
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO  
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE  

KOKYBĖS VERTINIMO  
ATASKAITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILNIUS, 2011 

 
Vertinimas parengtas VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto (VPVI) vertintojų pagal 2011 m. 
liepos 7 d. pasirašytą sutartį Nr. 1F-19-(6.26) su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos (JRD). Vertinimas finansuojamas pagal JRD įgyvendinamą projektą 
„Integruotos jaunimo politikos plėtra“ Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, finansuojamą Europos 
Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.   



1 

 TURINYS 

TURINYS ............................................................................................................................................ 1 
SANTRUMPŲ SĄRAŠAS ...................................................................................................................... 3 
ĮVADAS .............................................................................................................................................. 4 
1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS ......................................................................................................... 5 
2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI ........................................................................ 7 
2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra .......................................................................... 7 
2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės tarnautojai ........................................................ 13 
2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos ........................................................................................ 16 
2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos ........................................................................................................... 21 
3. JAUNIMO DALYVAVIMAS ............................................................................................................. 23 
3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją.................................................................. 23 
3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje ......................................................... 25 
3.3 Jaunimo veikla ......................................................................................................................................... 25 
3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, vaikų globos namuose ........................... 27 
3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje ...................................... 28 
3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos ........................................................................................................... 30 
4. PARAMA JAUNIMUI ..................................................................................................................... 32 
4.1 Finansinė parama .................................................................................................................................... 32 
4.2 Materialinė parama ................................................................................................................................. 36 
4.3 Kitokia parama ........................................................................................................................................ 36 
4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos ........................................................................................................... 38 
5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS ........................... 39 
5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas ......................................................................................................... 39 
5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu ................................................................................................................ 40 
5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija .................................................................................................... 40 
5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos ........................................................................................................... 42 
6. JAUNIMO INFORMAVIMAS .......................................................................................................... 43 
6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą ..................................................................... 43 
6.2 Jaunimo veiklos žinomumas ..................................................................................................................... 45 
6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje ........................................................................ 46 
6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos ........................................................................................................... 47 
7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS, JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS.................... 49 
7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros .............................................................................................. 49 
7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų 
programose, planuose ................................................................................................................................... 49 
7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas ............................................... 50 
7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo politikos prioritetams 50 
7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos ........................................................................................................... 50 
8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR INOVACIJOS ..................................................................... 52 
8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai ................................................................................................... 53 
8.2 Jaunimo situacijos stebėsena ................................................................................................................... 53 
8.3 Jaunimo politikos vertinimas .................................................................................................................... 54 
8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas ............................................................................... 54 
8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant jaunimo politiką ................................................ 55 



2 

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos ........................................................................................................... 56 
9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS ......................................................................... 58 
9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais ..................................... 58 
9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos ........................................................................................................... 58 
10. GEROJI PRAKTIKA ...................................................................................................................... 59 
11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS ................................................................................................... 60 
1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS .......................................................................................... 64 
 



3 

 SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

AJC  Atviras jaunimo centras 

EBPO  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

ES  Europos Sąjunga 

JP  Jaunimo politika 

JRD  Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 

JRK  Jaunimo reikalų koordinatorius 

JRT  Jaunimo reikalų taryba 

JTBA  Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 

LiJOT  Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 

LR  Lietuvos Respublika 

MRJKK  Molėtų rajono jaunimo koordinacinis komitetas 

MRPS  Molėtų rajono plėtros sąjūdis 

MŠC  Molėtų švietimo centras 

NVO  Nevyriausybinė organizacija 

VPVI  VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas 



4 

 ĮVADAS  

Vertinimas atliktas 2011 m. rugpjūčio – spalio 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. 
 
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 Molėtų rajono savivaldybėje, joje 
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui; 

2. išsiaiškinti Molėtų rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;  
3. aptarti Molėtų rajono 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. rugsėjo 22-26 d. buvo atlikti keturi interviu su Molėtų rajono 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (JRK) bei rajono jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų atstovais; 

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

 galiausiai, naudoti 2011 m. rugsėjo mėnesį VPVI vykdytos savivaldybėse veikiančių 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos duomenys. Apklausoje 
dalyvavo penkiolika Molėtų rajone veikiančių organizacijų, iš jų dvi jaunimą 
atstovaujančios organizacijos, trys jaunimui paslaugas teikiančių organizacijų 
atstovai, trys vietos bendruomenių atstovai, po vieną vaikų dienos centro ir mokinių 
organizacijų atstovą ir penki neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigų atstovai. 

 
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 kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai 
atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka. 
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 1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS  

Molėtų rajono savivaldybė – tai Lietuvos rytuose įsikūrusi savivaldybė, kurioje yra vienas 
miestas – Molėtai, 5 miesteliai – Alanta, Balninkai, Dubingiai, Giedraičiai, Joniškis. 
Savivaldybės teritorijoje priskaičiuojama net 933 kaimai, iš kurių 107 yra viensėdžiai.  
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis1, 2011 m. pradžioje Molėtų rajone gyveno 
22000 gyventojų, iš jų 6763 (30 proc.) Molėtų mieste, 15237 (70 proc.) – kaimuose (1 
lentelė). Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taikomas 
kiekybines ribas2, savivaldybės yra skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, 
„pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Atsižvelgiant į tai, kad Molėtų rajono 
savivaldybėje gyventojų skaičius kaimo gyvenamosiose vietovėse sudaro 70 proc. 
savivaldybės gyventojų, pagal pasirinktą metodiką, Molėtų rajono savivaldybė priskiriama 
„labai kaimo“ savivaldybių kategorijai.  
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Molėtų rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius mieste Gyventojų skaičius kaimuose 
22000 6763 15237 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 
 
Statistiniais duomenimis 2011 m. pradžioje jaunimas (14-29 m.) sudarė 23 proc. visų 
gyventojų (2 lentelė), t.y. Molėtų rajone gyveno 5067 jaunų žmonių, iš kurių 1492 gyveno 
Molėtų mieste, o 3575 – kaimuose.  
 
