio“ 
pareigą, dalyvauja labdaringose akcijose, 
susipažįsta su Lietuvos jūrų skautų 
istorija, studijuoja skautų mokslus, kartu 
su kitais mūsų krašto skautais rengia 
žygius, dalyvauja Lietuvos jūrų skautų 
nacionalinėse stovyklose.  

Lietuvos 
socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos 
filialas, Marijampolės 
skyrius 

Politinė jaunimo 
organizacija 

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo 
sąjunga (oficialus sutrumpinimas – LSDJS) 
yra nepriklausoma, nacionalinė, 
savanoriškumo principu veikianti 
nevyriausybinė, kairiosios politinės 
pakraipos jaunimo organizacija. Jaunimas 
užsiima įvairia veikla: organizuoja 
renginius, rašo įvairius projektus, 
organizuoja mokymus, seminarus, 
užsiima viešųjų ryšių veikla. Tai 
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Organizacija Organizacijos tipas Vykdoma veikla 
ambicingas jaunimas, siekiantis, kad 
Marijampolėje jaunimo užimtumas būtų 
ne tik kuo didesnis, bet ir tikslingesnis. 

Marijampolės šaulių 
sąjungos Marijampolės 
apskrities šaulių 4-oji 
rinktinė 

Visuomeninė 
organizacija 

Organizacijos veiklos tikslas - Valstybės 
gynybinės galios stiprinimas, pilietiškumo 
ir tautinio sąmoningumo ugdymas 

Marijampolės jaunimo 
klubas „Dimera“ 

Visuomeninė 
organizacija 

Kultūrinių renginių, laisvalaikio 
organizavimas 

Marijampolės Rotaract 
klubas 

Visuomeninė 
organizacija 

Rotaract - tai galimybė tapti dinamiškos, 
išskirtinės tarptautinės jaunimo nuo 18-
30 metų organizacijos nariu, tarnauti 
visuomenei ir Marijampolės miestui, 
ugdyti asmeninius, lyderystės bei 
vadovavimo įgūdžius, skatinti tarptautinį 
geranoriškumą ir atsakingumą, aktyviai 
dalyvauti socialiniuose ir labdaringuose 
projektuose ir atrasti naujus, to paties 
siekiančius, draugus. 

Lietuvos skautijos, 
Marijampolės krašto, 
tuntas „Sūduva“ 

Visuomeninė 
organizacija 

Lietuvos skautijos veikla - progresyvios 
saviauklos sistema, veikianti per įžodį ir 
priesakus, mokymąsi, per veiklą, patyrimo 
laipsnius, specialybių programas ir mažų 
grupių narystę. Nariai dalyvauja vienetų 
sueigose, šventėse, iškylose, žygiuose, 
stovyklose, seminaruose, mokymuose, 
vietinės bendruomenės, nacionaliniuose 
ir tarptautiniuose projektuose. 

Marijampolės regiono 
jaunųjų verslininkų 
klubas 

Visuomeninė 
organizacija 

Klubo veiklos tikslai: didinti klubo narių 
asmeninį tobulėjimą, verslumo įgūdžius 
bei kompetenciją; skatinti bendrąją veiklą 
Marijampolės regione, pilietinį aktyvumą, 
stiprinti organizuotumą ir įtaką 
visuomenėje; didinti socialinį ir 
ekonominį potencialą Marijampolės 
regione; pritraukti kuo daugiau 
išsilavinusio jaunimo į Marijampolės 
regioną ir atstovauti jų interesams; 
garsinti Marijampolės regioną ir gerinti jo 
įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje. 

Marijampolės Vyskupo 
M. Valančiaus blaivystės 
sąjūdis (jaunieji 
valančiukai) 

Socialinė 
organizacija 

Sveiko gyvenimo būdo propagavimas. 
Renginiai, akcijos, laisvalaikio praleidimas. 

Vilkaviškio vyskupijos 
jaunimo centras 

Socialinė 
organizacija 

Prevencinės programos, laisvalaikio 
praleidimas. Svarbiausias šio centro 
uždavinys – ugdyti jaunimą katalikais, 
lyderiais parapijose, įtraukti į socialinę ir 
savanorišką veiklą. Organizuoja 
seminarus, mokymus ir kitokius renginius. 

Lietuvos krikščioniškojo 
jaunimo blaivybės 
sąjungos „Žingsnis“ 

Socialinė 
organizacija 

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo 
blaivybės sąjungos „Žingsnis“ 
Marijampolės skyrius, plačiau žinomi 
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Organizacija Organizacijos tipas Vykdoma veikla 
Marijampolės skyrius pagal vykdomą vieną iš programų „Sniego 

gniūžtė“. „Sniego gniūžtė“ – tai jaunimo 
programa, kuria norima jaunimui 
parodyti, kaip galima gerai laiką leisti be 
svaigalų. Taip pat ši programa ugdo 
bendravimo bei vadovavimo įgūdžius. 
Marijampolės „Sniego gniūžtėje“ visą 
veiklą planuoja ir įgyvendina paaugliai, 
nes jie žino kas įdomu ir nenuobodu jų 
bendraamžiams. 

Marijampolės jaunimo 
linija 

Psichologinę 
pagalbą teikianti 
organizacija 

Pagalbą socialinę atskirtį turinčiam 
jaunimui, konsultacija kriziniai atvejais, 
pagal protinę negalią turinčiam jaunimui. 

Fanų klubas „Sūduvos 
sakalai“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
organizacija 

Sporto komandų palaikymo grupės 

Marijampolės liberalaus 
jaunimo organizacija 

Politinė jaunimo 
organizacija 

Tikslas integruoti jaunimą į politinį šalies 
gyvenimą, turiningai praleisti laisvalaikį, 
vykdyti visuomenei naudingas veiklas. 

Jaunimo grupė 
„Lietuvos jaunimas 
Nyderlandams“ 

Politinė jaunimo 
organizacija 

Tarptautinis bendradarbiavimas, projektų 
įgyvendinimas 

Jaunimo organizacijos 
„Darbas “, 
Marijampolės skyrius 

Politinė jaunimo 
organizacija 

JOD misija - įtraukti Lietuvos jaunimą į 
aktyvią politinę ir visuomeninę veiklą. 
Vienu iš svarbiausių JOD ilgalaikių tikslų 
yra užtikrinti glaudžius ryšius tarp 
organizacijos ir jos narių. JOD siekia, kad 
organizacijos nariai galėtų realizuoti savo 
poreikius ir visuomeninė veikla jiems 
taptų papildomu motyvu siekiant 
profesinės karjeros. 

Lietuvos skautijos 
Marijampolės jūrų 
skautų tuntas „Šešupė“ 

Visuomeninė 
organizacija 

Prisidėti prie jaunų žmonių ugdymo per 
vertybių sistemą, pagrįstą skautų įžodžiu 
ir priesakais, padėti kurti geresnį pasaulį, 
kuriame žmonės yra pilnaverčiai ir vaidina 
konstruktyvų vaidmenį visuomenėje. 

Jaunimo grupė 
„Šešupės vaikai“ 

Visuomeninė 
organizacija 

Organizuoja žygius Šešupe, Šešupės 
valymo akcijas bei kitus renginius, 
naudingus miestui. Konsultuoja dėl 
renginių organizavimo, padeda 
organizuoti renginius, kurie susiję su 
Šešupė. 

Marijampolės baikerių 
klubas „Siena“ 

Visuomeninė 
organizacija 

Klubo veiklos tikslas: aktyvinti ir 
populiarinti motociklininkų judėjimą 
Sūduvos krašte 

Marijampolės 
moksleivių ir jaunimo 
klubas „Mesema“ 

Visuomeninė 
organizacija 

Laisvalaikio organizavimas 

Jaunimo šokių muzikos 
grupė „Fiat Lux“ 

Kultūrinė 
organizacija 

Laisvalaikio praleidimas, šokių grupių 
ruošimas, turizmo veikla-leidyba 

Marijampolės 
savivaldybės Taukaičių 

Kultūrinė 
organizacija 

Jaunimo teatro studija 
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kaimo bendruomenė 
Marijampolės 
A.Gustaičio jaunųjų 
aviatorių klubas 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
organizacija 

Techninių užsiėmimų vykdymas: 
aviamodeliavimo, parasparnių skraidymo. 
Dalyvavimas tarptautiniuose ir šalies 
projektuose. Pasaulio, šalies varžybų 
organizavimas ir vykdymas. 

Igliaukos jaunimo 
klubas „JK Iglė“ 

Kūno kultūros, 
sporto ir 
sveikatingumo 
organizacija 

Laisvalaikio organizavimas, sportinė veikla 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, vertinimo metu buvo vykdomi šie iš savivaldybės 
biudžeto finansuoti jaunimo ir jaunimui skirti projektai: 

 Tradicinis respublikinis vaikų ir jaunimo populiariosios dainos festivalis „Rasos 
lašeliai“; 

 Protinę negalią turinčių jaunuolių socialinės atskirties mažinimas, savanorių 
ugdymas per aktyvią neatlygintiną veiklą; 

 Tradicinis jaunimo tautinių šokių festivalis „Kai būrin jaunystė sueina – 4“; 
 „Žvaigždžių atspindžiai“; 
 Spektaklio „Ženteliai“ sukūrimas, Lietuvos klojimo teatrų festivaliui. 

 
Dar septyni projektai įgyvendinami bendrai iš savivaldybės ir pačių jaunimo ar su jaunimu 
dirbančių organizacijų lėšų: 

 Iniciatyvų, naudingų savivaldybės bendruomenei skatinimas „Vaikai – vaikams“; 
 Informacinis-pažintinis leidinys „100 štrichų Marijampolės portretui“; 
 Jaunuolių su proto negalia saviraiškos ir socialinės kompetencijos ugdymas, 

skatinant įsitraukti į visuomenės veiklą; 
 „Atrask savanorystės kelią“; 
 Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ projektas „Tavo 

miesto muzika 11“; 
 Jaunųjų savanorių parengimas Marijampolės krašte organizuojamiems sporto ir 

kultūros renginiams; 
 „Savanoriškai veiklai reikalingi lyderiai“. 

 
JRK pažymėjo, kad savivaldybėje yra sėkmingai įgyvendinamos jaunimo vykdomos socialinės 
akcijos: renginiai tarptautinei donorystės dienai minėti, akcijos „Mama – mamai“ metu 
renkami drabužėliai VšĮ Marijampolės ligoninės Akušerijos skyriuje esančiai skryniai, mokslų 
metų pradžiai renkamos mokymo priemones mažas pajamas turinčioms šeimoms ir kt. 
 
Savivaldybėje veikia penkios neformalios jaunimo grupės: riedutininkų, gatvės krepšinio, 
graffiti mėgėjų, breiko šokėjų, Poezijos parke besiburiančių jaunuolių grupė. Šios 
neformalios grupės yra aktyvios, kai kurios įsitraukia ir į savivaldybės JP įgyvendinimą – yra 
teikę pasiūlymų, į kuriuos savivaldybė atsižvelgė (pvz., buvo įrengta riedučių ir riedlenčių 
aikštelė). 
 
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, jaunimas turi plačią pasirinkimo įvairovę 
užsiimti norima veikla. Tam pritarė beveik visi apklausoje dalyvavę respondentai, tačiau apie 
pusę jų manė, kad nors veiklų ir pakanka, tik dalis jaunimo turi galimybes jose dalyvauti. 
Vienas iš respondentų išskyrė kaimų jaunimą, kuriam nėra suteikiamos pakankamos 
galimybės dalyvauti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje (4 pav.). Jaunimo 
reikalų koordinatorės nuomone, jaunimo galimybes būtų galima plėsti pilnai panaudojant 
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švietimo įstaigų papildomo ugdymo valandas, neformalaus ir papildomo ugdymų veiklas 
organizuoti pagal moksleivių poreikius, sporto mokyklose steigti sveikatingumo grupes ir kt., 
taip pat skatinti pačias jaunimo organizacijas būti atviresnėmis, aktyviau įtraukti 
savivaldybės jaunimą į savo veiklas. 
 
4 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. N=18 

5,6

5,6

33,3

55,6

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Tokios veiklos labai mažai

Kita 

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti 
veikloje

Veiklos pakanka, tačiau tik dalis 
jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje 

veikloje

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apklausoje dalyvavusių su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai nurodė, kad siekiant 
didinti jaunimo dalyvavimą jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veikloje reikia keisti 
savivaldybės vadovybės ir administracijos požiūrį į jaunimą, o ypač svarbu, kad savivaldybė 
vykdytų savo finansinius įsipareigojimus jaunimui. Marijampolės jaunimo organizacijos turi 
pakankamai kompetencijos ir gebėjimų didinti jaunimo dalyvavimą, tačiau dažniausiai joms 
pristinga resursų. Jaunimas turėtų būti geriau informuojamas apie vykdomas veiklas ir 
projektus, kuriems turėtų būti užtikrinamas pastovus finansavimas. Savivaldybė turėtų 
steigti atvirus jaunimo centrus, nemotyvuotą jaunimą įtraukti į sportinę veiklą, o dirbantys 
su jaunimu žmonės turi turėti pedagoginį išsilavinimą ir jų darbas turėtų būti geriau 
apmokamas, be to darbas su jaunimu turėtų būti pradedamas nuo jaunesniųjų klasių. 
 

 
Siekdama užtikrinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose mokinių ir studentų 
savivaldos stiprinimą, savivaldybė organizuoja darbą su šių įstaigų vadovais. Jaunimas 
dalyvauja Marijampolės savivaldybėje veikiančių švietimo įstaigų įvairių savivaldos struktūrų 
(mokinių tarybų, seniūnų tarybų, mokyklų tarybų) veikloje. Veikiančių jaunimo savivaldų 
skaičius pateikiamas 12 lentelėje. Mokinių savivalda taip pat veikia ir dviejose Marijampolės 
mieste veikiančiose nevalstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose: Marijampolės marijonų 
gimnazijoje bei Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro vidurinėje mokykloje. 
 
12 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose 

Švietimo įstaigos tipas Įstaigų skaičius Įstaigų, kuriose veikia jaunimo 
savivalda, skaičius 

Formalaus švietimo įstaiga 28 21 
Organizacijos, teikiančios 
neformalaus švietimo paslaugas 
jaunimui 

8 6 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo 
įstaigose, vaikų globos namuose 
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Marijampolės savivaldybėje veikia dveji vaikų globos namai, tačiau dėl įstaigų specifinės 
veiklos srities, juose neveikia jaunimo savivaldos struktūros. 
 

 
Marijampolės savivaldybėje veikiančias organizacijas vienija Marijampolės jaunimo 
organizacijų taryba „Apskritas stalas“. Tai 2005 m. įkurta skėtinė organizacija, kurios 
pagrindinis veiklos tikslas yra atstovauti savo nares – jaunimo organizacijas. 2004-2006 m. 
MJOTAS būrė ir vienijo regiono jaunimo formalias ir neformalias grupes, tai buvo žmogiškųjų 
bei materialinių išteklių stiprinimo periodas. 2011 m. gruodžio mėnesio duomenimis, 
MJOTAS vienija 20 jaunimo organizacijų. MJOTAS pirmininkas pažymėjo, kad nuo 2004 m. 
organizacija nuolatos tik augo ir stiprėjo. MJOTAS atstovai yra deleguojami į savivaldybės 
Jaunimo reikalų tarybą. Jaunimo organizacijas atstovauja šeši JRT nariai. 
 
MJOTAS savo veikloje vadovaujasi 2010 m. balandžio 15 d. Visuotiniame susirinkime 
patvirtintais naujais Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ 
įstatais26, Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ 2012-2014 m. 
veiklos strategija, MJOTAS valdybos, visuotinio susirinkimo ir revizijos komisijos darbo 
reglamentais. Savo veiklos dokumentus MJOTAS skelbia organizacijos internetiniame 
tinklalapyje www.mjotas.lt. 
 
MJOTAS įstatuose įtvirtinti šie organizacijos veiklos tikslai: 

 vienyti veikiančias jaunimo organizacijas; 
 koordinuoti MJOTAS narių bendradarbiavimą, atstovauti asociacijos narių 

interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus; 
 atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo interesus, dalyvauti 

formuojant jaunimo politiką. 
 
Siekiant numatytų tikslų yra įgyvendinami šie įstatuose įtvirtinti uždaviniai: 

 bendradarbiauti su kitomis organizacijomis;  
 skatinti Marijampolės savivaldybės bendruomenei ir valstybei naudingą ir 

konstruktyvią veiklą; 
 apibendrinti ir skleisti sukauptą darbo patirtį, vykdyti metodinę veiklą; 
 stiprinti Marijampolės savivaldybės jaunimo organizacijų dvasinį ir materialinį 

potencialą. 
 
Kiekvienais metais yra rengiamos MJOTAS pirmininko ir valdybos veiklos ataskaitos, kurias 
svarsto ir tvirtina aukščiausias organizacijos valdymo organas - visuotinis narių susirinkimas. 
 
Kitos dvi jaunimą atstovaujančios organizacijos yra Marijampolės mokinių parlamentinė 
grupė (MMPG) bei Marijampolės kolegijos studentų atstovybė (MKSA). 
 
Marijampolės mokinių parlamentinė grupė – tai Marijampolės mokyklų mokinių savivaldų 
atstovai, kurie atstovauja visiems Marijampolės savivaldybės mokiniams. MMPG išsivystė iš 
Marijampolės Mokinių tarybos, neformalios, t.y. formaliai neįregistruotos, jaunimo grupės, 
vienijančios miesto mokyklų moksleivių savivaldas – jos narių iniciatyva buvo įkurta 
asociacija Marijampolės mokinių parlamentinė grupė. Pagrindinė MMPG vykdoma veikla: 

 atstovavimas moksleivių interesams; 
 reagavimas į visuomenės aktualijas; 

                                                             
 
 

26 Ankstesnė MJOTAS įstatų redakcija buvo patvirtinta 2005 m. spalio 6 d. 

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje 
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 efektyvios moksleivių savivaldos skatinimas; 
 vykdomi savivaldų moksleiviams mokymai; 
 rinkimų į moksleivių savivaldos institucijas mokyklose organizavimas; 
 veiklos planavimas ir analizavimas; 
 projektų įgyvendinimas, akcijų, renginių, turiningo moksleivių laisvalaikio 

organizavimas; 
 informacijos sklaida; 
 bendradarbiavimas su atitinkamomis valdžios institucijomis, kitomis organizacijomis. 

 
Marijampolės kolegijos studentų atstovybė yra 2001 m. įkurta Marijampolės kolegijos 
studentus vienijanti ir atstovaujanti nevyriausybinė, nepolitinė, demokratiniais, 
visuomeniniais pagrindais dirbanti organizacija. Atstovaudama savo narius, MKSA gina jų 
teises, rūpinasi geresnėmis studijų, gyvenimo bendrabutyje sąlygomis, rengia ir įgyvendina 
įvairius projektus, organizuoja renginius, vykdo akcijas, teikia informaciją visai Marijampolės 
kolegijos bendruomenei, domisi kitais studentams rūpimais klausimais. MKSA aktyviai 
prisideda leidžiant Marijampolės kolegijos laikraštį „Studijų erdvė“. 
 
Interviu su savivaldybės bei jaunimo atstovais duomenimis, jaunimas gali dalyvauti ir 
dalyvauja savivaldybės komisijų posėdžiuose, kuomet yra sprendžiami jaunimui aktualūs 
klausimai. Per pastaruosius trejus metus surengtų tokių posėdžių skaičius pateikiamas 13 
lentelėje. 
 
13 lentelė. 2008-2011 m. savivaldybėje surengti posėdžiai, kuriuose buvo sprendžiami 
jaunimui aktualūs klausimai 

Metai Posėdžių jaunimui aktualiais 
klausimais skaičius 

Posėdžių, kuriuose dalyvavo jaunimo 
atstovai, skaičius 

2008 10 10 
2009 6 6 
2010 11 11 
2011 6 6 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Savivaldybės administracijos atstovų teigimu, pastaraisiais trejais metais jaunimo 
organizacijų aktyvumas siekiant savivaldybės jaunimo politikos pokyčių ženkliai išaugo. 
Jaunimo organizacijos per JRT teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms. 
 
5 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriumi (-e)? Atsakymų proc. N=18 
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Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo 
reikalų koordinatoriaus (-ės)

Nebendradarbiauja

Kita 

Teikia pasiūlymus

Teikia informaciją

Įgyvendina projektus

Gauna informaciją

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
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Atsakydami į klausimą „Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriumi“, didžioji dalis respondentų nurodė, kad bendradarbiauja 
gaudami informaciją ir įgyvendindami projektus (5 pav.). Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovai taip pat nurodė, kad bendradarbiauja su JRK teikdami informaciją ir 
pasiūlymus. Vienos jaunimo organizacijos atstovai nurodė, kad su JRK nebendrauja, kitos, 
kad bendrauja tiesiogiai asmeniškai. Paminėtina, kad visos Marijampolės savivaldybėje 
veikiančios jaunimą atstovaujančios organizacijos žinojo, kad jų savivaldybėje dirba JRK. 
 
55,5 proc. apklausos respondentų nurodė, kad jų atstovaujamų organizacijų atstovai 
dalyvauja savivaldybės posėdžiuose sprendžiant klausimus susijusius su jaunimu, likę 
apklausos dalyviai nurodė, kad tokiuose posėdžiuose jų organizacijų atstovai nedalyvauja. 
 
6 pav. Ar Jūsų organizacija teikia pasiūlymus kokiai nors savivaldybės institucijai dėl 
jaunimo politikos įgyvendinimo? Atsakymų proc. N=18 

11,1

16,7

27,8

44,4

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Ne, ir neketiname teikti

Taip, teikiame dažnai

Taip, esame pateikę keletą pasiūlymų

Ne, tačiau ketiname pateikti

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apklausos rezultatai parodė, kad 16,7 proc. apklaustųjų dažnai teikia pasiūlymus 
savivaldybės institucijoms dėl jaunimo politikos įgyvendinimo, 27,8 proc. respondentų buvo 
pateikę keletą tokių pasiūlymų (6 pav.). 44,4 proc. nurodė kol kas savivaldybės institucijoms 
pasiūlymų dėl jaunimo politikos įgyvendinimo neteikę, tačiau ketina tai daryti ateityje. Likę 
apklausos dalyviai jokių pasiūlymų savivaldybei neteikė ir neketina tokių pasiūlymų teikti. 
 
66,7 procentai apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, kad Marijampolės savivaldybė 
atsižvelgė į dalį jų atstovaujamų organizacijų pateiktų pasiūlymų (7 pav.). 27,8 proc. 
apklaustųjų nurodė, kad į jų teikiamus pasiūlymus atsižvelgta nebuvo. Tik 5,6 proc. 
respondentų pažymėjo, kad savivaldybė atsižvelgė į visus ar beveik visus jų atstovaujamų 
organizacijų pateiktus pasiūlymus. Teigiamai atsakę respondentai paminėjo, kad savivaldybė 
atsižvelgė į pasiūlymus dėl jaunimo užimtumo programos lėšų skirstymo, kai kurių programų 
nuostatų ar vertinimo kriterijų keitimo. Vienos organizacijos atstovai nurodė, kad jų atstovas 
dalyvauja Jaunimo reikalų tarybos veikloje ir per šį atstovą organizacija galėjo aktyviai 
dalyvauti Jaunimo užimtumo programos rengime. Kai kurie respondentai teigė, kad nebuvo 
atsižvelgta į jaunimą atstovaujančių organizacijų siūlymus dėl Jaunimo reikalų tarybos veiklos 
efektyvumo didinimo – buvo siūlyta keisti Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 
patvirtintuose Savivaldybių Jaunimo reikalų tarybų tipiniuose nuostatuose27 numatytus 

                                                             
 
 

27 2009 m. sausio 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-4  
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įgaliojimus formuojant JRT (nesuteikti jaunimo reikalų koordinatoriui JRT pirmininko teikimo 
teisės ir savivaldybės tarybai JRT pirmininko tvirtinimo įgaliojimų), o JRT pirmininką rinkti tik 
JRT narių bendru sutarimu. Jaunimo reikalų koordinatorė pakomentavo, kad tuo metu į šį 
pasiūlymą savivaldybė atsižvelgti negalėjo vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, tačiau 
šis klausimas buvo išspręstas jaunimo ir savivaldybės atstovams bendrai nusprendus teikti 
pasiūlymą Socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl Savivaldybių Jaunimo reikalų tarybų 
tipinių nuostatų pakeitimo – Socialinės apsaugos ir darbo ministras atsižvelgė į Marijampolės 
savivaldybės JRT atstovų pasiūlymą ir 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-324 buvo 
patvirtinta nauja Savivaldybių Jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų redakcija. 
 
7 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė atsižvelgia į teikiamus pasiūlymus? Atsakymų proc. 
N=18 

0,0

5,6

27,8

66,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Nežino / Negali atsakyti

Atsižvelgta į visus/ beveik visus 
pasiūlymus

Į pasiūlymus neatsižvelgta

Atsižvelgta į dalį pateiktų pasiūlymų

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apklausos respondentai taip pat nurodė, kad savivaldybė neatsižvelgė į pasiūlymus tobulinti 
Jaunimo užimtumo programos nuostatus, vertinimo kriterijus ir pačią finansavimo sistemą. 
Tačiau vertinimui surinkti duomenys rodo, kad būtent jaunimo organizacijų atstovai teikė 
pasiūlymus keisti finansavimo skyrimo tvarką: jaunimo atstovų iniciatyva buvo išbrauktos 
viešosios įstaigos bei švietimo ir neformaliojo ugdymo įstaigos iš galimų projektų paraiškų 
teikėjų sąrašo, jaunimo atstovų iniciatyva buvo nustatyti JUP finansuojamų projektų veiklos 
metų prioritetai (peržiūrimi kasmet), pilnai atsižvelgus į jaunimo atstovų siūlymus buvo 
pakeista projekto paraiškos vertinimo forma ir vertinimo kriterijai. JRK nuomone, galima 
sutikti tik su tuo, kad nebuvo atsižvelgta į finansinių lėšų skyrimo apimtis. Taip pat 
neatsižvelgta į siūlymą nemažinti finansavimo neformaliajam vaikų švietimui, formalųjį 
švietimą papildančiam ugdymui. 
 
Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai vidutiniškai 
vertino jaunimo bendradarbiavimo su savivaldybe intensyvumą nuo 2008 m. Šiek tiek 
žemiau buvo vertinamas jaunimo įtraukimas priimant sprendimus dėl veiklos, susijusios su 
jaunimu ir požiūrio į jaunimo situaciją ir problemas pokyčių juntamumas. Prasčiausiai 
jaunimą atstovaujančios organizacijos vertino atsižvelgimo į jaunimo atstovų siūlymus dėl 
politikos / veiklos tobulinimo lygį (8 pav.). 
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8 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais, kur 5 – visiškai nesutinku, 
o 5 – visiškai sutinku. Atsakymų vidurkiai. N=18 

2,5

2,8

2,9

3,1

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo 
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos 

tobulinimo

Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą  
priimant sprendimus dėl veiklos, 

susijusios su jaunimu

Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į 
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai 

nuo 2008 m.

Jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 

2008 m.

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Apibendrinant skyriuje pateiktą informaciją, galima teigti, kad Marijampolės savivaldybės 
jaunimo ir jaunimo organizacijų motyvacija, organizuotumas ir veiklumas, lyginant su kitomis 
vertintomis savivaldybėmis, yra vertintinas gerai - puikiai. Savivaldybėje aktyviai veikia kelios 
dešimtys jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų. Aktyviai veikia Marijampolės jaunimo 
organizacijų taryba „Apskritas stalas“, kuriai priklauso 20 aktyvių jaunimo organizacijų. 
Jaunimo atstovai yra savivaldybės JRT nariai, rodo politinę valią ir iniciatyvas, aktyviai ir 
veržliai įsitraukia į savivaldybės JP formavimo ir įgyvendinimo procesus. Savivaldybėje 
veikiančios neformalios jaunimo grupės yra pastebimos ir taip pat įsitraukia į savivaldybės JP 
įgyvendinimą teikdamos įvairius pasiūlymus, į kuriuos yra atsižvelgiama. 
 
14 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
dalyvavimas 
(2 Metodikos 
indikatorius) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą savivaldybėje ir 
jaunimo atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės 

politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo 
dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją 
teritoriją 

Interviu ir apklausų 
duomenimis, 
Marijampolės 
savivaldybės jaunimas turi 
galimybes dalyvauti vietos 
bendruomenių, vietos 
organizacijų savivaldoje. 

Sistemingų 
duomenų apie 
jaunimo 
dalyvavimą vietos 
bendruomenių 
savivaldoje 
nebuvimas. 

Duomenų apie jaunimo 
dalyvavimą savivaldoje 
pagal gyvenamą teritoriją 
rinkimas ir vietos 
bendruomenių skatinimas 
kuo daugiau įtraukti jaunimą 
į savivaldą. 

Jaunimo 
dalyvavimas su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

Jauni asmenys yra su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų vadovai, 
dalyvauja formuojant 
organizacijų valdymo 
organus bei valdymo 
organų veikloje. 

Nenustatyta. Šviečiamosios veiklos 
vykdymas apie jaunimo 
galimybes dalyvauti su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų savivaldoje. 

Jaunimo veikla Aktyviai veikia 
keliasdešimt jaunimo 

Kai kurios jaunimo 
organizacijos yra 

Skatinti jaunimo 
organizacijas į savo veiklas 

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo 
dalyvavimas 
(2 Metodikos 
indikatorius) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą savivaldybėje ir 
jaunimo atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės 

politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
organizacijų.  
Aktyvios neformalios 
jaunimo grupės, teikia 
pasiūlymus savivaldybei. 
Stipri neformaliojo 
švietimo ir ugdymo bazė. 

gana uždaros – 
susiformuoja 
artimų bičiulių 
ratas, į kurį sunkiau 
įsilieja nauji nariai. 

aktyviau pritraukti 
nemotyvuotą, 
neorganizuotą, probleminį 
jaunimą. 

Jaunimo savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo 
švietimo įstaigose, 
vaikų globos 
namuose 

Aktyviai formalaus 
švietimo įstaigose 
veikianti jaunimo 
savivalda. Veikia 
Marijampolės mokinių 
taryba. 2011 m. įsteigta 
asociacija Marijampolės 
mokinių parlamentinė 
grupė. 

Nenustatyta. Palaikyti ir skatinti mokinių 
savivaldą. Aktyviau įtraukti 
mokinių savivaldą į jaunimo 
politikos formavimo procesą 
savivaldybėje. 

Jaunimo 
dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 
savivaldybėje 

Veržlus ir iniciatyvus 
jaunimas, kuris nuolatos 
įsitraukia į JP formavimo ir 
įgyvendinimo procesus 
savivaldybėje. 
Jaunimo iniciatyva pasiekti 
teisės aktų pakeitimai 
nacionaliniu lygmeniu. 
Savivaldybė atsižvelgia į 
neformalių jaunimo grupių 
siūlymus. 

Apklausoje 
dalyvavusių 
jaunimo atstovų 
teigimu, ne 
visuomet 
atsižvelgiama į jų 
teikiamus 
pasiūlymus, dažnai 
glaudžiau 
bendradarbiaujama 
su politinėmis 
jaunimo 
organizacijomis. 

Stengtis aktyviau įtraukti 
visas jaunimo organizacijas į 
JP formavimo procesus 
savivaldybėje, kviesti jų 
atstovus stebėtojų teisėmis 
dalyvauti visuose 
savivaldybės komisijų, 
komitetų ir darbo grupių 
posėdžiuose jaunimo 
klausimais taip sudarant 
visapusiškas galimybes 
išsakyti savo nuomonę. 
Stengtis kaip įmanoma 
labiau atsižvelgti į įvairiose 
srityse veikiančių jaunimo 
organizacijų atstovų 
pasiūlymus. 
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 4. PARAMA JAUNIMUI 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansinę, materialinę ir kitokią 
paramą, savivaldybės skiriamą jaunimo politikos įgyvendinimui, aptariama, kiek tai susiję su 
jaunimo organizacijų stiprinimu, jaunimo užimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais jaunimo 
politikos uždaviniais savivaldybėje. Skyrių sudaro kelios dalys: 

 pirma, pristatoma jaunimo organizacijoms, jaunimo veiklai ir jaunimo politikos 
įgyvendinimui skiriama finansinė parama;  

 antra, pristatoma skiriama materialinė parama; 
 trečia, pristatomos kitokios paramos formos;  
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Lėšos savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui yra numatytos Marijampolės 
savivaldybės 2011-2013 metų strateginio veiklos plano prieduose. Strateginio plano 
Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programos tikslui „Kurti pažangią ir 
pilietišką visuomenę, skatinant jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų veiklą“ pasiekti suformuotos priemonės, kurių įgyvendinimui 2011 m. 
numatyta skirti 30000 Lt. Iš jų 8000 Lt skirti uždavinio „Informuoti apie jaunimo veiklos 
galimybes ir skatinti jaunimo iniciatyvas“ įgyvendinimui, 22000 Lt – Marijampolės 
savivaldybės jaunimo užimtumo programos (JUP) įgyvendinimui. 
 
Pagal JUP savivaldybės finansinę paramą skirsto Marijampolės savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. DV-390 sudaryta Marijampolės savivaldybės 
jaunimo užimtumo 2011-2014 m. programos projektų finansavimo projektų vertinimo 
komisija (toliau – Projektų vertinimo komisija). Vykdydama priskirtas funkcijas, Projektų 
vertinimo komisija vadovaujasi Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2011-2014 
metų programos projektų finansavimo 2011 metais konkurso nuostatais (toliau – Projektų 
finansavimo konkurso nuostatai). Nuostatuose įtvirtinta, kad finansavimo paraiškas gali 
teikti vietinės jaunimo bei su jaunimu dirbančios organizacijos, o ne mažiau kaip 2/3 
projekto vykdytojų, taip pat ir dalyvių, turi sudaryti jauni asmenys (14-29 m.). Taip pat 
numatytos finansuojamų projektų veiklos bei JUP metų prioritetas. Kiekvienais metais, 
atsižvelgiant į esamą situaciją bei jaunimo poreikių analizę, yra nustatomi nauji jaunimo ir 
jaunimui skirtų projektų finansavimo prioritetai (2011 m. prioritetas – savanorystės 
skatinimas). 
 