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje 

 Merginų Vaikinų Iš viso 
Mieste 702 790 1492 
Kaime 1673 1902 3575 
Bendras skaičius rajone 2375 2692 5067 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis3 
 
Remiantis interviu duomenimis, faktiškai šis skaičius yra ženkliai mažesnis, kadangi didžiausia 
dalis 18-29 m. jaunuolių yra išvykusių studijuoti į didesnius miestus arba emigravusių ir 
nedeklaravusių naujos gyvenamosios vietos. Dėl šios priežasties, taip pat ir dėl to, kad iki šiol 
savivaldybėje nebuvo vykdyta jaunimo situacijos tyrimų (nėra žinomas tikslus nemokyklinio 
amžiaus jaunuolių skaičius), yra sudėtinga nustatyti tikslius demografinius duomenis. 
Savivaldybės atstovų nuomone, jaunuolių skaičius rajone gali būti apie 2000-3000. 3 
lentelėje pateikiami duomenys apie Molėtų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 
besimokančius 14-29 metų jaunuolius. 
 

                                                             
 
 

1 http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280. 
2 Naudojant EBPO taikomas kiekybines ribas, Lietuvoje į „pusiau kaimo“ savivaldybių grupę patenka 

savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje svyruoja nuo 32 iki 49 procentų. 
Į „kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų 
skaičiuje svyruoja nuo 50 iki 70 proc., o „labai kaimo“ grupei priskiriamos savivaldybės, kur kaimo 
gyvenamosiose vietovėse gyvena daugiau kaip 70 proc. visų savivaldybės gyventojų. Į „miesto“ savivaldybių 
grupę patenka didžiųjų miestų, kuriuose gyvena daugiau nei 50000 gyventojų, savivaldybės, o „priemiesčio“ 
grupei priskiriamos savivaldybės, esančios metropolinių centrų įtakoje. 

3 JRK suteikti 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 bei išsakytą nuomonę. 
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3 lentelė. Ugdymo įstaigose besimokantys 14-29 m. jaunuoliai 
 Merginų Vaikinų Iš viso 
Mieste 413 389 802 
Kaime 260 289 549 
Bendras skaičius rajone 673 678 1351 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Iki 2011 m. savivaldybėje nebuvo atlikti jokie jaunimo situacijos tyrimai. 
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS 
ĮGYVENDINIMUI 

Šioje dalyje pristatomos pagrindinės prielaidos, reikalingos jaunimo politikos įgyvendinimui 
savivaldybėje. Aptariami jaunimo politiką (JP) reglamentuojantys dokumentai, pateikiamas 
savivaldybės jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų sąrašas ir valstybės tarnautojų 
skaičius, aptariamos jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos. Taip pat pateikiamos 
išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Šioje dalyje pirmiausia aptariama Molėtų rajono savivaldybės 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 strateginiame 
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip 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  
 
Pagrindinių dokumentų, kuriais vadovaujantis yra įgyvendinama Molėtų rajono savivaldybės 
jaunimo politika, sąrašas pateikiamas 4 lentelėje. 
 
4 lentelė. Savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys savivaldybės teisės aktai ir kiti 
dokumentai 

Dokumentas Patvirtintas (metai) 
Molėtų rajono savivaldybės plėtros planas 2010 
Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. veiklos planas jaunimo srityje 2009 
Jaunimo reikalų koordinatoriaus 2010 m. veiklos planas jaunimo 
politikos srityje 

2010 

Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
2009 m. veiklos rėmimo programos nuostatai 

2008 

Molėtų rajono savivaldybės NVO ir tradicinių religinių 
bendruomenių rėmimo programos NVO veiklos rėmimo nuostatai 
(aktuali versija) 

2011 

Šaltinis: sudaryta autorių 

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių 
teisės aktų struktūra 
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Savivaldybėje nėra ir iki šiol nebuvo patvirtinta JP koncepcija, savivaldybės JP įgyvendinimo 
programa. 
 
Molėtų rajono savivaldybės plėtros planas (toliau – Plėtros planas) yra savivaldybės 
strateginio planavimo dokumentas. Plėtros plane jaunimo situacija rajone aptariama labai 
trumpai: pažymima, kad aktyviausiai veikia moksleiviško amžiaus jaunimas išskiriamos 
pagrindinės jaunimo aktualijos ir probleminės sritys – jaunimo užimtumas, jaunimo lyderių 
ugdymas, mokinių savivaldos skatinimas, dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų veikloje, 
turiningo laisvalaikio leidimas.  
 
Jaunimo politikos formavimui ir  įgyvendinimui dėmesio skirta ypač menkai, tačiau reikia 
pažymėti, kad Plėtros planas numato priemonių finansavimą dviems iš opiausių jaunimo 
problemų rajone – jaunimo organizacijų bei atviro jaunimo centro (AJC) trūkumui – spręsti. 
Šioms problemoms spręsti įtvirtintas Molėtų rajono plėtros strategijos III prioriteto 3.1 tikslo 
„Didinti regiono žmogiškųjų išteklių kompetenciją, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, taikyti 
aktyvias darbo rinkos priemones“ 3.1.3 uždavinys „Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus 
gyvenimui ir savirealizacijai“4. Uždaviniui įgyvendinti numatomos priemonės pateikiamos 
lentelėje žemiau. Plėtros planas jų nedetalizuoja. Kitų aktualių problemų, kaip jaunimo 
užimtumo, motyvacijos skatinimas, Plėtros planas neišskiria. 
 
5 lentelė. Uždavinio „Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus gyvenimui ir savirealizacijai“ 
įgyvendinimo priemonės 

Priemonė Atsakingas 
vykdytojas 

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Preliminarus lėšų 
poreikis, Lt 

Finansavimo 
šaltiniai 

3.1.3.1 Jaunimo 
organizacijų 
kūrimosi 
skatinimas 

Molėtų rajono 
savivaldybės 
administracija 

2011–2013 50,000 ES parama, 
valstybės lėšos, 
savivaldybės lėšos 

3.1.3.2 Jaunimo 
centro įkūrimas 

Molėtų rajono 
savivaldybės 
administracija 

2011–2013 500,000 ES parama, 
valstybės lėšos, 
savivaldybės lėšos 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Molėtų rajono savivaldybės plėtros planu 2011-2017 m. 
 
Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. veiklos planas jaunimo srityje (toliau – Savivaldybės 
veiklos planas) yra JRK parengtas ir savivaldybės Kultūros ir Švietimo skyriaus vedėjo 
patvirtintas dokumentas. Jame deklaruojamas tikslas – įgyvendinti valstybės deleguotą 
funkciją – jaunimo teisių apsaugą – Molėtų rajono savivaldybėje. Šiame plane trumpai 
pateikiama jaunimo situacija, numatomi uždaviniai bei priemonių planas jiems įgyvendinti. 
Du pagrindiniai uždaviniai yra: 

 Parama jaunimo iniciatyvoms. 
 Jaunimo politikos įgyvendinimo tobulinimas. 

 
Pirmajam uždaviniui, t.y. „Parama jaunimo iniciatyvoms“ įgyvendinti numatytos tokios 
priemonės: jaunimo problemas sprendžiančių projektų finansavimas, jaunimo organizacijų 
bei neformalių grupių konsultavimas apie projektų vadybą, tarpininkavimas tarp Molėtų ir 
kitų rajonų ar valstybių jaunimo organizacijų dėl bendrų projektų rengimo, jaunimo 
laisvalaikio ir pramogų organizavimo tobulinimas, skatinimas jaunuolius dalyvauti ES 
programoje „Veiklus jaunimas 2007-2013 m.“ 
 
Savivaldybės JP įgyvendinimo tobulinimui (antrasis uždavinys) numatyta organizuoti jaunimo 
diskusijas su rajono politikais, atstovauti jaunimo interesus įvairiose savivaldybės komisijose, 

                                                             
 
 

4 Molėtų rajono savivaldybės plėtros planas 2011-2017 m. 
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susijusiose su jaunimo klausimais, organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus jaunimui, 
taip pat atlikti tyrimą „Molėtų r. savivaldybės jaunimo kaip atskiros socialinės grupės 
vertinimas“. 
 
Jaunimo reikalų koordinatoriaus 2010 m. veiklos planas (JRK veiklos planas) iš dalies 
atkartoja aukščiau aptartą 2009 m. savivaldybės veiklos jaunimo politikos srityje planą. Be 
savivaldybės plane įtvirtintų priemonių, JRK veiklos plane numatytos papildomos priemonės 
JP įgyvendinimo tobulinimui: Molėtų rajono jaunimo koordinacinio komiteto (MRJKK) 
nuostatų tobulinimas ir MRJKK sudėties keitimas bei efektyvesnis jaunimo informavimas 
apie dalyvavimo jaunimui skirtuose renginiuose galimybes. Be to, JRK veiklos plane  
suformuotas papildomas uždavinys – plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kurio 
įgyvendinimui numatyta organizuoti neformalius jaunimo susitikimus su policijos, švietimo, 
kultūros, sporto institucijų atstovais. JRK veiklos planą, kaip ir Savivaldybės veiklos planą, 
remdamasis neformalių diskusijų su jaunimo atstovais metu surinktais duomenimis, 
atsižvelgdamas į vyraujančius jaunimo poreikius, rengia JRK. Šį planą tvirtina savivaldybės 
Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas. 
 