Jaunimo politikos įgyvendinimas finansuojamas ir pagal kitas savivaldybės Strateginio plano 
programas (pvz., skiriant institucinį finansavimą neformaliojo ugdymo įstaigoms, remiant su 
jaunimu dirbančių ir jaunimui paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų veiklas). 
Savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis, per trejus pastaruosius metus 
jaunimo politikos įgyvendinimui skiriamų lėšų apimtis mažėjo – tam įtakos turėjo ekonominis 
sunkmetis, tačiau, reikia pažymėti, kad Marijampolės savivaldybės skiriamos lėšos JP 
įgyvendinimui yra ženkliai didesnės negu kitose vertintose savivaldybėse (15 lentelė). 
 
15 lentelė. 2008-2011 m. iš savivaldybės biudžeto skirtos lėšos jaunimo politikai 
įgyvendinti 

Metai 
Jaunimo 

organizacijoms 
skirtos lėšos, Lt 

Su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms skirtos 

lėšos, Lt 

Neformalių grupių 
iniciatyvoms skirtos 

lėšos, Lt 

Iš viso, 
Lt 

2008 46000 141000 0 187000 
2009 50000 74000 3000 127000 

4.1 Finansinė parama 
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Metai 
Jaunimo 

organizacijoms 
skirtos lėšos, Lt 

Su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms skirtos 

lėšos, Lt 

Neformalių grupių 
iniciatyvoms skirtos 

lėšos, Lt 

Iš viso, 
Lt 

2010 25000 148000 1000 174000 
2011 30000 56000 1000 87000 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
16 lentelėje pateikiamas metinių lėšų skyrimas pagal savivaldybės programas. 
 
16 lentelė. 2008-2011 m. savivaldybės skirtas programų ir projektų finansavimas 

Programos 

2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 
Fi

na
ns

uo
tų

 
or

ga
ni

za
ci

jų
 

sk
ai

či
us

 

Lė
šo

s,
 Lt

 

Fi
na

ns
uo

tų
 

or
ga

ni
za

ci
jų

 
sk

ai
či

us
 

Lė
šo

s,
 Lt

 

Fi
na

ns
uo

tų
 

or
ga

ni
za

ci
jų

 
sk

ai
či

us
 

Lė
šo

s,
 Lt

 

Fi
na

ns
uo

tų
 

or
ga

ni
za

ci
jų

 
sk

ai
či

us
 

Lė
šo

s,
 Lt

 

Jaunimo 
užimtumo 
programa  
(projektų 
finansavimas) 

14 30000 9 29000 15 20000 14 19000 

Savivaldybės 
biudžeto 
programos 

31 153000 17 75000 36 132000 24 68000 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Marijampolės savivaldybė kasmet skiria institucinį finansavimą Marijampolės jaunimo 
organizacijų tarybai „Apskritas stalas“: 2011 m. pagal JUP jam buvo skirta 2000 Lt. 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, 2008 m. buvo patenkinta 78 proc. jaunimo 
organizacijų prašymų skirti finansavimą projektams ir veikloms, 2009 m. – 100 proc., 2010 –
100 proc., 2011 m. - 93 proc. Iki šiol buvo patenkinti visi neformalių grupių prašymai skirti 
finansinę paramą. 17 lentelėje pateikiama informacija apie savivaldybės lėšomis pilnai ir 
dalinai finansuotus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus vertinamuoju 
laikotarpiu. 
 
17 lentelė. Savivaldybės lėšomis pilnai ir dalinai finansuoti jaunimo ir jaunimui skirti 
projektai 

Organizacijos 

2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 
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Jaunimo organizacijų 
projektai 0 31 1 14 0 35 0 28 

Jaunimui skirtų 
organizacijų projektai 0 49 0 15 1 19 2 18 

Neformalių jaunimo 
grupių projektai 0 0 1 0 1 0 1 0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
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Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, kad jų atstovaujamos 
organizacijos gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama. 33,3 procentai 
respondentų atsakė teigiamai, tačiau taip pat nurodė, kad sąlygos gauti finansinę paramą 
yra labai sudėtingos. Vienos organizacijos atstovai nurodė, kad negali naudotis savivaldybės 
teikiama finansine parama (9 pav.). 
 
9 pav. Ar Jūsų organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama? 
Atsakymų proc. N=18 

0,0

5,6

33,3

61,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Nežinau apie tokios paramos 
galimybes

Ne, negalime

Taip, bet sąlygos labai sudėtingos

Taip

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
83,3 proc. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nurodė, kad jų organizacijos 
yra pasinaudojusios savivaldybės finansine parama vykdydamos projektus (10 pav.). Taip pat 
savivaldybė yra skyrusi lėšų jaunimo atstovaujančių organizacijų turimoms įsisteigimo, 
ilgalaikio turto įsigijimo ar remonto bei administracinėms išlaidoms padengti. 11,1 proc. 
apklaustųjų nurodė, kad nesinaudojo jokia parama. 
 
10 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per 
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=18 

5,6

5,6

11,1

16,7

83,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Lėšomis skirtomis ilgalaikiam turtui 
įsigyti ar remontuoti

Lėšomis, padengiančiomis įsisteigimo 
išlaidas

Nesinaudojome jokia parama

Lėšomis, skirtomis padengti 
administravimo išlaidas

Projektų finansavimu

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos duomenimis, Marijampolės 
savivaldybės skiriamos finansinės paramos sąlygos ir finansuojamų jaunimo veiklų ir JP sričių 
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atitikimas jaunimo poreikiams vertintinas truputį aukščiau nei vidutiniškai. Šiek tiek žemiau 
nei vidutiniškai apklausos dalyviai vertino savivaldybės ir jos įstaigų finansinės paramos tikslų 
atitikimą jų atstovaujamų organizacijų poreikiams (11 pav.). 
 
11 pav. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos atitikimas jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų lūkesčiams. Pateikite savo nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, 
kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 – visiškai sutinkate su 
savivaldybės vykdomais veiksmais. N=18 

2,7

3,1

3,3

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo tikslai atitinka mūsų 

organizacijos poreikius

Finansuojamos tos jaunimo veiklos ir 
jaunimo politikos sritys, kurias mūsų 

nuomone labiausiai reikėtų finansuoti

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo sąlygos yra 

paprastos, nesudėtingos, atitinka mūsų 
organizacijos galimybes

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Pagal poreikį, Marijampolės savivaldybė jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms 
leidžia naudotis jai priklausančiomis patalpomis pagal panaudos sutartį (18 lentelė). 2008 m. 
savivaldybės perduoto ilgalaikio turto vertė buvo 373 000 Lt, 2009 m. – 573 000 Lt, 2010 m. 
– 382 900 Lt., 2011 m. – 382 900 Lt. Savivaldybė taip pat leidžia besikreipiančioms jaunimo 
organizacijoms neatlygintinai naudotis biuro įranga. 
 
18 lentelė. Pagal panaudos sutartį savivaldybės patalpomis besinaudojančios organizacijos 

Metai 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų, kurioms 

savivaldybės institucijų teisės 
aktais yra skirtos patalpos 

buveinei, skaičius 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų, buvo leista neatlygintinai 
naudotis savivaldybei priklausančiomis 

patalpomis, biuro įranga ir kitu ilgalaikiu 
turtu skaičius 

2008 4 4 
2009 4 4 
2010 5 5 
2011 5 5 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 

 
JRK teigimu, savivaldybė bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis teikdama pagalbą 
organizuojant renginius, įgyvendinant projektus, bendruose reginiuose savivaldybės 
darbuotojai skaito pranešimus, pristato savivaldybės padalinių veiklas, aptariami jaunimui 
aktualūs klausimai, vykdomos bendros veiklos. 2008 m. buvo suorganizuoti aštuoni tokie 
renginiai, 2009 m. – dvylika, 2010 m. – aštuoni, 2011 m. iki lapkričio mėnesio – keturi. 

4.2 Materialinė parama 

4.3 Kitokia parama 
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Marijampolės savivaldybės administracija padeda jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms užmegzti tarptautinius ryšius, jaunimo atstovai yra įtraukiami į savivaldybės 
tarptautines delegacijas (19 lentelė). Įgyvendinant susigiminiavusių miestų programas, 
Marijampolės futbolo centro jaunimo komanda vyko į Kaliningrado srities Černiachovsko 
(Įsruties) miestą bei į Suvalkų miestą Lenkijoje. Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariai 
vyko į Suvalkus, Piotro Tribunalską (Lenkija). 
 
19 lentelė. Į savivaldybės tarptautines delegacijas įtrauktų jaunimo atstovų skaičius 

Metai Jaunimo atstovų įtrauktų į savivaldybės tarptautines delegacija skaičius 
2008 60 
2009 14 
2010 42 
2011 12 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, iš savivaldybės biudžeto taip pat yra skiriamos lėšos 
pirkti paslaugoms, kuriomis naudojasi jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. 2008-
2010 metais tokioms paslaugoms buvo skirta po 500 000 Lt kasmet, 2011 m. – 300 000 Lt. 
Vertinamu laikotarpiu buvo pirktos paslaugos šiems tikslams (sąrašas nėra baigtinis): 

 Koncertas skirtas Kultūros darbuotojų šventei; 
 Koncertas skirtas tarptautinei mokytojo dienai; 
 Diskoteka renginys „Videoheats“ J. Basanavičiaus aikštėje; 
 Teatro kostiumų nuoma; 
 Koncertinė programa Joninių šventei; 
 Kultūrinių renginių paslaugos; 
 Muzikinė draminė kompozicija – spektaklis „Atspindžiai veidrodžiuose“; 
 Lietuvos sąjūdžio pirmojo mitingo Marijampolėje 20-mečio minėjimas; 
 Naujųjų metų sutikimo šventės scenarijaus kūrimas; 
 Marijampolės futbolo komandos „Sūduva“ apdovanojimo šventė; 
 Tarptautinio dailės plenero koncepcijos sukūrimas ir parengimas; 
 Vaikų vasaros poilsio stovyklos „Gintaro“ poilsiavietėje; 
 Vaikų vasaros stovyklos Palangoje; 
 Savanorių ir jaunimo organizacijų skatinimui (kelionių išlaidoms dalinai padengti); 
 Transporto išlaidos, kelionėms į užsienį (folkloro festivalis, tarptautinis renginys 

Švedijoje); 
 Organizavimas įvairių mokymų bei prevencinių akcijų, padedančių socialinės rizikos 

šeimoms ir jose augantiems vaikams integruotis į visuomenę, įgauti pasitikėjimo 
savo jėgomis, suprasti tikrąją gyvenimo prasmę. 

 
61,1 proc. apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė, kad yra įgyvendinusios jaunimo 
projektų bendradarbiaudamos su Marijampolės savivaldybe. 33,3 proc. apklaustųjų į 
pateiktą klausimą atsakė neigiamai, vienos organizacijos atstovai atsakyti negalėjo. 
Respondentai nurodė, kad įgyvendinant projektus savivaldybė dalyvaudavo kaip partneris, 
skirdavo finansinę paramą, informuodavo savivaldybės jaunimą apie įgyvendinamus 
projektus, į renginius padėdavo sukviesti asmenis, rasdavo galimybę iš atokesnių vietovių 
atvežti vaikus į renginius, konsultuodavo. Didžioji dalis apklausos dalyvių teigiamai vertino 
jaunimo reikalų koordinatorės geranorišką požiūrį ir palaikymą. 
 
Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų 
nurodė, kad jų organizacijoms labiausiai trūksta finansinės paramos (12 pav.). 33,3 proc. 
respondentų nuomone trūksta bendrų su savivaldybe vykdomų veiklų. informacijos iš 
savivaldybės trūkumą. Taip pat buvo paminėta, kad trūksta informacijos iš savivaldybės ir 
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patalpų buveinei. Atsakymo variantą „kita“ pasirinkę respondentai nurodė, kad trūksta 
savivaldybės veiklumo ir aktyvumo, taip pat domėjimosi jaunimo organizacijų veikla. 
 
12 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų 
proc. N=18 

11,1

16,7

22,2

33,3

77,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Kita

Patalpų

Informacijos

Bendrų veiklų

Lėšų

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
Remiantis apklausos duomenimis, Marijampolės savivaldybėje veikiančios atstovaujančios 
jaunimą ir dirbančios su jaunimu organizacijos, daugiausiai priklauso nuo valstybės 
finansavimo. Taip pat jų veikla yra finansuojama iš labdaros ir paramos fondų. Nemaža dalis 
organizacijų gauna lėšų iš organizacijos nario mokesčio arba užsidirba (13 pav.). 
 
13 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc. N=18 

11,1

11,1

22,2

22,2

38,9

38,9

44,4

72,2

72,2

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Užsienio šalių fondų

Lietuvos fondų, kitų NVO

ES struktūrinės paramos fondų

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

Šalies valdžios institucijų

Iš organizacijos nario mokesčio

Labdaros, paramos

Vietos savivaldos institucijos (savivaldybės)

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 3 
Metodikos indikatorių (20 lentelė). 

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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20 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Parama jaunimui 

(3 Metodikos 
indikatorius) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis 
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Finansinė parama Savivaldybėje yra išsamiai 

reglamentuotos tvarkos 
jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų 
įvairioms veikloms 
finansuoti.  
Nuolatos skiriama 
institucinė parama 
jaunimo organizacijų 
tarybai „Apskritas stalas“. 
Savivaldybė kompensuoja 
jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų 
registravimo išlaidas. 

Nors savivaldybės 
skiriamos lėšos JP 
įgyvendinimui yra 
pakankamai nemažos, 
turint omenyje, kad 
savivaldybėje veikia 
palyginus daug jaunimo 
organizacijų, programinio 
jaunimo projektų 
finansavimo apimtys 
galėtų būti kasmet 
didinamos. 

Pagal galimybes 
didinti finansinės 
paramos apimtis 
jaunimo organizacijų 
veikloms. 
Dalintis gerąja 
praktika paskirstant 
savivaldybės biudžeto 
lėšas JP įgyvendinimui 
su kitomis Lietuvos 
savivaldybėmis. 

Materialinė 
parama 

Savivaldybės patalpomis 
bei, pagal galimybes, biuro 
įranga yra leidžiama 
neatlygintinai naudotis 
visoms besikreipiančioms 
jaunimo organizacijoms. 

Nenustatyta. 

Kitokia parama Skiriama parama 
tarptautinėms 
delegacijoms, jaunimo bei 
su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms yra 
padedama užmegzti 
tarptautinius ryšius. 

Nenustatyta. 
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 5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO 
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir 
konsultavimo veiklą savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys: 

 pirma, pristatoma savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo 
veikla, skirta jaunimui, bei įvertinama šios veiklos kokybė; 

 antra, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija; 
 trečia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Daugiausiai mokymų tiek jaunimui, tiek su jaunimu dirbantiems asmenis Marijampolės 
savivaldybėje įgyvendina Marijampolės švietimo centras (MŠC). Žemiau lentelėje pateikiami 
duomenys apie MŠC organizuotus mokymus jaunimui, skirtus mokinių ir studentų savivaldai 
stiprinti. 
 
21 lentelė. Savivaldybės lėšomis organizuoti mokymai jaunimo savivaldai stiprinti 

Metai 

Savivaldybėje įgyvendinta 
projektų ir programų, 

skirtų mokinių ir studentų 
savivaldai stiprinti skaičius 

Mokinių ir studentų savivaldos 
atstovų, dalyvavusių programose bei 

priemonėse, skirtose mokinių ir 
studentų savivaldai stiprinti skaičius 

Skirtos 
lėšos, Lt. 

2008 10 100 1000 
2009 10 350 500 
2010 10 320 800 
2011 8 200 300 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Lietuvos darbo biržos padalinio Jaunimo darbo centro (JDC) Marijampolės skyrius 
konsultuoja profesinės karjeros planavimo ir užimtumo klausimais, supažindina su situacija 
darbo rinkoje, organizuoja atvirų durų dienas moksleiviams, apskritojo stalo diskusijas, darbo 
muges. Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Jaunimo darbo centras organizuoja įvairius 
renginius: karjeros planavimo popietes moksleiviams, Darbo rinkos dienas mokyklose ir 
seniūnijose, motyvacinius seminarus socialiai pažeidžiamam jaunimui, Pirmo darbo 
programos užsiėmimus darbo biržoje registruotiems abiturientams. Jų metu jauni žmonės 
supažindinami su profesijos pasirinkimo galimybėmis, paklausiomis ir nepaklausiomis 
profesijomis. 2010 m. gegužės mėnesį JDC organizavo renginį "Europos savanorių tarnyba ir 
jos veikla", kuriame jaunimas buvo supažindintas kaip dalyvaujant savanorių programose 
galima geriau suvokti save ir savo norus, išbandyti įvairias veiklas. JDC absolventams teikia 
informavimo ir tarpininkavimo įsidarbinant paslaugos, nuo 2010 m. spalio mėnesio JDC šios 
paslaugos teikiamos registruotam darbo biržoje jaunimui iki 29 metų. Šiuo metu Jaunimo 
darbo centre dirba 4 vyr. specialistai. Iš viso 2010 m. Jaunimo darbo centro paslaugomis 
naudojosi 8816 asmenų. 
 
Savivaldybėje taip pat organizuojami neformalūs jaunimo mokymo ir konsultavimo renginiai. 
Per pastaruosius trejus metus vykdytų mokymų ir konsultavimų sąrašas pateikiamas 22 
lentelėje. 

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas 
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22 lentelė. Jaunimui skirti mokymai ir konsultavimas 
Metai Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai  
2008  Pažeidžiamo jaunimo integracija į darbo rinką arba ankstyvo pasitraukimo iš 

švietimo sistemos prevencija, reintegracija į švietimo sistemą (12 dalyvių). 
 JRD finansuojamų veikos programų skirtų jaunimo organizacijoms 
pristatymas (30 dalyvių). 
 Marijampolės savivaldybės administracijos nevyriausybinių organizacijų, 
religinių bendruomenių programos finansuojamos veiklos ir paraiškų 
pildymas (30 dalyvių). 
 Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos pristatymas (30 dalyvių). 
 Informacija-mokymai savivaldybės seniūnams „Paraiškų pildymas ir 
teikimas programai „Jaunimas kaimui“, jaunimo iniciatyvų finansavimo 
galimybės iš savivaldybės biudžeto“ (30 dalyvių). 
 Sporto įstaigų atstovams „Jaunimo teisių apsauga, sporto įstaigų savivaldos 
formavimo principai. Įstaigų bendradarbiavimas su mokyklų savivaldos 
institucijomis (20 dalyvių). 
 Konsultacija -mokymai asmenims, teikiantiems paraiškas Marijampolės 
savivaldybės vykdomai 2007-2010 metų programai (50 dalyvių). 
 Informacija-mokymai Sasnavos seniūnijos atstovams apie jaunimo veiklos 
galimybes (20 dalyvių). 
 Veikos galimybės Marijampolės seniūnijoje veikiančioms jaunimo grupėms, 
jaunuoliams (20 dalyvių). 
 „Visapusių ŽIV/AIDS prevencijos priemonių tarp švirkščiamų narkotikų 
vartotojų vykdymas“ (50 dalyvių). 

2009  Jaunimo supažindinimas su Lietuvos Respublikos Seimo veikla (14 dalyvių). 
 Marijampolės savivaldybės elektroninių paslaugų sistemos pristatymas (50 
dalyvių). 
 Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo. 
 Marijampolės savivaldybės vykdomos programos ir galimybė pasinaudoti 
finansine parama (40 dalyvių). 
 Duomenų apie jaunimą rinkimas ir galimybė gauti finansinę paramą savo 
veiklai religinėms bendruomenėms (6 dalyviai). 
 Fizinio ir seksualinio smurto problemos bei jų sprendimo būdai šeimose, 
vaikų švietimo , ugdymo, globos įstaigose (40 dalyvių). 
 Mokinių savivaldos kūrimas švietimo įstaigose (10 dalyvių). 
 Konsultavimas paraiškų teikimo Marijampolės savivaldybės jaunimo 
užimtumo 2007-2010 m. programos projektų finansavimo 2010 m. konkursui 
klausimais. 
 Bendradarbiavimas įgyvendinant sveikatos programas (30 dalyvių). 
 Atvirųjų jaunimo centrų veiklos pristatymas ir Centro steigimo 
Marijampolės savivaldybėje perspektyva (30 dalyvių). 
 Jaunimo organizacijų nauda savivaldybei (60 dalyvių). 
 Buhalterinės apskaitos kursai jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms ir kt. 

2010  „Mokyklos neatsirenka veiksmingos prevencijos programos. Kodėl?“ (30 
dalyvių). 
 ES programos „Veiklus jaunimas“ pristatymas (80 dalyvių). 
 Paskaita „Donorystė, organų transplantacija“ (100 dalyvių). 
 Supažindinimas su duomenų apie jaunimo nevyriausybines organizacijas 
rinkimą ir pateikimą interneto svetainėje, informacijos, skirtos jaunimui, 
ruošimas ir talpinimas interneto svetainėje (40 dalyvių). 
 Jaunimo veiklos galimybių pristatymas Marijampolės profesinio rengimo 
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Metai Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai  
centro mokinių taryboje (30 dalyvių). 
 Susitikimas su Marijampolės policijos komisariatu „Nepilnamečių rūkymo 
problemos sprendimai (60 dalyvių). 
 Marijampolės savivaldybės vykdomos jaunimo užimtumo 2007-2010 m. 
programos įgyvendinimas 2009 m. 
 Nedarbo mažinimas jaunimo tarpe, veiklos ir galimybių pristatymas jaunimo 
organizacijose (30 dalyvių). 
 Konsultavimas paraiškų teikimo Marijampolės savivaldybės jaunimo 
užimtumo 2007-2010 m. programos projektų finansavimo 2010 m. konkursui 
klausimais. 
 Verslumas, įvaizdis, strategijos ir instrumentai (100 dalyvių). 
 Aktualių teisės aktų praktinis interpretavimas. (30 dalyvių) ir kt. 

2011  Konsultavimas paraiškų teikimo Marijampolės savivaldybės jaunimo 
užimtumo 2011-2014 m. programos projektų finansavimo 2011 m. konkursui 
klausimais (30 dalyvių). 
 Jaunimo organizacijų steigimas (10 dalyvių). 
 Jaunimo saviraiškos būdai ir galimybės (150 dalyvių). 
 Jaunimo veiklos galimybės Marijampolės savivaldybėje (50 dalyvių) ir kt. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Savivaldybėje veikiančių neformalius mokymus ir konsultavimus jaunimui teikiančių 
organizacijų ir įstaigų sąrašas pateikiamas 23 lentelėje. 
 
23 lentelė. Neformalius mokymus jaunimui teikiančios įstaigos ir organizacijos 

Organizacija Neformalaus mokymo, konsultavimo temos ir pobūdis 
Marijampolės savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras 
(biudžetinė įstaiga) 

Visuomenės sveikatos stiprinimo, visuomenės sveikatos 
stebėsenos, vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos 
priežiūros priemonių vykdymas, sveikatinimo programų 
rengimas ir įgyvendinimas.  

Marijampolės pedagoginė 
psichologinė tarnyba 
(biudžetinė įstaiga) 

Vaikų ir jaunuolių amžiaus raidos sutrikimų aiškinimas, 
šių sutrikimų prevencija, pedagoginės-psichologinės 
pagalbos teikimas. Pagalbos teikimas turintiems 
adaptacijos, integracijos visuomenėje, profesijos 
pasirinkimo, vystymosi sutrikimų ir negalių, mokymosi 
sunkumų. Testai, konsultacijos, informavimas 
rekomendacijos, seminarai, paskaitos.  

Marijampolės jaunimo 
organizacijų taryba „Apskritas 
stalas“ 

Konsultacijos jaunimo organizacijų veiklos klausimais. 

UAB „Konsultus“ (privatus 
juridinis asmuo) 

Konsultacijos organizacijų veiklos klausimais. 

Marijampolės švietimo centras 
(biudžetinė įstaiga) 

Švietimo ir neformalaus ugdymo programos bei 
kvalifikacijos tobulinimo programos (mokymai, 
seminarai, kursai). 

Marijampolės jaunimo linija 
(asociacija) 

Psichologinė pagalba turintiems emocinių, bendravimo, 
kitokių problemų. Savižudybių, psichologinių krizių 
prevencijos programa. 

Pagalbos centras „Rūpintojėlis“ 
(asociacija) 

Priklausomybėmis ligomis sergančių konsultavimas. 

Marijampolės teritorinė darbo 
birža, Jaunimo darbo centras 

Paslaugos jaunimui, konsultavimas testavimas, 
profesinės karjeros planavimas, individualios 
konsultacijos įsidarbinimo klausimais ir kt. 
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Organizacija Neformalaus mokymo, konsultavimo temos ir pobūdis 
Kauno prekybos, pramonės ir 
amatų rūmai, Marijampolės 
filialas (asociacija) 

Konsultacijos verslumo klausimais, mokymai. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
44,4 proc. apklausos dalyvių atsakydami į klausimą ar jų atstovaujama organizacija vykdo 
neformalius mokymus jaunimui atsakė teigiamai. 22,2 proc. respondentų nurodė, kad jų 
atstovaujamos organizacijos yra vykdžiusios keletą mokymų, tačiau tai nėra jų pagrindinė 
veikla, tiek pat respondentų pažymėjo, kad jų atstovaujamos organizacijos nėra vykdžiusios 
neformalių mokymų jaunimui. Likę respondentai į pateiktą klausimą atsakė neigiamai. (14 
pav.). 
 
14 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo neformalius mokymus jaunimui? Atsakymų proc. N=18 

11,1

22,2

22,2

44,4

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Nežinau / Negaliu atsakyti

Yra vykdžiusi keletą mokymų, tačiau tai 
nėra pagrindinė veikla

Ne

Taip

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
44,4 proc. apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nurodė, kad jų atstovaujamos 
organizacijos nėra tyrusios jaunimo poreikių. 38,9 proc. apklausos dalyvių teigė, kad tiria 
jaunimo mokymų poreikius, o 5,6 proc. respondentų pažymėjo, kad jaunimo poreikių tyrimu 
užsiima reguliariai. Likę apklausos dalyviai negalėjo atsakyti į pateiktą klausimą (15 pav.). 
 
15 pav. Ar tiriate jaunimo mokymo poreikius? N=18 

5,6

11,1

38,9

44,4

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Taip, reguliariai

Nežinau / Negaliu atsakyti

Taip, esame atlikę keletą tyrimų

Ne

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
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Didžioji apklausos dalyvių atstovaujamų organizacijų dalis (66,7 proc.) savo veikloje taiko 
aktyvaus dalyvavimo ir neformalaus bendravimo metodus. Taip pat Marijampolės 
savivaldybės jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos naudoja grupinius ir mokymosi iš 
patirties metodus. Mažiausiai populiarus yra nekonkurencinės aplinkos kūrimo metodas (16 
pav.). 
 
16 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Proc. atsakiusiųjų. N=18 

5,6

44,4

50,0

66,7

66,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Nekonkurencinės aplinkos kūrimą

Mokymąsi iš patirties

Grupinius metodus

Neformalų bendravimą

Aktyvų dalyvavimą

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apklausos dalyvių nuomonė dėl jaunimui skirtų neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, 
pasiskirstė netolygiai: 33,3 proc. respondentų nurodė, kad tokios veiklos pakanka, 27,8 proc. 
apklaustųjų manymu neformalaus ugdymo veiklų galėtų būti daugiau. Dar 27,8 proc. 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų teigė, kad tokių veiklų pasirinkimas yra 
pakankamas, tačiau jos ne visiems prieinamos. Likę respondentai neturėjo nuomonės šiuo 
klausimu. Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, neformalaus jaunimo ugdymo 
veiklų pasirinkimas yra platus (17 pav.). 
 
17 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui 
Jūsų savivaldybėje? Proc. atsakiusiųjų. N=18 

11,1

27,8

27,8

33,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Nežinau / Negaliu atsakyti

Taip, bet ne visiems prieinama

Ne, nepakanka

Taip

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
55,6 proc. apklausos respondentų nurodė, kad teigiamai vertina jų savivaldybėje vykdomų 
mokymų jaunimui kokybę. 33,3 proc. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų 
mokymų kokybę Marijampolės savivaldybėje vertino neigiamai. Likę respondentai pateiktu 
klausimu nuomonės neturėjo. 
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Išreikšdami savo nuomonę dėl jaunimo poreikių neformaliam mokymui ir konsultavimui, 
apklausos dalyviai kaip aktualiausius išskyrė jaunimo lyderių, komandos formavimo, 
bendradarbiavimo ugdymo mokymus, priklausomybės ligų prevenciją, įsidarbinimo 
galimybių didinimo, asmenybės aktyvumo skatinimo mokymus bei įvairius mokymus, 
vykstančius neformalioje aplinkoje. JRK šį sąrašą papildė, pažymėdama ir jaunimo poreikį 
mokymams ir konsultavimams jaunimo organizacijų veiklos klausimais (atskaitomybė, 
finansinės veiklos vykdymas). 
 

 
Savivaldybėje su jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimo stiprinimui 2008 m. buvo 
organizuoti 6, 2009 m. – 5, 2010 m. – 9, 2011 m. iki lapkričio mėnesio – 4 renginiai. 
 
Jaunimo reikalų koordinatorė bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir su jaunimu dirbančių 
asmenų vertino aukščiau negu vidutiniškai: jos nuomone, bendradarbiavimas vyksta gana 
intensyviai. Atsakydama į klausimą, kokie, JRK nuomone, šiuo metu svarbiausi asmenų, 
dirbančių su jaunimu, kvalifikacijos tobulinimo poreikiai, pabrėžė mokymus prevencijos 
srityje – pagalba priklausomybes turinčiam jaunimui, taip pat mokymus konfliktų valdymo 
bei organizacijų finansų valdymas ir paraiškų ruošimas ES struktūriniams fondams, 
pasinaudojimo parama klausimais. 
 
JRK pateiktais duomenimis, savivaldybėje jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų mokymo 
ir konsultavimo poreikius tiria Marijampolės švietimo centras, Marijampolės pedagoginė 
psichologinė tarnyba. 
 
Savivaldybėje nėra įsteigtas atviras jaunimo centras. Remiantis JRK ir jaunimo atstovo 
interviu duomenimis, įkūrus tokį centrą būtų galima lengviau pasiekti probleminį jaunimą, 
įtraukti į socialiai ir pilietiškai naudingas veiklas nemotyvuotus, neorganizuotus jaunuolius. 
 

 
Jaunimo neformalus ugdymas ir užimtumo organizavimo priemonės yra viena iš savivaldybės 
įgyvendinamos politikos sričių. Savivaldybės Strateginio plano Švietimo ir ugdymo proceso 
kokybės užtikrinimo programos tikslui „Užtikrinti ugdymo programų įvairovę“ pasiekti 
numatyta įgyvendinti uždavinį „Sudaryti sąlygas neformaliojo vaikų švietimo programų 
įvairovei savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose“. 
 
Pagrindinės neformaliojo švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančios Marijampolės 
savivaldybėje veikiančios įstaigos yra Marijampolės moksleivių kūrybos centras, 
Marijampolės miesto vaikų muzikos mokykla, Marijampolės dailės mokykla bei 
Marijampolės miesto Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, kurioje veikia Multicentras. Taip 
pat neformaliojo ugdymo paslaugas teikia keturios sporto mokyklos: Marijampolės žaidimų 
sporto mokykla, Marijampolės sporto mokykla, Marijampolės sporto centras „Sūduva“, 
Marijampolės futbolo centras. 
 
Be aukščiau paminėtų įstaigų, apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai taip pat paminėjo 
šias neformalaus mokymo, ugdymo paslaugas teikiančias nevyriausybines organizacijas: 
Neribotų galimybių fondas, Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjungos „Žingsnis“ 
Marijampolės skyrius (programa „Sniego gniūžtė“), Lietuvos skautija, Šaulių sąjunga, 
Lietuvos jūrų skautija, M. Valančiaus blaivystės sąjūdis, Vilkaviškio Vyskupijos Caritas, 
Marijampolės socialinės pagalbos centras, Marijampolės jaunimo linija, privačios muzikos ir 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu 

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo 
situacija 
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dailės mokyklos ir kt. Apklausos dalyviai nurodė, kad tokių organizacijų Marijampolės 
savivaldybėje yra tikrai daug. 
 
Marijampolės savivaldybė yra parengusi Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo 
mokinių atostogų metu tvarkos aprašą28, pagal kurį neformaliojo vaikų švietimo programas 
mokinių atostogų metu vykdo neformaliojo vaikų švietimo mokyklos (Marijampolės muzikos 
mokykla, Marijampolės dailės mokykla), Marijampolės moksleivių kūrybos centras, bendrojo 
ugdymo mokyklos bei kiti švietimo teikėjai, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 
turintys teisę vykdyti švietimą. Neformaliojo švietimo programų vykdytojai plėtoja šio 
pobūdžio veiklą: 

 projektinę; 
 įvairių programų (neformaliojo ugdymo programų, neformaliojo ugdymo įstaigose, 

vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo ir kt.); 
 būrelių; 
 renginių organizavimo (kūrybinius-praktinius užsiėmimus, šventes, koncertus, 

konkursus, ekskursijas, turistinius žygius ir kt.); 
 sportines varžybas, sveikatingumo renginius; 
 kūrybinius plenerus, parodas; 
 kitus renginius pagal bendruomenės narių poreikį. 

 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, 24 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 
4 Metodikos indikatorių. 
 
24 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo neformalus 
ugdymas, jaunimo 

mokymai ir 
konsultavimas 
(4 Metodikos 
indikatorius) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti 
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo mokymai ir 
konsultavimas 

Savivaldybėje yra 
rengiama nemažai 
jaunimo mokymų ir 
konsultavimo 
renginių. 
Savivaldybėje yra 9 
organizacijos 
teikiančios jaunimo 
mokymo ir 
konsultavimo 
paslaugas.  

Apklausos dalyviai 
išskyrė poreikį šiems 
mokymams: jaunimo 
lyderių, komandos 
formavimo, 
bendradarbiavimo 
ugdymo mokymai, 
priklausomybės ligų 
prevencija, įsidarbinimo 
galimybių didinimo, 
asmenybės aktyvumo 
skatinimo mokymai. JRK 
šį sąrašą papildė 
pažymėdama ir jaunimo 
poreikį mokymams ir 
konsultavimams 
jaunimo organizacijų 

Tiek savivaldybė, tiek 
kitos jaunimo mokymus ir 
konsultavimo paslaugas 
teikiančios organizacijos 
turėtų vykdyti tokių 
paslaugų poreikio 
analizes ir tyrimus. 
Organizuoti daugiau 
mokymų su jaunimu 
dirbantiems asmenims 
apie darbo su jaunimu 
specifiką ir skirtingų 
jaunimo grupių poreikius. 
Taip pat pažymėta, kad 
reikėtų efektyviau skelbti 
informaciją apie 
vykdomus lyderystės, 

                                                             
 
 

28 Patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 1-302 

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo neformalus 
ugdymas, jaunimo 

mokymai ir 
konsultavimas 
(4 Metodikos 
indikatorius) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai veikianti 
jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
veiklos klausimais 
(atskaitomybė, 
finansinės veiklos 
vykdymas). 