Finansavimas jaunimo veikloms savivaldybėje yra skiriamas vadovaujantis Molėtų rajono 
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių rėmimo 
programos nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo nuostatais (toliau – NVO veiklos 
rėmimo programos nuostatai). Šiuose nuostatuose įtvirtinami projektų rėmimo principai. 
Senojoje 2008 m. redakcijoje numatyta finansuoti ne daugiau kaip 2 vienos organizacijos 
projektus, kurie tenkina rajono visuomenės poreikius, sprendžia aktualias rajono problemas 
bei atitinka rajono prioritetus. 2011 m. nuostatuose galimų finansuoti projektų skaičius 
vienai organizacijai sumažintas iki vieno. Taip pat NVO veiklos rėmimo nuostatuose 
įtvirtinama paraiškų pateikimo, svarstymo ir tvirtinimo tvarka bei lėšų skyrimo ir 
atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarka. Iš numatomų prioritetų sąrašo galima išskirti šiuos 
jaunimo projektams aktualius prioritetus:  

 Jaunimo veiklos skatinimas. Detalizuojami tokių projektų vertinimo kriterijai: 
projektai, skatinantys jaunimo kūrybiškumą ir iniciatyvą, aktyvia veikla užimantys 
daugiau jaunimo, numatantys bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis, 
skatinantys jaunimo organizacijų kūrimąsi. 

 Tradicinių rajono sporto šakų plėtojimas (rankinis, krepšinis, orientacinis sportas, 
automobilių sportas). Šis prioritetas išskiriamas kaip aktualus jaunimui, kadangi 
jaunimo susidomėjimas sportu rajone yra gan didelis, jie aktyviai dalyvauja įvairių 
sporto klubų veikloje, taigi, turi galimybę teikti prašymus veiklos, susijusios su 
sportu, finansavimui gauti. 
 

Pagal šiuos prioritetus skirtas finansavimas jaunimo veiklai detaliau apžvelgiamas 4-toje 
vertinimo ataskaitos dalyje „Parama jaunimui“. 
 
Apibendrinus teisės aktų, formuojančių jaunimo politiką ir įtvirtinančių jaunimo politikos 
įgyvendinimą visumą, yra akivaizdu, kad jaunimo politikos įgyvendinimas savivaldybėje 
savivaldybės teisės aktais reglamentuotas nepakankamai. Savivaldybėje taip pat nėra ir 
aiškios jaunimo politikos vizijos, trūksta pagrindinių bazinių savivaldybės teisės aktų jaunimo 
klausimais – nėra patvirtinta Savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, Savivaldybės 
jaunimo politikos įgyvendinimo programa, taip pat JRK (t.y. Kultūros ir švietimo skyriaus 
vedėjo pavaduotojo) pareigybės aprašyme nėra išskirtos ir apibrėžtos JRK funkcijos, 
susijusios su jaunimo politikos įgyvendinimu.  
 
Vertinimui nebuvo pateikta pakankamai duomenų apie tai, kad, be savivaldybės Kultūros ir 
švietimo skyriaus, kiti struktūriniai savivaldybės padaliniai ir jaunimo organizacijos, kiti 
socialiniai partneriai būtų aktyviai įtraukiami į strateginių ir veiklos planavimo dokumentų 
rengimo procesą.  
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Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Pagrindinė Molėtų rajono savivaldybės jaunimo politikos kryptis yra jaunimo užimtumo 
galimybių didinimas, jaunimo iniciatyvų ir veiklų skatinimas numatant tokių veiklų 
finansavimą. Tai geriausiai savivaldybės priimtais teisės aktais reglamentuota jaunimo 
politikos įgyvendinimo sritis: remiantis NVO veiklos rėmimo nuostatais, yra patvirtintas 2011 
m. jaunimui skirtų projektų finansavimo planas. Reikia pastebėti, kad ši savivaldybės veikla 
jaunimo politikos įgyvendinime yra orientuota į su jaunimu dirbančias nevyriausybines 
organizacijas. Jaunimo organizacijų kūrimosi skatinimo priemonė 2011 – 2013 metams yra 
numatyta savivaldybės Plėtros plane. 
 
Kita vertus, tai atitinka susiklosčiusią faktinę jaunimo situaciją ir jaunimo poreikius, kadangi, 
interviu duomenimis, jaunimas nėra suinteresuotas savarankiškai dalyvauti projektų 
atrankos konkursuose – jiems paprasčiau ir patogiau bendradarbiauti su savivaldybėje 
veikiančiomis NVO, vietos bendruomenėmis, kurioms jaunimo atstovai pasiūlo savo idėjas, o 
NVO ar vietos bendruomenės rengia ir administruoja jaunimo projektus. Tokia praktika nėra 
reguliari, paprastai pasireiškia pavienėmis iniciatyvomis. Tai reiškia, kad trūksta jaunimo 
veiklos ir iniciatyvų tęstinumo, kurio stoką sąlygoja asmenų kaita (išvykusių į kitus miestus 
jaunuolių veikla paprastai nutrūksta), jaunimo nesavarankiškumas (nesteigia savų jaunimo 
organizacijų), jaunimo lyderių stoka, nesuinteresuotumas, mažas aktyvumas, motyvacijos 
stygius. Situacijai pagerinti būtina organizuoti efektyvesnę informacijos apie jaunimo veiklos 
galimybes sklaidą, pasirenkant tam lengviau ir didesnei daliai jaunimo prieinamas priemones 
(pvz., socialiniai tinklai), rengti daugiau mokymų (lyderystės, projektų rengimo ir 
įgyvendinimo klausimais), taip pat savivaldybės jaunimo politiką populiarinančių 
informacinių renginių, jaunimui patraukliomis priemonėmis skatinti laisvanorišką jaunimo 
dalyvavimą.  
 
Jaunimo politikai įgyvendinti skirtos priemonės detaliau įtvirtintos tik anksčiau aptartame 
JRK veiklos plane. Savivaldybės Plėtros plane atskirų tikslų, skirtų jaunimo politikai 
įgyvendinti suformuluota nėra, tačiau svarbu pastebėti, kad savivaldybės Plėtros plane, kaip 
uždavinio „Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus gyvenimui ir savirealizacijai“5 
įgyvendinimo priemonė numatytas atviro jaunimo centro įsteigimas 2011 – 2013 metais, gali 
būti reikšmingas žingsnis jaunimo užimtumo, probleminio ir nemuotyvuoto jaunimo 
pritraukimo veikloms, motyvacijos skatinimo bei pagalbos socializuojantis srityse. Diskusijos 
dėl atviro jaunimo centro įsteigimo inicijuotos jau daugiau kaip prieš porą metų, tačiau dėl 
ekonominio sunkmečio nebuvo galimybių tokį centrą įsteigti (dėl nepakankamų lėšų, 
nesamų tinkamų patalpų). Atvirą jaunimo centrą numatyta įkurti šiuo metu 
rekonstruojamame ir modernizuojamame Molėtų rajono Kultūros namų pastate. Tikimasi, 
kad tai bus jaunimui atvira ir patraukli erdvė burtis bei bendrauti, palanki ir saugi aplinka 
jauno asmens socializacijai. 
 

                                                             
 
 

5 Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2011-2017 m. 3.1. tikslo “Didinti regiono žmogiškųjų išteklių 
kompetenciją, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, taikyti aktyvias darbo rinkos priemones” 3.1.3. 
uždavinys „Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus gyvenimui ir savirealizacijai“ 
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1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę, 
įvertindami skalėje nuo nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 
5 – visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. N=136 

2,83

2,85

3,17

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Savivaldybės jaunimo politika gerai 
atitinka savivaldybės jaunimo situaciją, 

poreikius

Savivaldybė atsižvelgia į visų 
savivaldybėje esančių jaunimo grupių 

poreikius

Savivaldybė gerai atsižvelgia į socialiai 
pažeidžiamo jaunimo poreikius

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausos duomenimis, savivaldybės 
jaunimo politikos atitikimą jaunimo poreikiams respondentai vertino vidutiniškai7, nors 
atskirais klausimais nuomonės pasiskirstė netolygiai. Labiausiai išsiskyrė jaunimo 
organizacijos atstovų nuomonė, kurių vertinimu savivaldybės jaunimo politika visiškai 
neatitinka savivaldybės jaunimo situacijos, o į savivaldybėje esančių jaunimo grupių 
poreikius nėra atsižvelgiama. Vis tik didžioji dalis respondentų savivaldybės JP atitikimą 
jaunimo poreikiams vertino vidutiniškai; du respondentai manė, kad JP jaunimo poreikius 
atitinka puikiai. Labiausiai respondentų nuomonės sutapo dėl socialiai pažeidžiamo jaunimo 
poreikių tenkinimo – manė, kad į tokio jaunimo poreikius savivaldybė atsižvelgia daugiau ar 
mažiau gerai (1 pav.). 
 
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone,  turėtų 
būti daugiau įtraukiami į  savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=15 
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Savanorystė

Užimtumas

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 

                                                             
 
 

6 Čia ir toliau N = į apklausos klausimą atsakiusiųjų respondentų skaičius. 
7 Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 
– visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 
5 – puikiai atitinka. 
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86,7 proc. respondentų nuomone, įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką, svarbiausios 
jaunimo politikos kryptis turėtų būti jaunimo užimtumo galimybių didinimas, taip pat 
didesnis dėmesys turėtų būti skirtas savanorystės skatinimui bei intensyvesnei pagalbai 
socialiai pažeidžiamam, rizikos grupių jaunimui (2 pav.). 
 
Reikia pažymėti, kad savivaldybėje iki šiol jaunimo savanorystės skatinimui beveik nebuvo 
skiriama dėmesio, o apklausos dalyviai šią veiklą išskiria kaip antrą pagal svarbą jaunimo 
politikos kryptį, kurios klausimai turėtų būti daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę. 
 
Atsakydami į klausimą, į kokių jaunimo grupių poreikius savivaldybė turėtų labiau atsižvelgti, 
respondentai nurodė, kad didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas jaunimui, kuriam trūksta 
atvirų jaunimo erdvių – tiems, kurie neturi kur praleisti laisvalaikio, neranda sau vietos po 
pamokų, jaunimui, kuris nori imtis veiklų tačiau neturi tam galimybių. Apklausoje 
dalyvavusios organizacijos mano, kad vis tik labiau turėtų būti atsižvelgiama į socialiai 
pažeidžiamo, rizikos grupių jaunimo poreikius, skiriama daugiau dėmesio prevencijai prieš 
patyčias. Taip pat atsakant į šį klausimą buvo išskirtos šios grupės: mokyklinio amžiaus 
jaunimas, kaimo jaunimas, menine, kūrybine bei sporto veikla užsiimančios jaunimo grupės. 
Respondentų nuomone, turėtų būti efektyvesnis laisvalaikio organizavimas, skiriamas 
didesnis dėmesys jaunimo verslumui, teikiama daugiau pagalbos vasaros metu organizuojant 
jaunimo užimtumą. Beveik pusės respondentų nuomone, per pastaruosius trejus metus (nuo 
2008 m.) nebuvo reikšmingų pokyčių įtraukiant jaunimo klausimus į savivaldybės skyrių 
darbotvarkes, neformalaus švietimo ir ugdymo įstaigų atstovai manė, kad jaunimo klausimai 
vis labiau įtraukiami į savivaldybės veiklą, tuo tarpu trečdalis  apklausos dalyvių neturėjo 
nuomonės šiuo klausimu (3 pav.).  
 