įsidarbinimo galimybių 
didinimo mokymus. 
Neformalius mokymus ir 
konsultavimą jaunimui 
stengtis vykdyti 
neformalioje, jaunimo 
mėgstamoje aplinkoje. 
Įsteigti atviro darbo su 
jaunimu metodais 
dirbančią įstaigą. 

Asmenys, dirbantys 
su jaunimu 

Su jaunimu 
dirbantiems 
asmenims vykdomi 
mokymai ir 
konsultavimai. 

Savivaldybėje trūksta 
atviro darbo su jaunimu 
metodais dirbančios 
įstaigos.  

Jaunimo neformalaus 
ugdymo padėtis 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo klausimai 
įtraukti į savivaldybės 
strateginius bei 
veiklos planavimo 
dokumentus. 
Jaunimas turi platų 
neformalaus ugdymo 
užsiėmimų 
pasirinkimą. 

Nesant išsamių tyrimų, 
nežinoma, kaip 
patenkinami esami 
mokymų poreikiai. 
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 6. JAUNIMO INFORMAVIMAS 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavimą apie jaunimo 
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys: 

 pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos įgyvendinimą veikla; 
 antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas; 
 trečia, pristatomi jaunimo leidiniai ir erdvė vietinėje žiniasklaidoje; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Marijampolės savivaldybės JRK nurodė, kad apie jaunimo politikos įgyvendinimą informuoja 
visas savivaldybėje veikiančias jaunimo organizacijas ir neformalias jaunimo grupes, taip pat 
organizacijas, priklausančias MJOTAS bei su jaunimu dirbančias savivaldybės institucijas. 
Naujienas jaunimui aktualiais klausimais teikia įvairiais informacijos perdavimo kanalais: 
skelbia savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.marijampole.lt (yra atskira skiltis 
„Jaunimas“), siunčia elektroniniu paštu, teikia informaciją vietinėje spaudoje ir televizijoje. 
Dažniausiai naujienos apie savivaldybės veiklą, rengiamus posėdžius ir svarstomus klausimus 
yra skelbiamos du kartus per savaitę išeinančiame leidinyje „Miesto laikraštis“. Jaunimui 
skirta informacija taip pat talpinama specialioje laikraščio „Suvalkietis“ skiltyje jaunimui. 
Jaunimo aktualijos taip pat pristatomos informaciniuose ir kituose jaunimui skirtuose 
renginiuose. Taip pat informacijos sklaidai naudojami plakatai ir skrajutės bei neformalūs 
informavimo kanalai. 
 
18 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus. Atsakymų proc. N=18 

5,6

16,7

27,8

33,3

50,0

61,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Kita 

Ne, jokios informacijos iš savivaldybės 
negauname

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus 
sprendimus jaunimui aktualiais klausimais

Savivaldybės įgyvendinamus projektus 
jaunimui

Jaunimui aktualius renginius

Projektų finansavimo galimybes

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
61,1 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nurodė, kad 
iš savivaldybės gauna informaciją apie projektų finansavimo galimybes ir aktualius renginius. 
Taip pat respondentai paminėjo, kad gauna informaciją apie savivaldybės įgyvendinamus 
projektus jaunimui, savivaldybės svarstomus ir priimamus sprendimus jaunimui aktualiais 
klausimais (18 pav.). 16,7 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad jokios informacijos iš 
savivaldybės negauna. 

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos 
įgyvendinimą 
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38,9 proc. apklausos respondentų vidutiniškai vertino savivaldybės vykdomą jaunimo ir kitų 
grupių informavimą apie jaunimo politikos įgyvendinimą (19 pav.). 22,2 proc. respondentų 
šią savivaldybės veiklą įvertino labai prastai. 16,7 proc. apklaustųjų nurodė, kad savivaldybė 
jaunimą ir kitas grupes apie vykdomą JP informuoja pakankamai išsamiai. 11,1 proc. manė, 
kad savivaldybės informacijos sklaida jaunimo klausimais galėtų būti efektyvesnė. Likę 
apklausos dalyviai negalėjo atsakyti į pateiktą klausimą. Pastebėtina, kad nei vienas 
apklausos respondentas savivaldybės informavimo apie JP neįvertino kaip labai išsamaus, 
tačiau, remiantis interviu duomenimis, savivaldybės administracijos atstovų manymu 
informacijos sklaida vertintina aukščiau negu vidutiniškai – gerai (4 balais iš 5 galimų). 
 
19 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą 
jaunimo politiką. Atsakymų proc. N=18 

0,0

11,1

11,1

16,7

22,2

38,9

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Labai išsamiai

Nežinau / negaliu atsakyti

Mažai

Pakankamai išsamiai

Labai prastai

Vidutiniškai

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai apklausos metu nurodė, kad labiausiai 
jiems trūksta informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui 
aktualiais klausimais ir informacijos apie jaunimui aktualius renginius (20 pav.). Taip pat 
buvo nurodyta, kad savivaldybė nepakankami informuoja apie savivaldybės įgyvendinamus 
projektus jaunimui ir projektų finansavimo galimybes. 
 
20 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų proc. N=18 

33,3

44,4

44,4

50,0

61,1

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Informacijos apie projektų finansavimo 
galimybes

Kita 

Informacijos apie savivaldybės 
įgyvendinamus projektus jaunimui

Informacijos apie jaunimui aktualius 
renginius

Informacijos apie savivaldybėje 
svarstomus ir priimtus sprendimus 

jaunimui aktualiais klausimais

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
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Apklausos dalyviai pasirinkę atsakymo variantą „kita“ paminėjo, kad trūksta informacijos 
apie projektų finansavimą, o vienas iš jų nurodė, kad informacijos gauna pakankamai daug 
(20 pav.). 
 
Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nurodė, kad priimtiniausias būdas 
gauti informaciją jaunimo klausimais yra elektroniniu paštu iš jaunimo reikalų 
koordinatoriaus. Taip pat nemažai respondentai, kaip priimtiną informacijos iš savivaldybės 
gavimo būdą, įvardijo informacijos talpinimą savivaldybės interneto tinklalapyje (21 pav.). 
 
21 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų 
proc. N=18 

0,0

11,1

16,7

16,7

16,7

27,8

83,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Iš informacijos televizijoje

Neformaliais kanalais

Iš informacijos vietinėje spaudoje

Per informacinius renginius

Iš plakatų ir skrajučių

Savivaldybės internetinėje svetainėje

El. paštu iš jaunimo reikalų 
koordinatoriaus (-ės)

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apibendrinant, jaunimo informuotumą apie savivaldybėje vykdomą jaunimo politiką reikėtų 
gerinti informaciją platinant elektroniniu paštu arba jaunimui skirtuose portaluose, daugiau 
informacijos pateikiant socialiniuose interneto tinkluose, betarpiškai bendraujant su 
jaunimu, informuojant jaunimą renginių metu, platinant skrajutes. Informacija jaunimui 
turėtų būti teikiama nuolatos, tai pat reikėtų daugiau dėmesio skirti neasocijuotam 
jaunimui. 
 

 
Marijampolės savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos informaciją apie savo veiklą 
skleidžia įvairiais kanalais: dauguma jų turi savo internetines svetaines, paskyras 
socialiniame tinkle Facebook. Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos Facebook paskyroje29 
galima rasti informaciją apie JRT posėdžius ir juose svarstytus klausimus, šių posėdžių 
fotoreportažus, tačiau reikia pastebėti, kad nuo spalio mėnesio informacija nėra 
atnaujinama (buvo renkama nauja JRT). MJOTAS naujienos taip pat skelbiamos organizacijos 
profilyje Facebook30. Itin išsamus yra MJOTAS tinklalapis www.mjotas.lt, kuriame pateikiama 
visapusiška informacija apie organizacijos veiklą, naujienos apie vykdomus projektus, 
MJOTAS veiklos dokumentai, narių organizacijų sąrašas bei naudinga informacija apie šių 
organizacijų veiklą. Daugiau jaunimo aktualijas skelbiančių interneto tinklalapių adresų yra 
pateikiama 25 lentelėje – didžioji dalis yra jaunimo organizacijų bei formaliojo ir 
neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigų internetinės svetainės. 

                                                             
 
 

29 https://www.facebook.com/pages/Marijampolės-savivaldybės-jaunimo-reikalų-taryba/127203433992452 
30 https://www.facebook.com/pages/Marijampolės-jaunimo-organizacijų-taryba-Apskritas-stalas/129858305759 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas 
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25 lentelė. Jaunimo tematika nušviečiantys interneto tinklapiai 
Interneto tinklapiai 

www.marijampole.lt 
www.mjotas.lt 
www.jaunimieciai.lt 
www.marko.lt  
www.mprc.lt 
www.suduvosgidas.lt  
www.miesto.lt  
www.mksa.lt 
www.mmpg.org 
www.dmr.lt 
www.marizone.lt 
www.mbklubas.puslapiai.lt 
www.remeris.lt 
www.javonis.ten.lt 
www.marijampoles-regbis.lt 
www.verslininkuklubas.lt 
www.vvjc.lt 
www.mmvc.puslapiai.lt 
www.zelsvosmokykla.lt 
www.rygiskiujonogimnazija.lt 
www.stankeviciaus.tai.lt 
www.armino.marijampole.lm.lt 
www.jtotoraitis.lt 
www.suduva.marijampole.lm.lt 
www.rytomok.lt 
www.saltinio.lt 
www.matucio.lt 
www.jaunimo.marijampole.lm.lt 
www.marijampolesc.w3.lt 
www.suduvosgimnazija.lt 
www.fksuduva.lt ir kt. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Apie jaunimo užimtumo ir veiklos galimybes, jaunimui skirtus renginius, informacija taip pat 
platinama vietos spaudoje, radijuje ir televizijoje, naujienos skelbiamos elektroniniu paštu, 
plakatais, skrajutėmis, neformaliais kanalais. 
 
Apklausos dalyviai, atsakydami į klausimą, kaip jų organizacijos informuoja jaunimą apie 
organizacijų vykdomą jaunimui skirtą veiklą, nurodė šias priemones: el. paštą, savo interneto 
svetaines, neformalius kanalus, informavimą plakatais ir skrajutėmis, informacijos skelbimą 
vietinėje spaudoje ir informacinių renginių metu, kitose savivaldybės jaunimui skirtose 
svetainėse. Atsakymo variantą „kita“ pasirinkę respondentai nurodė, kad jaunimą apie savo 
organizacijos veiklą informuoja per radiją ir televiziją (22 pav.). 
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22 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Proc. atsakiusiųjų. N=18 

11,1

27,8

33,3

50,0

50,0

55,6

61,1

66,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Kita

Kitose savivaldybės jaunimui skirtose 
svetainėse

Per informacinius renginius

Vietinėje spaudoje

Plakatais ir skrajutėmis

Neformaliais kanalais

Savo internetinėje svetainėje

El. paštu

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Marijampolės savivaldybėje jaunimo tematika yra nušviečiama vietos laikraščiuose „Miesto 
laikraštis“ (išeina 2 kartus per savaitę), laikraštyje „Suvalkietis“ skirta atskira skiltis jaunimui. 
Interviu bei apklausos duomenimis, vietinė žiniasklaida noriai bendradarbiauja teikdama 
informaciją savivaldybėje įgyvendinamos jaunimo politikos bei kitais jaunimui aktualiais 
klausimais. Jaunimo aktualijos taip pat nužvelgiamos vietinės televizijos „Marijampolės 
kabelinė televizija“ bei radijo „Kapsai“ naujienų laidose. Jaunimui sudaromos sąlygos 
nemokamai talpinti informaciją vietinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo klausimu noriai 
bendradarbiauja ir savivaldybė, organizuodama jaunimo veiklas pristatančius renginius-
spaudos konferencijas, į kuriuos pakviečia spaudos atstovus. 
 
Pagrindiniai jaunimo organizacijų leidiniai – Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio 
leidžiamas žurnalas „Valančiukų aidas“ bei Marijampolės kolegijos laikraštis „Studijų erdvė“. 
Leidžiami lankstinukai apie jaunimo organizacijas, mokyklų savivaldų laikraštukai, kai kuriose 
bendrojo lavinimo mokyklose veikia vietos radijas.  
  
Apklausos respondentai nurodė, kad Marijampolės savivaldybėje specialiai jaunimui yra 
skirtas interneto tinklalapis www.mjotas.lt, savivaldybės tinklalapyje www.marijampole.lt. 
Išsamesnis internetinių svetainių sąrašas pateikiamas 6.2 skyriuje „Jaunimo veiklos 
žinomumas“. 
 
Apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nuomone, vietinė žiniasklaida jaunimo klausimus 
analizuoja vidutiniškai, plačiau yra pristatomos aktualios jaunimo ir jaunimui skirtos 
iniciatyvos, menkiau – analizuojamos jaunimo problemos (23 pav.). 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui 
vietinėje žiniasklaidoje 
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23 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, 
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=18 

2,3

3,0

3,7

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Analizuojamos jaunimo problemos

Plačiai ir visapusiškai pristatoma 
jaunimo tematika

Pristatomos aktualios jaunimo ir 
jaunimui skirtos iniciatyvos

 
Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 
 
Didžioji dauguma (83,3 proc. iš 18 į klausimą atsakiusių respondentų) apklausoje dalyvavusių 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų teigė, kad su vietine žiniasklaida 
bendradarbiauja teikdami vietos jaunimui aktualią informaciją. Tiek pat respondentų nurodė 
besinaudojantys jaunimo organizacijoms sudaromomis galimybėmis savo vykdomą veiklą 
per žiniasklaidą pristatyti nemokamai.  
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, 26 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 
6 Metodikos indikatorių. 
 
26 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
informavimas 
(6 Metodikos 
indikatorius) 

Šis indikatorius leidžia nustatyti ar savivaldybė sėkmingai informuoja 
jaunimą apie jaunimo politiką. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo 
informavimas apie 
jaunimo politiką 

Apie JP įgyvendinimą 
skelbiama savivaldybės 
tinklalapyje, el. paštu, 
vietinėje spaudoje, per 
informacinius renginius, 
neformaliais kanalais. 

Nenustatyta. Skatinti aktyvesnį 
vietinės žiniasklaidos 
bendradarbiavimą su 
jaunimo organizacijomis. 
Savivaldybė galėtų labiau 
informuoti jaunimo ir su 
jaunimu dirbančias 
organizacijas apie 
savivaldybėje svarstomus 
ir priimtus sprendimus 
jaunimui aktualiais 
klausimais. 
Informacija jaunimui 
galėtų būti pateikiama 
jaunimui patrauklia, 
neformalaus pobūdžio 
forma. 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Didelis skaičius jaunimo 
tematiką nušviečiančių 
internetinių svetainių. 
Jaunimo organizacijų 
leidžiami periodiniai 
leidiniai. 
Mokyklose leidžiami 
vietos laikraštukai, kai 
kuriose veikia mokyklos 
radijas. 

Nenustatyta. 

Jaunimo leidiniai Leidžiami du jaunimo 
organizacijų periodiniai 

Nenustatyta. 

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo 
informavimas 
(6 Metodikos 
indikatorius) 

Šis indikatorius leidžia nustatyti ar savivaldybė sėkmingai informuoja 
jaunimą apie jaunimo politiką. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
leidiniai („Studijų erdvė“ 
ir „Valančiukų Aidas“), 
jaunimo organizacijų 
lankstinukai, mokyklų 
savivaldų laikraštukai. 

Erdvė jaunimui 
vietinėje 
žiniasklaidoje 

Žiniasklaida su jaunimo 
organizacijomis 
bendrauja noriai, 
sudaromos sąlygos 
informaciją talpinti 
nemokamai. 

Apklausoje 
dalyvavusių 
organizacijų atstovų 
nuomone, vietinė 
žiniasklaida jaunimo 
klausimus analizuoja 
vidutiniškai. 
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 7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS, 
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS 

Šios dalies tikslas yra išsiaiškinti, ar jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, t.y. 
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės 
politikos sritis. Aptariama, ar jaunimo politika integruojama į savivaldybės strateginius ir 
veiklos planavimo dokumentus, ar jaunimo politikos klausimais yra formuojamos institucinės 
tinklinės struktūros. Skyrių sudaro penkios dalys: 

 pirma, aptariamos jaunimo politiką integruojančios struktūros; 
 antra, aptariamas jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose 

dokumentuose ir kitų skyrių veikloje; 
 trečia, pristatomas tarpžinybinių ir tarpsektorinių tinklų veikimas; 
 ketvirta, įvertinamas savivaldybės jaunimo politikos atitikimas nacionalinės politikos 

prioritetams; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra savivaldybėje yra Marijampolės 
savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. 2007-2011 m. JRT buvo sudaryta iš 12 narių: trys 
Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojai, trys Marijampolės savivaldybės 
tarybos nariai, šeši atstovai deleguoti Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas 
stalas“ (5 asociacijų atstovai ir vienas viešosios įstaigos atstovas). Jaunimo organizacijos per 
savivaldybės JRT teikia įvairius pasiūlymus savivaldybės įstaigoms ir institucijoms (27 
lentelė). 
 