3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės 
politiką nuo 2008 m.? N=15 
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Nėra reikšmingų pokyčių
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Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Į klausimą, ar pasikeitė Molėtų rajono jaunimo poreikiai per pastaruosius trejus metus, 60 
proc. respondentų atsakyti negalėjo. Išsiskyrė jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų nuomonė – pastarieji teigė, kad jaunimas tampa aktyvesnis, didėja jų poreikis 
užimtumui, kūrybinėms ir sporto veikloms, tuo tarpu jaunimo organizacijų manymu, per 
2008-2011 m. jaunimo poreikiai nepakito (4 pav.). Atsakant į šį klausimą taip pat buvo 
išskirtas jaunimo poreikis atviroms jaunimui erdvėms, kurių savivaldybėje praktiškai nėra. 
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4 pav. Ar, Jūsų nuomone, pasikeitė Jūsų savivaldybės jaunimo poreikiai per 2008 – 2011 m. 
laikotarpį? N=15  
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Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Apibendrinant, atlikta jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojančių dokumentų 
analizė bei interviu metu surinkti duomenys leidžia suformuoti kelias įžvalgas dėl jaunimo 
politikos tinkamumo ir atitikimo jaunimo poreikiams: 

 Pirma, remiantis interviu metu surinktais duomenimis, dabartinės savivaldybės 
jaunimo politikos kryptys atitinka didžiausius jaunimo poreikius ir yra skirtos 
užimtumo didinimui. Kita vertus, respondentų nuomone, daugiau dėmesio turėtų 
būti skirta atvirų jaunimo erdvių kūrimui, laisvalaikio kūrimui, verslumui. 

 Antra, savivaldybė neišskiria jaunimo tikslinių grupių, kurioms turėtų būti teikiamas 
prioritetas, bei netiria atskirų grupių poreikių (pvz., kaimo jaunimo, probleminio 
jaunimo, esančiųjų socialinėje atskirtyje, ir pan.). Todėl neįmanoma įvertinti, kaip 
savivaldybės JP atitinka atskirų jaunimo grupių poreikius. Tikėtina, kad atskiri 
savivaldybės skyriai turi pavienius duomenis apie jaunimo situaciją ir jaunimo 
grupes, tačiau šiais duomenimis nėra efektyviai dalinamasi, JRK duomenų nerenka ir 
jų neanalizuoja.  

 

 
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos 
įgyvendinimu savivaldybėje. 
 
Molėtų rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinime dalyvauja savivaldybės 
administracija – jaunimo reikalų koordinatorius bei atskiri savivaldybės struktūriniai 
padaliniai pagal jiems priskirtas funkcijas, taip pat Molėtų rajono jaunimo koordinacinis 
komitetas (MRJKK), Molėtų švietimo centras (MŠC), nevyriausybinė organizacija Molėtų 
rajono plėtros sąjūdis (MRPS). Institucijų sąrašas pateikiamas lentelėje žemiau. 
 
5 lentelė. Institucijos ir valstybės tarnautojai atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą. 

Institucija 

Skyrius /                        
valstybės 

tarnautojas /-ai / 
valdymo institucija 

Kaip prisideda 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 

(funkcijos) 

Indėlio į jaunimo 
politikos įgyvendinimą 

įvertinimas (žemas, 
vidutinis, aukštas) 

Molėtų 
rajono 
savivaldybės 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius (1) 

Tiesioginė funkcija Aukštas 

Kultūros ir Kuruoja kultūros, švietimo, Vidutinis 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios 
institucijos ir valstybės tarnautojai 
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Institucija 

Skyrius /                        
valstybės 

tarnautojas /-ai / 
valdymo institucija 

Kaip prisideda 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 

(funkcijos) 

Indėlio į jaunimo 
politikos įgyvendinimą 

įvertinimas (žemas, 
vidutinis, aukštas) 

administracija švietimo skyrius 
(2, įskaitant JRK) 

sporto įstaigas, organizuoja 
renginius, į kuriuos 
pritraukia jaunimą, skatina 
jaunimo iniciatyvas 

Savivaldybės 
Tarybos Kultūros, 
švietimo, sporto ir 
jaunimo reikalų 
komitetas 

Svarsto jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimus  

Aukštas / vidutinis 

Nevyriausybinių 
organizacijų 
projektų 
vertinimo 
komisija (7) 

Skiria paramą jaunimo NVO 
pagal NVO veiklos rėmimo 
programos nuostatus 

Vidutinis / žemas 

Molėtų 
rajono 
plėtros 
sąjūdis (NVO) 

(n.d.) Konsultuoja jaunimo 
politikos klausimais, rengia 
projektus jaunimui skirtų 
veiklų finansavimui gauti 

Vidutinis / žemas 

Molėtų 
rajono 
jaunimo 
koordinacinis 
komitetas  

(n.d.) Teikia pasiūlymus jaunimui 
skirtų projektų konkursiniam 
finansavimui 

Vidutinis 

Molėtų 
švietimo 
centras 

MŠC direktorė, 
MŠC metodininkė 
(2) 

Organizuoja mokinių 
savivaldą, Molėtų rajono 
mokinių Tarybos veiklą 

Vidutinis 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, savivaldybėje už jaunimo politikos 
įgyvendinimą atsakingi 2 valstybės tarnautojai: jaunimo reikalų koordinatorius bei 
savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas. Abu valstybės tarnautojai jaunimo politiką 
įgyvendina greta savo tiesioginių funkcijų. 
 
Jaunimo reikalų koordinatorius yra valstybės tarnautojas, einantis savivaldybės Kultūros ir 
švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojo kultūrai pareigas (vyriausiasis specialistas). Plačiau JRK 
funkcijos įgyvendinant jaunimo politiką aptariamos 2.3. skyriuje „Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus darbo sąlygos“. 
 
Savivaldybės Kultūros ir švietimo skyrius organizuoja vaikų ir jaunimo bendrąjį lavinimą, 
papildomą ugdymą ir suaugusiųjų švietimą, taip pat teikia pasiūlymus savivaldybės Tarybai 
dėl kultūros, švietimo, kūno kultūros įstaigų steigimo, likvidavimo ir reorganizavimo, tvarko 
šių įstaigų tinklą, kuria didaktinio, techninio, materialinio ir informacinio aprūpinimo 
sistemą, prižiūri veiklą. Inicijuoja ir skatina kultūros, švietimo ir kūno kultūros institucijų 
bendradarbiavimą, ryšius su visuomene ir kultūrine aplinka, rūpinasi krašto kultūros tradicijų 
tęstinumu ir plėtote. Sudaro sąlygas gyventojams plėtoti kūno kultūrą ir sportą, skatina 
jaunimo iniciatyvas.8  
 

                                                             
 
 

8 Molėtų rajono savivaldybės tinklalapis www.moletai.lt  
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Atskiros jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijos iki šiol Kultūros ir švietimo skyriaus 
nuostatuose išskirtos nebuvo, tačiau vykdant administracijos struktūros reorganizavimą 
rengiami nauji nuostatai, kuriuose tokios funkcijos bus apibrėžtos. 
 
Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komitetas yra savivaldybės Tarybos komitetas. 
Tai patariamoji institucija jaunimo klausimais, komiteto sudėtyje – rajono savivaldybės ir 
nevyriausybinių organizacijų atstovai. Svarbiausios komiteto funkcijos yra iškelti rajono 
jaunimui aktualias problemas, teikti savivaldybės Tarybai jas svarstyti, ekspertuoti jaunimo 
veiklos programas rajono, regiono bei šalies mastu skelbiamuose konkursuose. 
 
Molėtų rajono plėtros sąjūdis yra nevyriausybinė skėtinė organizacija, vienijanti rajono 
nevyriausybines organizacijas, bendruomenės centrus. Bendradarbiauja su savivaldybės 
atstovais ir konsultuoja jaunimo politikos klausimais. MRPS taip pat teikia paraiškas jaunimui 
skirtų veiklų finansavimui gauti ir įgyvendina projektus, numato lėšas jaunimo organizacijų 
steigimuisi, jaunimo lyderių mokymams. 
 
Molėtų rajono jaunimo koordinacinis komitetas yra savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu sudaryta patariamąjį balsą turinti institucija, teikianti savivaldybei 
pasiūlymus dėl jaunimo reikalų, vertinanti jaunimo projektus, deleguojanti jaunimo atstovus 
į įvairias komisijas. Iki savivaldybei patvirtinant NVO veiklų rėmimo programos nuostatus, 
MRJKK buvo viena pagrindinių institucijų, kuri teikdavo pasiūlymus dėl jaunimo projektų 
finansavimo. MRJKK gali būti įvardijama kaip Jaunimo reikalų tarybai alternatyvi institucija: 
komiteto sudėtyje – savivaldybės tarybos, administracijos, mokinių tarybos, žiniasklaidos, 
švietimo įstaigų atstovai. Interviu duomenimis, šiuo metu MRJKK aktyvios veiklos nevykdo, 
iki šiol komiteto dalyvavimas jaunimo politikos įgyvendinime apsiribodavo veikla, susijusia su 
jaunimo projektų finansavimu (teikdavo pasiūlymus). 
 
Molėtų švietimo centras (MŠC) yra savivaldybės švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla 
yra teikti mokytojui ir (ar) mokyklai pedagoginę, psichologinę, informacinę, konsultacinę, 
kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą9. MŠC organizuoja Molėtų rajono mokinių savivaldą, 
koordinuoja Molėtų rajono mokinių tarybos veiklą, taip pat vykdo mokymus mokinių 
savivaldos, komandos būrimo klausimais, rengia ir vykdo jaunimui skirtus projektus. 
 
Savivaldybėje nėra įsteigta Jaunimo reikalų taryba (JRT). Tai sąlygoja itin mažas jaunimo 
suinteresuotumas dalyvavimo formuojant jaunimo politiką galimybėmis, savivaldybės 
žmogiškųjų išteklių darbui išskirtinai tik jaunimo klausimais trūkumas bei iniciatyvų stoka. 
Apklausos ir interviu su savivaldybės atstovais duomenimis, savivaldybės JRT įsteigimą kaip 
vieną iš svarbiausių prioritetų savo veikloje numato JRK.  Interviu su jaunimo atstovais metu 
surinkti duomenys parodė, kad jaunimui trūksta žinių apie savivaldybės įgyvendinamą 
jaunimo politiką ir jaunimo galimybes būti atstovaujamiems – dažnas nėra girdėjęs apie 
savivaldybėse veikiančias jaunimo reikalų tarybas bei galimybes įsteigti JRT savo 
savivaldybėje ir tokiu būdu atstovauti savo interesus. Tokį nedidelį savivaldybės jaunimo 
politikos žinomumą, visų pirma, įtakoja pačių jaunuolių nesuinteresuotumas, apolitiškumas, 
tačiau akivaizdu, kad ir iš savivaldybės pusės trūksta informacijos sklaidos savivaldybės 
jaunimo politikos klausimais. 
 