27 lentelė. Reikšmingiausių JRT teiktų pasiūlymų skaičius 

Metai Pateiktų pasiūlymų skaičius Pasiūlymų, į kuriuos buvo atsižvelgta skaičius 
2008 4 4 
2009 1 1 
2010 3 3 
2011 2 1 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, per pastaruosius trejetą metų buvo atsižvelgta į 
šiuos svarbiausius JRT teiktus pasiūlymus: 

 Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2007-2010 m. programos 
finansavimo; 

 Dėl Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2011-2011 m. programos; 
 Dėl jaunimo laisvalaikio organizavimo Šokių jaunimui vykdymo Marijampolės 

kultūros centre (dalinai atsižvelgta); 
 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrą dėl 

Savivaldybių Jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų pakeitimo (aptarta ir pritarta); 
 
Nebuvo atsižvelgta į pasiūlymą dėl jaunimo organizacijų atstovų delegavimo į Marijampolės 
savivaldybės jaunimo užimtumo 2011-2014 m. programos 2011 m. projektų vertinimo 
komisiją. 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios 
struktūros 



66 

Vienas reikšmingiausių per pastaruosius trejus metus JRT teiktų pasiūlymų buvo dėl 
Savivaldybių Jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų pakeitimo – pasiūlymas buvo teiktas 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui bei pasiekė rezultatų 
nacionaliniu lygmeniu. Atsižvelgus į Marijampolės savivaldybės JRT atstovų pasiūlymą, 2010 
m. liepos 7 d. ministro įsakymu Nr. A1-324 patvirtinta nauja Savivaldybių Jaunimo reikalų 
tarybų tipinių nuostatų redakcija. 
 
Be JRT, savivaldybėje taip pat veikia šios nuolatinės komisijos atskiriems jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimams spręsti: 
 Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo 2011-2014 m. programos projektų 

vertinimo komisija; 
 Marijampolės savivaldybės narkotikų kontrolės komisija; 
 Marijampolės savivaldybės vaiko gerovės komisija. 

 
Marijampolės savivaldybės meras turi visuomeniniais pagrindais veikiantį patarėją jaunimo 
klausimais. 
 

 
Jaunimo politikos klausimai atskira dalimi yra plačiai įtraukti į Marijampolės savivaldybės 
strateginį planą, taip pat įtraukiami į savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planus (28 
lentelė). Be to, savivaldybėje įgyvendinamos šios tarpžinybinės programos:  

 Marijampolės savivaldybės 2011-2014 m. jaunimo užimtumo programa; 
 Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos 2011 m. programa; 
 Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. 

 
28 lentelė. JP priemonės savivaldybės struktūrinių padalinių dokumentuose 

Padalinys Dokumentas 
Jaunimo politikos prioritetai 

ar priemonės paminėti 
dokumente? 

Socialinių reikalų 
departamentas 

Marijampolės savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
rėmimo specialioji programa 

Jaunimo sveikatinimo 
programos 

Socialinių reikalų 
departamentas 

Marijampolės savivaldybės 
neįgaliųjų socialinės 
integracijos programa 

Priemonės skirtos neįgaliųjų 
integracijai. 

Švietimo, kultūros ir 
sporto departamentas 

Mėnesio veiklos planas Švietimo, neformaliojo 
ugdymo priemonės 

Socialinių reikalų 
departamentas 

Metinis veiklos planas Sveikatinimo programos, 
sveikatos apsaugos , socialinių 
paslaugų kitos paramos 
teikimo priemonės, vaikų 
teisių apsaugos teikimas 

Marijampolės 
savivaldybės 
administracijos  

Marijampolės savivaldybės 
administracijos jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
metinis veiklos planas 

Ruošiami dokumentai, 
Savivaldybės tarybai jaunimo 
klausimais, struktūrinių 
padalinių priemonės 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Apklausoje dalyvavęs savivaldybės administracijos atstovas atsakydamas į klausimą, kokiu 
būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje įgyvendindami jaunimo 

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų 
programose, planuose 
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politiką, nurodė, kad bendradarbiaujama dalyvaujant Jaunimo reikalų tarybos veikloje ir 
rengiant savivaldybės strateginį planą. Remiantis interviu su JRK duomenimis, atskiri jaunimo 
politikos įgyvendinimo klausimai yra įtraukti į savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos 
planus. 
 

 
Marijampolės savivaldybė į JP formavimo ir įgyvendinimo procesus įtraukia įvairių interesų 
grupių atstovus (29 lentelė). 
 
29 lentelė. Skirtingų sričių atstovų įtraukimas į JP formavimo ir įgyvendinimo procesus 

Atstovai Kaip įtraukiami 

Jaunimo Bendradarbiauja įgyvendinant projektus, dalyvauja tarpžinybinių grupių 
veiklose 

Verslo Dalyvauja tarpžinybinių grupių veiklose 

NVO Bendradarbiauja įgyvendinant projektus, dalyvauja tarpžinybinių grupių 
veiklose 

Žiniasklaidos Informacijos sklaida – vykdomų priemonių pristatymai, jaunimo atstovų 
pasisakymai, informacinės medžiagos apie veiklą viešinimas 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką Marijampolės savivaldybė bendradarbiauja 
su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir 
mokslo ministerija, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, Kūno kultūros ir 
sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitomis nacionaliniu 
lygmeniu veikiančiomis įstaigomis ir institucijomis. 
 

 
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose: 

 Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (Žin., 2003, Nr.119-5406); 
 Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 (Žin., 
2010, Nr. 139-7112); 

 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311); 

 Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010–2012 metų programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d. 
įsakymu Nr. A1-234 (Žin., 2010, Nr. 70-3476); 

 Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. 
A1-68 (Žin., 2008, Nr. 29-1042 , 2011, Nr. 35-1653); 

 Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų 
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. 
balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4). 

 
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir 
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų 
praktinis veikimas 

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių 
atitikimas nacionalinės jaunimo politikos prioritetams 
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jaunimo politikos įgyvendinimui31. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, 
Marijampolės savivaldybė įgyvendina šias nacionalines programas: 

 Nacionalinė jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 metų programa; 
 Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa; 
 Vaikų ir jaunimo kultūros edukacijos 2006-2011 metų programa; 
 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa; 
 Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010-2012 metų programa. 

 
Marijampolės savivaldybėje įgyvendinami projektai pagal Jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūros administruojamos programos „Veiklus jaunimas“ priemones 
(pvz., Marijampolės Rotaract klubas vykdė projektą „Nedarbo mažinimas jaunimo tarpe“), 
taip pat jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos dalyvauja Jaunimo reikalų 
departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Švietimo ir mokslo 
ministerijos skelbiamuose projektų atrankos konkursuose (pvz., projektas „Regioninės 
jaunimo veiklos plėtojimo ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų potencialo stiprinimas“, 
MJOTAS projektas „Bus kitaip“, Marijampolės orientavimosi klubo „Javonis“ projektas 
„Tobulėk ir judėk 2008“). Be to, naudojamasi Kūno kultūros ir sporto rėmimo programų 
priemonėmis, įgyvendinamos Vaikų ir jaunimo užimtumo vasarą ir jų mokymo plaukti 
programa, Marijampolės sporto mokyklos programa, Marijampolės sveikatingumo centro 
„Sveikatos banga“ programa. 
 
Apibendrinant vertinimo metu surinktą informaciją, galima teigti, kad Marijampolės 
savivaldybės įgyvendinamos priemonės gerai atitinka nacionalinės jaunimo politikos 
prioritetus. 
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, 30 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 
7 Metodikos indikatorių. 
 
30 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 

Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir 
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo politiką 
integruojančios 
struktūros 

Aktyviai veikia 
Marijampolės jaunimo 
organizacijų taryba 
„Apskritas stalas“, 
savivaldybės JRT. 
Jaunimo iniciatyvumas ir 
politinės valios buvimas. 

Kai kurie jaunimo 
atstovai interviu ir 
apklausos metu 
išreiškė pastebėjimą, 
kad ne visuomet į 
skirtingų tipų jaunimo 
organizacijų atstovų 
siūlymus ir nuomonę 

Stengtis kaip įmanoma 
labiau atsižvelgti į įvairių 
interesų grupių atstovų 
nuomones ir 
pasiūlymus. Skatinti 
konstruktyvų dialogą 
tarp jaunimo ir 
savivaldybės 

                                                             
 
 

31 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157 
patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatoriaus „Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas (jaunimo politikos integralumas)“ 7.4 temoje „Savivaldybės įgyvendinamų programų bei 
priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo politikos prioritetams“ numatytas galimas duomenų šaltinis 
„Praktiškai išnaudotų nacionalinių ir tarptautinių programų atveriamų galimybių, siekiant spręsti aktualius 
savivaldybės jaunimo politikos klausimus, skaičius“. 

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir 
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
yra atsižvelgiama 
vienodai. 

administracijos atstovų 
formuojant ir 
įgyvendinant 
savivaldybės JP. 
Jaunimo atstovai turėtų 
būti įtraukiami ne tik į JP 
formavimo ir 
įgyvendinimo procesus, 
bet ir į JP įgyvendinimo 
vertinimą (pvz., Jaunimo 
užimtumo programos 
įgyvendinimo ataskaitos 
turėtų būti svarstomos 
kartu su jaunimo 
atstovais). 
Dalintis gerąja JP 
įgyvendinimo praktika 
su kitomis Lietuvos 
savivaldybėmis. 

Jaunimo politikos 
integravimas 
savivaldybės 
strateginiuose 
dokumentuose ir 
įvairių sričių 
(kultūros, sporto, 
socialinių reikalų ir 
kt.) veiklų 
programose, 
planuose 

Savivaldybės JP yra 
integruota į savivaldybės 
strateginius ir veiklos 
planavimo dokumentus, 
įgyvendinama 
horizontaliai. 

Nenustatyta. 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

Vykdomas tarpžinybinis ir 
tarpsektorinis 
bendradarbiavimas JP 
formavimo ir 
įgyvendinimo klausimais. 

Nenustatyta. 

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir 
priemonių atitikimas 
nacionalinės 
jaunimo politikos 
prioritetams 

Marijampolės 
savivaldybės 
įgyvendinamos 
priemonės gerai atitinka 
nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetus. 
Savivaldybėje yra 
įgyvendinama nemažai 
programų, siekiant 
spręsti aktualius 
savivaldybės jaunimo 
politikos klausimus. 

Nenustatyta. 
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 8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR 
INOVACIJOS 

Šis skyrius suteikia duomenų, atitinkančių Metodikos 5-ąjį indikatorių „Tyrimai jaunimo 
klausimais ir stebėsena“ ir 8-ąjį indikatorių „Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos 
vykdant jaunimo politiką savivaldybėje“, kurie sudaro pagrindą jaunimo politikos tobulinimo 
funkcijai. Skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys: 

 ar, ir kokiu mastu savivaldybėje yra sukurtos prielaidos jaunimo politikos 
tobulinimui, t. y. kaip vykdoma jaunimo situacijos stebėsena, kokie duomenys yra 
renkami, ar atliekama jaunimo situacijos ir poreikių analizė, kas ją atlieka, galiausiai, 
ar vykdomas jaunimo politikos vertinimas ir kaip vertinimo rezultatai integruojami į 
sprendimų priėmimo procesą; 

 ar, ir kokios inovacijos taikomos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje. 
 
Jei valdymą apibūdintume kaip nuolat besitęsiantį ciklą, tai pagalba politikos formavimui yra 
paskutinė šio ciklo dalis, kuri seka politikos įgyvendinimą ir formavimą. Pagalbos politikos 
formavimui tikslas yra pateikti duomenis ir įrodymus, leidžiančius tobulinti politiką, siekti 
didesnio efektyvumo, rezultatyvumo, tinkamumo, poveikio ir naudingumo, taip pat 
atsiskaityti už pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas, įgyvendintas procedūras. Prie šių tikslų 
įgyvendinimo prisideda trys pagalbos politikos formavimui elementai: 

 Stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas 
ir politikos arba atskirų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas politikos 
įgyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebėsena yra laikoma valdymo 
įrankiu, galinčiu padėti tobulinti politikos įgyvendinimą keliais būdais32. Pirma, 
informacija apie rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia institucija arba programa, 
kokią vertę ji sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, procedūrų stebėsenos pagalba 
galima kontroliuoti institucijų ir valstybės tarnautojų veiksmus bei išlaidas. Trečia, 
stebėsenos informacija apie rezultatus ir kaštus gali būti naudojama biudžeto 
sudarymo procese ir padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu. Ketvirta, 
informacija apie personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybės tarnautojus ar 
kitas politikos įgyvendinime dalyvaujančias šalis siekti tam tikrų rezultatų. Penkta, 
veiklos informacijos viešinimas gali būti pasitikėjimo valstybės institucijomis 
didinimo priemonė. Galiausiai, stebėsenos informacija gali padėti surasti geresnių 
institucijos veiklos būdų paskatindama mokymosi procesą ir inicijuodama veiklos 
patobulinimus. 31 lentelėje pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo 
ciklas, kurį galima išskirti į tris svarbiausius etapus. 

 Vertinimas: sistemingas ir objektyvus planuojamos vykdyti, vykdomos ar baigtos 
vykdyti politikos arba atskirų programų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, 
naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas; 

 Peržiūra (angl. review): periodiškas politikos ir / arba atskirų priemonių vykdymo 
tikslingumo vertinimas. 

 
31 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra. 

 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
Tikslas Iš anksto įspėti apie 

kylančias ir kilsiančias 
problemas įgyvendinant 

Nustatyti politikos ar 
programos vertę ir 
naudą visuomenei.  

Konsensuso formavimas 
dėl politikos krypties 
kaitos.  

                                                             
 
 

32 Stebėsenos naudos pristatymas pagal Behn R., „Why Measure Performance? Different Purposes Require 
Different Measures“. Public Administration Review, 2003, 5, 588-598. 
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 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
politikos tikslus.  

Veikla Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir 
interpretavimas. 
Duomenys imami iš 
stebėsenos sistemos ir 
renkami papildomai. 

Turimų šaltinių (tyrimų, 
vertinimų) sisteminimas 
ir apžvalga; diskusijų 
inicijavimas. 

Kada 
atliekama? 

Nuolat . Kartą per 2 – 3 metus. Kartą per 5 metus. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
Laikantis Metodikos struktūros, skyrių sudaro kelios dalys: 

 pirma, pristatoma, kokios savivaldybėje veikiančios organizacijos sistemingai vykdo 
tyrimus jaunimo politikos srityje (jeigu tokių yra); ir aptariami vykdomi jaunimo 
situacijos tyrimai – jų įvairovė, kokybė ir naudingumas; 

 antra, pristatoma, kokie duomenys apie jaunimo situaciją yra sistemingai renkami 
savivaldybėje; 

 trečia, aptariama, ar ir kokiu mastu savivaldybėje vykdomas jaunimo politikos 
įgyvendinimo vertinimas; 

 ketvirta, aptariama, kiek renkami stebėsenos duomenys, vykdomų tyrimų ir 
vertinimų rezultatai yra naudojami sprendimų priėmimo procese; 

 penkta, aptariamas inovacijų taikymas ir plėtra įgyvendinant jaunimo politiką 
savivaldybėje; 

 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Marijampolės savivaldybėje kiekvienais metais yra atliekami įvairūs jaunimo poreikių 
tyrimai. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, tokius tyrimus atlieka JRK, savivaldybės 
teritorijoje veikiančios su jaunimo dirbančios ar jaunimui paslaugas teikiančios valstybės ir 
savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, aukštųjų mokyklų studentai (pvz., 
Marijampolės kolegijos), kiti privatūs asmenys. 
 

 
Jaunimo situacijos stebėsena Marijampolės savivaldybėje sistemingai vykdoma nuo 2003 m. 
Kiekvienais metais yra surenkami ir analizuojami duomenys apie jaunimą įvairiose srityse: 
formaliojo ir neformaliojo ugdymo, užimtumo, įsidarbinimo, būsto įsigijimo, 
nusikalstamumo, sveikatos apsaugos ir kt. Galima teigti, kad savivaldybės atliekami jaunimo 
situacijos ir poreikių tyrimai yra tęstiniai (longitudiniai) – kasmet yra lyginami ir vertinami 
įvairių sričių rodiklių pokyčiai, į juos atitinkamai atsižvelgiama tobulinant esamas JP 
įgyvendinimo priemones bei numatant naujas. 
 
Taip pat yra vykdomi pavieniai jaunimo poreikių tyrimai. Iki šiol buvo vykdyti tokie tyrimai: 

 „Jaunimo laisvalaikio ir papildomo ugdymo poreikio tyrimas“. Inicijavo Visuomeninė 
taryba prie Marijampolės policijos komisariato, tyrimas atliktas ir pristatytas 
Marijampolės Švietimo įstaigų vadovų ir Švietimo tarybos posėdžiuose; 

 2009-2010 mokslo metų neformaliojo ugdymo krypčių poreikio apžvalgos, poreikio 
nustatymas 2010–2011 mokslo metams; 

 „Paauglių elgesio problemos mokykloje: priežastys ir jų sprendimo būdai“. Tyrimą 
atliko G. Jakovickienė ir Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinių mokslų 
fakulteto komanda; 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai 

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena 
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 „Sveikos gyvensenos tyrimas“ (jaunų žmonių gyvensenos, sveikatos, elgesio 
pažinimas). Atliko Marijampolės visuomenės sveikatos biuras ir biomedicininių 
tyrimų institutas). 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, savivaldybėje yra sukurtas nevyriausybinių 
organizacijų registras, kuriame kaupiami duomenys apie jaunimui paslaugas teikiančių 
organizacijų ir įstaigų veiklą (pagal jų pateiktas ataskaitas), stebima jaunimo organizacijų 
kaita, vertinama, kokio tipo organizacijos veikia aktyviausiai. 
 
Taip pat yra renkami duomenys apie Marijampolės savivaldybės skirtą finansavimą jaunimo 
ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, kai lėšos yra skiriamos ne tik iš Marijampolės 
savivaldybės jaunimo užimtumo programos asignavimų, bet iš kitų savivaldybės 
administracijos fondų, pvz., administracijos direktoriaus rezervo ar atskirų savivaldybės 
administracijos struktūrinių padalinių (pvz., Kultūros, Sporto skyrių) administruojamų 
programų lėšų. Be to, kaupiami ir analizuojami duomenys apie Marijampolės jaunimo 
užimtumo programos projektams vykdyti skiriamų lėšų panaudojimą ir finansuotų veiklų 
įvairovę. 
 
Kasmet atliekama Marijampolės savivaldybės formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų 
veiklos analizė (tarptautinis bendradarbiavimas, vykdomi projektai, savivaldų veikla ir kt.), 
jaunimo situacijos statistiniai (formaliojo ir neformaliojo ugdymo, užimtumo, nedarbo, 
nusikalstamumo, priklausomybių, apsirūpinimo būstu) duomenys naudojami rengiant 
ateinančių metų Jaunimo užimtumo programos įgyvendinimo planus. Taip pat yra teikiamos 
JRK ir JRT metinės veiklos ataskaitos. Kiekvienais metais, išanalizavus surinktus duomenis, 
atsižvelgiant į rezultatus, yra nustatomi ateinančių metų savivaldybės jaunimo politikos 
prioritetai. 
 
Surinkti ir apibendrinti duomenys pristatomi konferencijose, tarpžinybiniuose susitikimuose, 
informacija teikiama suinteresuotiems asmenims, medžiaga naudojama metinėse 
savivaldybės administracijos ataskaitose, kurios talpinamos internete www.marijampole.lt. 
 
Tik 26,3 proc. iš 18 apklausos respondentų nurodė, kad renka ir sistemina duomenis apie 
jaunimą. Pastebėtina, kad į šį klausimą teigiamai atsakė savivaldybės administracijos 
atstovas ir 22,2 proc. kitų organizacijų atstovų. 
 
Atsakant į klausimą „ar naudojatės savivaldybių surinktais duomenimis apie jaunimą“, 31,6 
proc. apklaustųjų į pateiktą klausimą atsakė teigiamai. 26,3 proc. apklaustųjų nurodė, kad 
nesinaudoja tokiais duomenimis, kadangi nežino jog tokių esama. 21,1 proc. visų 
respondentų nurodė, kad nesinaudoja savivaldybės surinktais duomenimis, kadangi nėra 
poreikio. 15,8 proc. apklausos respondentų pažymėjo, kad nesinaudoja duomenimis apie 
jaunimą, kadangi savivaldybė jų nesuteikia. Likusių organizacijų atstovai negalėjo atsakyti į 
pateiktą klausimą. 
 

 
JP įgyvendinimo vertinimas atliekamas kasmet pagal savivaldybės Jaunimo užimtumo 
programą, teikiant savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo ataskaitas. Šias ataskaitas 
rengia JRK, atskira dalimi jos yra įtraukiamos į savivaldybės administracijos direktoriaus 
metinę veiklos ataskaitą. Be JP įgyvendinimo ataskaitos, JRK taip pat rengia detalesnes 
vykdytų veiklų metines ataskaitas, kuriose pateikiama informacija apie vykdytus renginius, 
įgyvendintus projektus, jaunimo veikloms skirtą finansavimą. 
 
Metinį veiklos įvertinimą taip pat atlieka ir savivaldybės JRT – teikiamos ataskaitos 
svarstomos savivaldybės taryboje. 

8.3 Jaunimo politikos vertinimas 
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Interviu duomenimis, vidinius veiklos įsivertinimus atlieka didžioji dalis jaunimo organizacijų. 
MJOTAS rengia metines veiklos ataskaitas, kurias pateikia svarstyti aukščiausiam 
organizacijos valdymo organui Visuotiniam narių susirinkimui. 
 
72,2 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų 
teigia, kad jų organizacijose yra vykdomi vidiniai veiklos įsivertinimai. Savivaldybės 
administracijos atstovas taip pat nurodė, kad savivaldybėje vykdomi vidiniai veiklos 
įsivertinimai. 
 

 
Kaip minėta 8.2 skyriuje, vertinimui surinkti duomenys rodo, kad stebėsenos ir tyrimų 
duomenys apie jaunimo situaciją savivaldybėje bei JP įgyvendinimo rezultatų analizė yra 
naudojama kiekvienais metais nustatant naujus JP prioritetus, rengiant Marijampolės 
savivaldybės plėtros, Marijampolės savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, 
tarpinstitucines programas, formuojant savivaldybės metų biudžetą, ruošiant projektų 
finansavimo nuostatus, ruošiant projektus gauti finansinę paramą. Šiuo klausimu apklausoje 
dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai išreiškė kitokią nuomonę: tik 
5,5 proc. apklausos respondentų nurodė, kad Marijampolės savivaldybėje jaunimo situacijos 
stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai taikomi tobulinant JP įgyvendinimą 
savivaldybėje. 27,8 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad tokie duomenys nėra taikomi 
tobulinant JP įgyvendinimą. Didžioji dalis (66,7 proc.) apklausos dalyvių negalėjo atsakyti į 
pateiktą klausimą. Tokiems apklausos rodmenims gali turėti įtakos nepakankamas 
informuotumas apie atliekamus tyrimus ir situacijos stebėseną, todėl šiuo klausimu reikėtų 
gerinti informacijos sklaidą, efektyviau viešinti rezultatus, stengtis plačiau supažindinti 
visuomenę. 
 

 
2007 m. pabaigoje Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje atidarytas 
Multicentras. Tai interaktyvaus mokymosi centras, skirtas mokslui ir pažinimui, kuriame 
siūlomos plačios veiklos sritys ir tyrinėjimai, susieti su naujausiomis informacinėmis ir 
kompiuterių technologijomis. Interaktyvaus mokymosi centro siekis yra skatinti vaikų ir 
jaunimo domėjimąsi informacinėmis technologijomis, teikti mokykloms papildomo mokymo 
galimybę, bendradarbiauti su jomis, skatinti vaikų užimtumą. Multicentre veikia aštuonios 
interaktyvios edukacinės laboratorijos. Multicentro veikla svarbi skatinant jaunimo 
užimtumą į pagalbą pasitelkiant inovatyvias priemones. 
 
57,9 proc. apklausos dalyvių negalėjo atsakyti ar per pastaruosius trejus metus Marijampolės 
savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių. 
21,1proc. respondentų į pateiktą klausimą atsakė teigiamai ir tiek pat apklausos dalyvių 
atsakė, kad per pastaruosius trejus metus Marijampolės savivaldybėje nebuvo įdiegta 
esminių jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių. 
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, 32 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 
5 ir 8 Metodikos indikatorius (32 lentelė). 

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos 
duomenų naudojimas 

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo politiką 

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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32 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Jaunimo 
politikos 

tobulinimas ir 
inovacijos 

(5 ir 8 
Metodikos 

indikatoriai) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos 
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti 

tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo poreikių 
stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius.  

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Tyrimų jaunimo 
klausimais 
vykdytojai. 
Tyrimų įvairovė, 
kokybė ir 
naudingumas 

Vykdomi tyrimai 
įvairiose jaunimo 
politikos įgyvendinimą 
apimančiose srityse. 

Nepakankamas 
jaunimo situacijos 
ir poreikių 
vertinimų bei 
tyrimų rezultatų 
bei jų 
panaudojimo 
žinomumas. 
Į jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimo procesą 
nėra įtraukiami 
jaunimo atstovai. 

Efektyvinti informacijos apie 
atliekamus tyrimus bei vertinimus 
sklaidą, organizuojant rezultatų 
aptarimus įtraukti kuo platesnį ratą 
jaunimo atstovų (ne tik JRT narius, 
bet ir kitą suinteresuotą jaunimą). 
Savivaldybėje būtina gerinti 
sistemingą jaunimo politikos 
stebėseną ir vertinimą. 
Pirma, būtina sudaryti jaunimo 
situacijos rodiklių sąrašą, jį kasmet 
atnaujinti ir viešinti. Jaunimo 
rodikliai turi būti sudaromi 
atsižvelgiant į įvairių skyrių 
poreikius, juos renkant 
bendradarbiaujama su įvairiomis 
savivaldybėje veikiančiomis 
organizacijomis. Didele dalimi šią 
veiklą JRK jau vykdo, tačiau reikėtų 
ją formalizuoti, viešinti duomenis, 
juos analizuoti. 
Antra, būtina diegti sistemingus 
jaunimo poreikių tyrimus, kuriuos 
atlikti kasmet, siekiant duomenų 
palyginamumo, situacijos pokyčių 
įvertinimo. Tam JRT turėtų išskirti 
svarbiausių tyrimo klausimų sąrašą, 
pasitelkti tinkamus tyrimo metodus 
(pavyzdžiui, savivaldybėje įdiegti 
apklausų įrankį), naudotis jaunimo 
organizacijų pagalba. 
Savivaldybėje įgyvendinama 
jaunimo politika turėtų būti kasmet 
vertinama pagal numatytus 
produkto ir rezultato rodiklius; o 
kas keturis – penkis metus turėtų 
būti atliekamas poveikio vertinimas 
(vertinama įtaka numatytiems 
efekto kriterijams). Poveikio 
vertinimas turėtų būti siejamas su 
savivaldybės strateginio plano 
įgyvendinimo pabaiga ir naujo 
plano formavimo pradžia, siekiant 
tinkamai atsižvelgti į vertinimo 
rezultatus. 

Duomenys apie 
jaunimą 

Savivaldybės 
administracijos 
atstovai renka 
statistinius duomenis 
apie jaunimą ir 
geranoriškai 
bendradarbiauja 
keičiantis šiais 
duomenimis. Tam 
tikrus duomenis apie 
jaunimą pagal savo 
veiklos sritį renka ir 
kitos jaunimo ir su 
jaunimu dirbančios 
organizacijos. 

Jaunimo 
politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Sistemingai atliekamas 
JP įgyvendinimo 
vertinimas. 
Dauguma jaunimo 
organizacijų vykdo 
vidinius veiklos 
įsivertinimus. 

Tyrimų rezultatų 
ir kitų duomenų 
panaudojimas 

Tyrimų duomenys 
kiekvienais metais 
naudojami nustatant 
naujus JP prioritetus, 
rengiant Marijampolės 
savivaldybės plėtros, 
Marijampolės 
savivaldybės 
strateginio planavimo 
dokumentus, 
tarpinstitucines 
programas, 
formuojant 
savivaldybės metų 
biudžetą, ruošiant 
projektų finansavimo 
nuostatus, ruošiant 
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Jaunimo 
politikos 

tobulinimas ir 
inovacijos 

(5 ir 8 
Metodikos 

indikatoriai) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos 
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti 

tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo poreikių 
stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius.  

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
projektus gauti 
finansinę paramą. 

Politikos įgyvendinimo vertinimui 
savivaldybė turėtų numatyti 
reikiamus finansinius išteklius. Inovacijų 

taikymas ir 
plėtra 
formuojant bei 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 

Savivaldybėje įsteigtas 
Multicentras – 
inovatyvus 
interaktyvaus 
mokymosi centras 

Skatinti inovacijų 
taikymą ir plėtrą 
įgyvendinant 
savivaldybės 
jaunimo politiką. 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS 

Šiame skyriuje aptariamas savivaldybės bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo 
politikos įgyvendinimo klausimais. 
 

 
Marijampolės savivaldybė vykdo tarptautinį bendradarbiavimą jaunimo politikos 
įgyvendinimo srityje. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, savivaldybė 
bendradarbiauja su Lesja (Norvegija) savivaldybės administracija, Rogožino (Lenkija) miesto 
savivaldos institucijomis, Kaliningrado srities (Rusija) Černiachovsko (liet. Įsruties), 
Krasnoznamensko, Ozerko ir Gusevo miestų savivaldos institucijomis. 
 
2008 m., 2009 m. ir 2011 m. buvo įgyvendinti 6 tarptautiniai projektai jaunimo politikos 
srityje, duomenys apie šiuos projektus pateikiami 33 lentelėje. 2010 m. nebuvo įgyvendinta 
projektų jaunimo politikos srityje, tačiau buvo organizuojama kasmetinė Marijampolės 
miesto dienų programa, kurios renginiuose dalyvavo svečiai iš užsienio. 
 
33 lentelė. Savivaldybės administracijos įgyvendinti tarptautiniai projektai jaunimo 
politikos srityje 2008 – 2011 m. 

Metai 
Įgyvendintų 

projektų 
skaičius 

Informacija apie projektus 

2008 4  Tarptautinio bendradarbiavimo projektas su Zwickau 
(Vokietija) ir Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centru; 

 Lietuvos-Rusijos partnerystės iniciatyvų forumas (Kaliningrado 
sritis ir Marijampolės savivaldybė) draugiškų santykių 
vystymas, partnerystės užmezgimas tarp visuomeninių 
organizacijų, savivaldybių, kultūros, lavinimo bei kitų su 
jaunimu dirbančių įstaigų; 

 Suomių moksleivių vizitas iš Kokolos miesto; 
 Marijampolės miesto dienų programa. 

2009 3  Labdaros ir socialinių paslaugų projektas su Bergiš Gladbacho 
miestu (Vokietija) akcija „Vaikai vaikams“ kartu su 
Marijampolės vaikų globos namais; 

 „Comrenius“ daugiašalės partnerystės projektas „Paauglių 
maistas“; 

 Marijampolės miesto dienų programa. 
2011 2  Tarptautinio bendradarbiavimo projektas tarp miestų 

partnerių – Marijampolės ir Lesja (Norvegija), jaunimą 
atstovaujančių organizacijų susitikimas, pasidalinimas darbo 
patirtimi; 

 Marijampolės miesto dienų programa. 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
2009 m. Marijampolės savivaldybėje buvo organizuotas JTBA tarptautinis savanoriškos 
veiklos projektas ekologine tema „Doors of Doirani Room“, vyko paraiškų teikimas 
programai „Veiklus jaunimas“. 2010 m. Kūrybinės raiškos centras organizavo tarptautiniai 
mokymus „Quality in Action“. 

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis 
jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais 
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Marijampolės savivaldybės jaunimo politiką formuojantys ir įgyvendinantys savivaldybės 
administracijos atstovai pakankamai intensyviai dalyvauja tarptautiniuose renginiuose, kurių 
sąrašas nuo 2008 m. pateikiamas 34 lentelėje. 
 
34 lentelė. Marijampolės savivaldybės jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių 
savivaldybės administracijos atstovų dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose 

Metai Informacija apie renginius 
2008  Dalyvavimas Soligorsko (Baltarusija) 50 metų įkūrimo jubiliejiniuose 

šventiniuose renginiuose pagal susigiminiavusių miestų programą. 
 Dalyvavimas konferencijoje „Aktyvus bendradarbiavimas – įrankis plėtoti 
inkliuzinę mokyklą“, Viborgo miestas (Danija). 
 Marijampolės savivaldybės delegacija (5 atstovai) viešėjo Įsruties 
(Černiachovsko) mieste (Rusija, Kaliningrado sritis), kur vyko Černiachovsko-
Insterburgo miesto įkūrimo 425-ųjų metinių minėjimas (2008 m. rugsėjo 5 – 7 
d.). 

2009  Černiachovsko (Rusija, Kaliningrado sritis) miesto vadovybės kvietimu 
Marijampolės savivaldybės delegacija dalyvavo Černiachovske surengtoje 
Lietuvių kultūros dienų šventėje, skirtoje Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečiui. Koncertinėje programoje pasirodė Marijampolės pučiamųjų 
orkestras su šokėjomis. Surengtos draugiškos varžybos tarp futbolo klubo 
„Sūduva“ dublerių komandos ir Černiachovsko futbolo klubo komandos (2009 
m. balandžio 25-26 d.). 
 Marijampolės savivaldybės atstovų dalyvavimas Černiachovsko (Įsruties) 
mieste (Rusija, Kaliningrado sritis) vykusiuose renginiuose, skirtuose tradicinei 
Černiachovsko-Insterburgo miesto dienai (2009 m. rugsėjo 4-6 d.). 
 Marijampolės savivaldybės Pasaulinei neįgaliųjų dienai skirtame renginyje 
dalyvavo trijų asmenų grupė iš Černiachovsko (Įsruties) miesto (2009 m. 
gruodžio 18 d.). 

2010  Savivaldybės atstovų dalyvavimas Rogozino (Rusija, Kaliningrado sritis) 
Olimpinių dienų minėjimo programoje (kultūriniai, pažintiniai, jaunimo 
politikos įgyvendinimo patirties pasidalinimo renginiai). 
 Miestų partnerių Kaliningrado srities (Černiachovsko, Krasnoznamensko, 
Ozerko, Gusevo) ir Lietuvos Respublikos Euroregiono Nemunas narių 
susitikimas (kultūriniai, sporto, jaunimo politikos įgyvendinimo projektų ir 
galimybių jiems įgyvendinti aptarimas). 
 Savivaldybės investicijų, kultūros, jaunimo reikalų specialistai lankėsi miestų-
partnerių susitikime Černiachovsko (Įsruties) mieste (Rusija, Kaliningrado 
sritis). Susitikimo tikslas – aptarti bendradarbiavimo galimybes ir projektinius 
siūlymus, planuojant bendrus Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos projektus 
(2010 m. liepos 9 d.). 
 Marijampolės savivaldybės delegacija, vadovaujama mero V. Brazio, ir 
Marijampolės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras bei merginų 
šokių grupė „Arabeskas“ dalyvavo tradicinėje Černiachovsko-Insterburgo 
miesto dienų šventėje (2010 m. rugsėjo 4-5 d.). 
 Černiachovsko rajono (Rusija, Kaliningrado sritis) centrinėje ligoninėje lankėsi 
oficiali Marijampolės savivaldybės ir VšĮ Marijampolės ligoninės delegacija. 
Susitikimo metu buvo aptarti projekto „Bendradarbiavimo plėtra siekiant 
didinti Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos pasienio regiono gyventojų medicininį 
saugumą“, finansuojamo iš Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo 
abipus sienos programos, įgyvendinimo klausimai . (2010 m. lapkričio 3 d.). 
 Marijampolės savivaldybės oficiali delegacija ir Laisvalaikio ir užimtumo 
centro folkloro kolektyvas „Žibinyčia“ dalyvavo Lietuvių kultūros dienose 
Černiachovsko (Rusija, Kaliningrado sritis) mieste, kurių metu surengė 
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Metai Informacija apie renginius 
koncertus lietuvių bendruomenių atstovams, dalyvavo šventinėje visų Lietuvos 
kolektyvų koncertinėje programoje (2010 m. lapkričio 10 d.). 
 Dvi Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų grupės dalyvavo 
savaitės trukmės stažuotėse Norvegijoje, kurios buvo suorganizuotos 
įgyvendinant projektą „Marijampolė-Lesja: naudingi sprendimai bendromis 
jėgomis“ (projekto įgyvendinimo sutarties Nr. 2004-LT0009-TES-INOR-02-017) 
pagal Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų 
schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, 
regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje 
stiprinimas“. Pagal projektą surengti seminarai: „Vietos bendruomenės įtaka 
sprendimų priėmimo procesui Lesja savivaldybėje“, „Piliečių vaidmuo 
stiprinant demokratinius procesus“, „Aplinkosauginis švietimas ir atliekų 
tvarkymo sistema Lesja savivaldybėje“ ir „Kaip ugdyti gyvenamajai aplinkai 
neabejingą vartotoją: rinkodaros strategija“. 

2011  „Tarptautinių santykių atnaujinimas – tarptautinėse jaunimo futbolo 
žaidynėse „MINI EURO Suwalki 2011“ (Lenkija). 
 P. Tribunalski draugiškas vizitas, susitikimas su jaunimo organizacijomis, 
bendradarbiavimo galimybių aptarimas (Lenkija). 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Marijampolėje taip pat lankosi užsienio šalių delegacijų atstovai. 2009 m. gegužės 29-30 d. 
Černiachovsko (Įsruties) rajono ir miesto delegacijos, vadovaujamos Černiachovsko rajono 
deputatų tarybos pirmininko Igorio Kuznecovo ir miesto savivaldybės vadovo Andrejaus 
Naumovo, dalyvavo šventėje „Miesto dienos 2009“. Kartu šventėje viešėjo ir Rusijos 
Federacijos ambasados Lietuvoje konsulinio skyriaus vedėjas Aleksandras Pikaliovas. 2010 
m. spalio 9 d. Sporto centro „Sūduva“ stadione vykusioje tradicinėje derliaus šventėje 
„Sūduvos kraitė 2010“ dalyvavo Černiachovsko mieste (Rusija, Kaliningrado sritis) miesto ir 
rajono delegacija. 2010 m. gruodžio 5 d. rusakalbių klubo „Mozaika“ kvietimu Marijampolėje 
lankėsi Černiachovsko miesto skautų bei kitų jaunimo organizacijų atstovai. 2010 m. 
gruodžio 10-11 dienomis). Marijampolėje lankėsi Lesja (Norvegija) savivaldybės 
administracijos atstovai. Vizito metu svečiai pabuvojo savivaldybės socialinėse įstaigose, 
aptarė tolimesnį bendradarbiavimą. Delegacijos nariai dalyvavo atnaujintos J. Basanavičiaus 
aikštės atidarymo ir Kalėdų eglės įžiebimo šventėje. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad savivaldybėje taikoma 
užsienio šalių geroji praktika įgyvendinant jaunimo politiką. Perėmus užsienio šalių gerąją 
praktiką, Marijampolės rajono seniūnijose tam tikromis dienomis pradėjo budėti policijos 
atstovai. Mokyklose organizuojami susitikimai su policijos atstovais. 
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, galima teigti, kad Marijampolės savivaldybė yra 
užmezgusi tarptautinio bendradarbiavimo kontaktus ir gana intensyviai bendradarbiauja su 
užsienio partneriais jaunimo politikos klausimais. 35 lentelėje pateikiamos išvados ir 
rekomendacijos pagal 9 Metodikos indikatorių. 

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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35 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas 

(9 Metodikos 
indikatorius) 

Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo 
principų, nurodytų įstatyme ir programose. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Bendradarbiavimas 
su kitomis šalimis 
jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
klausimais 

Savivaldybė 
bendradarbiauja su kitomis 
šalimis jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais. 
Ypač intensyviai yra 
bendradarbiaujama su 
Černiachovsko (Rusija, 
Kaliningrado sritis) miesto 
savivaldos institucijomis ir 
Lesja (Norvegija) 
savivaldybės 
administracija. 

Naujų užsienio 
partnerių paieška, 
platesnių 
tarptautinių ryšių 
mezgimas. 
2011 m. sumažėjęs 
tarptautinių 
projektų skaičius. 

Skatinti ir toliau plėtoti 
tarptautinį 
bendradarbiavimą su 
užsienio partneriais JP 
įgyvendinimo srityje. 
Kuo daugiau į 
tarptautinį 
bendradarbiavimą 
įtraukti jaunimo 
atstovus ir įvairias 
jaunimo organizacijas. 
Rekomenduojama 
aktyviai įsitraukti į 
nacionalinio lygmens 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
projektus, kooperuotis 
su kitomis 
savivaldybėmis. 



80 

 10. GEROJI PRAKTIKA 

Geroji praktika šio vertinimo kontekste suprantama kaip tokios jaunimo politikos 
savivaldybėse priemonės, dėl kurių sutaria suinteresuotosios šalys, arba kurios padeda 
efektyviai siekti jaunimo politikos tikslų. Taigi, gerąją praktiką galime suprasti tiek rezultato, 
tiek proceso prasme. Atsižvelgiant į Metodikos indikatorių struktūrą ir į viešosios politikos 
įgyvendinimo proceso etapus, galima skirti tokius gerosios praktikos aspektus: 

 Sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo 
organizacijų; 

 Jaunimo politikos priemonių sėkmingas pritaikymas tikslinėms grupėms; 
 Efektyvus kokios nors jaunimo politikos požiūriu kylančios problemos sprendimas. 

 
Gerąja praktika Marijampolės savivaldybėje galima laikyti patį jaunimo politikos sisteminį 
įgyvendinimą: ekstensyviai išvystyta jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 
dokumentų struktūra, sukurtos kitos prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui. 
Savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos aktyviai įsitraukia į JP formavimo ir 
įgyvendinimo procesus, kryptingai siekia išreikšti savo politinę valią, būti išgirsti ir išklausyti. 
Intensyviai veiklą vykdo jaunimo interesus atstovaujančios organizacijos (Marijampolės 
jaunimo organizacijų taryba „Apskritas stalas“, Marijampolės mokinių parlamentinė grupė, 
Marijampolės kolegijos studentų atstovybė). MJOTAS deleguoja atstovus į savivaldybės 
Jaunimo reikalų tarybą. MJOTAS atstovai jau dabar yra kviečiami kitų savivaldybių jaunimo 
organizacijų tarybų pasidalinti gerąja praktika, supažindinti su Marijampolės jaunimo 
organizacijų veikla, savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimu. 



81 

 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS 

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinti pagal žemiau pateiktą 
analizės modelį (24 pav.). 
 
24 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 

 
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir 
apklausomis bei interviu, galima teigti, kad Marijampolės savivaldybėje sukurta jaunimo 
politiką formuojanti ir reglamentuojanti jos įgyvendinimą teisinė bazė yra vertintina labai 
gerai33. Numatytos pagrindinės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo kryptys, kurių 
yra sistemingai ir nuosekliai laikomasi: 

 jaunimo laisvalaikio užimtumo infrastruktūros plėtojimas; 
 neformaliojo ugdymo sistemos tobulinimas; 
 jaunimo organizacijų veiklos skatinimas ir rėmimas. 

 
Savivaldybėje įgyvendinamos beveik visos nacionalinės jaunimo politikos programos, 
jaunimo politika yra plačiai įtraukta į savivaldybės strateginius ir veiklos planavimo 
dokumentus. Taigi, Marijampolės savivaldybės įgyvendinamos priemonės gerai atitinka 
nacionalinės jaunimo politikos prioritetus. 

                                                             
 
 

33 Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – 
visai neatitinka (neatsižvelgia/neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą rodiklį); 2 – prastai atitinka; 3 – 
vidutiniškai atitinka; 4 – gerai atitinka; 5 – puikiai atitinka (nieko tobulinti nereikia). Jeigu vertinama, 
pavyzdžiui, „prastai-vidutiniškai“ arba „labai gerai“, įvertinimo balas yra per vidurį – šiuo atveju 2.5 ir 4.5. 

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys 
atitinka nacionalinės jaunimo politikos kryptis 
ir savivaldybės jaunimo situaciją? 
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Savivaldybėje įgyvendinama JP vertintina kaip horizontali politika. Savivaldybėje vykdomas 
tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas jaunimo klausimais. Savivaldybės 
struktūrinių padalinių veiklos planuose pagal jų kompetenciją yra priskiriamos tam tikros JP 
įgyvendinančios funkcijos. Pagal šį kriterijų Marijampolės savivaldybė vertinama labai gerai. 
 

 
Į JP formavimo ir įgyvendinimo procesus stengiamasi įtraukti visų suinteresuotų grupių 
atstovus. Vis dėlto, apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų teigimu, ne 
visuomet atsižvelgiama į jų teikiamus pasiūlymus, dažnai glaudžiau bendradarbiaujama su 
politinėmis jaunimo organizacijomis, į skirtingų tipų jaunimo organizacijų pasiūlymus ne 
visuomet atsižvelgiama vienodai. Savivaldybė turėtų stengtis aktyviau įtraukti visas jaunimo 
organizacijas į JP formavimo procesus savivaldybėje, kviesti jų atstovus stebėtojų teisėmis 
dalyvauti visuose savivaldybės komisijų, komitetų ir darbo grupių posėdžius jaunimo 
klausimais taip sudarant visapusiškas galimybes išsakyti savo nuomonę, įtraukti jaunimo 
atstovus į JP įgyvendinimo vertinimo procesą. Reikėtų stengtis kaip įmanoma labiau 
atsižvelgti į įvairiose srityse veikiančių jaunimo organizacijų atstovų pasiūlymus. Pagal šį 
kriterijų Marijampolės savivaldybė vertinama labai gerai. 
 

 
Savivaldybėje JRK ir kiti savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai pagal 
kompetenciją renka tam tikrus duomenis apie jaunimą bei jaunimo ir su jaunimu dirbančias 
organizacijas. Duomenis renka bei tyrimus atlieka įvairios su jaunimu dirbančios ar jaunimui 
paslaugas teikiančios valstybinės ir savivaldybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos; 
savivaldybėje yra atliekamos jaunimo apklausos ir jaunimo padėties analizės atskirose 
jaunimo politikos srityse. Kasmet yra vertinami įvairių sričių rodiklių pokyčiai, į juos 
atitinkamai atsižvelgiama tobulinant esamas JP įgyvendinimo priemones bei numatant naujas. 
Tyrimų duomenys kiekvienais metais naudojami nustatant naujus JP prioritetus, rengiant 
Marijampolės savivaldybės plėtros, Marijampolės savivaldybės strateginio planavimo 
dokumentus, tarpinstitucines programas, formuojant savivaldybės metų biudžetą, ruošiant 
projektų finansavimo nuostatus, rengiant projektus gauti finansinę paramą. Pagal šį kriterijų 
Marijampolės savivaldybė vertinama vidutiniškai-gerai. 
 

 
Savivaldybės įgyvendinamos programos yra orientuotos į išskiriamas tikslines grupes. Vis 
dėlto, vis dar nepakankamas dėmesys yra skiriamas neorganizuoto, nemotyvuoto jaunimo 
pritraukimui į socialiai ir pilietiškai naudingas veiklas. Šioje srityje teigiamų pokyčių galėtų 
atsirasti įsteigus atviro darbo su jaunimu metodais dirbančią įstaigą. Savivaldybėje galėtų 
būti išskirtos šios tikslinės jaunimo grupės: aktyvus jaunimas, jaunos šeimos ir į nusikaltimus 
linkęs jaunimas, priklausomybės ligomis sergantis jaunimas. Pagal šį kriterijų Marijampolės 
savivaldybė vertinama vidutiniškai. 

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali? 

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą? 

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta 
poreikių nustatymu)? 

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į 
visų jaunimo grupių interesus? 
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JRK priskirtos visos funkcijos numatytos Pavyzdiniame savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus pareigybės aprašyme, kitos JRK priskirtos funkcijos nesudaro žymesnių 
kliūčių tinkamai vykdyti jos tiesioginių jaunimo reikalų koordinatorės funkcijų. Savivaldybės 
administracija suteikia palankias darbo sąlygas JRK veiklai vykdyti ir kvalifikacijai kelti. 
Marijampolės savivaldybėje JRK aktyviai prisideda prie JP formavimo ir įgyvendinimo. 
Palyginus su kitomis vertintomis savivaldybėmis, Marijampolės savivaldybė skiria gana 
nemažą kiekį lėšų JP įgyvendinimui. Prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui vertinamos 
labai gerai. Vis dėlto, nors savivaldybės skiriamos lėšos JP įgyvendinimui yra pakankamai 
nemažos, turint omenyje, kad savivaldybėje veikia palyginus daug jaunimo organizacijų, 
programinio jaunimo projektų finansavimo apimtys galėtų būti kasmet didinamos. 
 

 
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos 
rezultatus, interviu ir apklausos metu surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, 
kokiu mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Savivaldybėje 
veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų buvo prašoma įvertinti jaunimo 
politikos pasiekimus per pastaruosius trejus metus šiose srityse: 

 neformalaus švietimo plėtroje; 
 didinant jaunimo galimybes įsidarbinti; 
 skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą; 
 rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija; 
 užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę; 
 mažinant jaunimo socialinę atskirtį; 
 skatinant tarptautinę jaunimo veiklą. 

 
24 pav. Įvertinkite, ar, Jūsų nuomone, savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika per 
pastaruosius trejus metus pasiekė gerų rezultatų žemiau įvardintose srityse. Pateikite savo 
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate, o 5 – sutinkate, kad 
buvo pasiekti ženklūs rezultatai. Atsakymų vidurkiai. N=19 
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Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir 
verslumą

Jaunimui skirto neformalaus švietimo 
plėtroje

Užtikrinant jaunimo dalyvavimą, 
aktyvumą, savanorystę

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

Rūpinantis jaunimo sveikata ir 
priklausomybių prevencija

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos Savivaldybės administracija
 

Šaltinis: Marijampolės organizacijų apklausa, 2011 

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui 
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių 
lėšų) atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu? 

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika savivaldybėje yra 
rezultatyvi?  
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Atsakydami į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama jaunimo 
politika pasiekė reikšmingesnių rezultatų, geriausiai vertinti savivaldybės pasiekimai 
rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija bei mažinant jaunimo socialinę 
atskirtį (24 pav.). Tuo tarpu žemiausiai įvertinti pasiekimai didinant jaunimo galimybes 
įsidarbinti ir skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovai žemiau vertino savivaldybės jaunimo politikos pasiekimus nei 
savivaldybės administracijos atstovai. Apibendrinant, savivaldybės pasiekimai apklausos 
respondentų vertinami gerai. 
 
Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis, galima teigti, kad Marijampolės jaunimo 
politikos rezultatyvumas per pastaruosius trejus metus yra vertintinas gerai. 
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 1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS 

36 lentelė. Atliktų interviu sąrašas 
Vardas, pavardė Pareigos Interviu data 

Loreta Rutkauskienė Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatorė 

2011-12-01 

Marius Čeponas Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos 
„Apskritas stalas“ pirmininkas, Marijampolės 
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narys 

2011-12-02 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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