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados dėl struktūrinių prielaidų 
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui: 
 Pirma, didelis trūkumas yra JRT nebuvimas – jaunimo interesai nėra tinkamai 

atstovaujami, nėra formalių priemonių išsiaiškinti jaunimo poreikius. JRT nebuvimą iš 

                                                             
 
 

9 Molėtų švietimo centro nuostatai, patvirtinti 2009 m. rugsėjo 24 d. Molėtų rajono savivaldybės Tarybos 
sprendimu Nr. B1-155 
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dalies galėtų kompensuoti MRJKK, tačiau komiteto funkcijos daugiausia apsiriboja tik 
finansinių lėšų jaunimui skirtiems projektams pritraukimu, o tiesioginis jaunimo 
atstovavimas nėra aiškiai išreikštas. 

 Antra, realiai savivaldybės institucijų veikla jaunimo politikos įgyvendinime apsiriboja 
finansinių lėšų skyrimu jaunimui skirtoms veikloms, kurioms projektus rengia 
nevyriausybinės organizacijos, tokios kaip Molėtų rajono plėtros sąjūdis, bendruomenių 
centrai, rajono sporto klubai. Jaunimo organizacijos paraiškų projektų finansavimui 
neteikia, tačiau tai sąlygoja pačių organizacijų stygius ir jaunimo pasyvumas organizacijų 
steigime ir jų veiklų organizavime, o neformalios jaunimo grupės pavieniai veikia prie 
nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių centrų. 

 

 
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai ir 
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimo užtikrinimą. 
Atsižvelgiant į vertinimo poreikius, čia vertinama, kokios koordinatoriaus funkcijos 
patvirtintos savivaldybėje ir ar sudarytos sąlygos jas gerai vykdyti; apibendrinamos 
savivaldybės sudaromos sąlygas tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu skatinti įgyvendinamos 
jaunimo politikos kokybę. 
 
Molėtų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorius yra savivaldybės Kultūros ir 
švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas kultūrai. Šios JRK pareigos yra pagrindinės, dėl to JRK 
negali skirti visų 100 proc. savo  darbo išskirtinai tik su jaunimo politika susijusių funkcijų 
įgyvendinimui. JRK kaita savivaldybėje nėra labai dažna, šias pareigas nuo 2009 m. eina  vyr. 
specialistas Gintautas Matkevičius. 
 
JRK pagrindinės funkcijos yra susijusios su rajono kultūros įstaigų koordinavimu. Jaunimo 
reikalų koordinavimo funkcijos JRK pareigybės aprašyme sudaro mažesnę dalį JRK priskirtų 
funkcijų. Numatytos JP srities funkcijos iš dalies atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. 
galiojusį Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą10, 
tačiau šiame sąraše nėra išskirtos kai kurios funkcijos, numatytos 2011 m. patvirtintoje 
naujoje Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo 
redakcijoje11, pvz.: 

 rinkti ir sisteminti duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo 
padėtį, analizuoti jos pokyčius, teikti išvadas ir pasiūlymus savivaldybės 
administracijos direktoriui, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoti apie 
jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę (7.2 punktas); 

 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, 

                                                             
 
 

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

11 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 
A1-137. 

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus 
darbo sąlygos 
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jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekiant atviro darbo su 
jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje (7.9 punktas); 

 koordinuoti savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, siekiant, kad būtų 
užtikrintas jos efektyvus darbas ir techninis posėdžių aptarnavimas (7.10 punktas); 

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

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

 inicijuoti ir įgyvendinti gerosios patirties perdavimą ir perėmimą su Lietuvos 
savivaldybėmis, Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, užsienio 
šalimis (7.14 ir 7.17 punktai). 

 
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. 
 
Vykdant savivaldybės administracijos struktūrinę reorganizaciją, iki 2011 m. pabaigos 
numatyta parengti ir patvirtinti naujus JRK pareiginius nuostatus, kuriuose bus detaliai 
įtvirtinti JRK veiklos tikslai ir funkcijos savivaldybės jaunimo politikos klausimais. Taip pat 
planuojama įsteigti naują pilną etatą JRK pareigybei. JRK pradėjus dirbti išskirtinai tik 
savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje, tikimasi ženkliai pagerinti 
JP įgyvendinimo kokybę, stipriau įtakoti jaunimo situacijos rajone gerinimą. 
 
JRK savo veiklą organizuoja atsižvelgdamas į savivaldybės jaunimo situaciją bei jaunimo 
poreikius, informaciją apie tai gauna bendradarbiaudamas ir konsultuodamasis daugiausiai 
su Molėtų švietimo centro atstovais, Molėtų rajono Mokinių tarybos atstovais. Remiantis 
vertinimui pateiktais duomenimis, vykdydamas priskirtas funkcijas, jaunimo reikalų 
koordinatorius:  

 inicijuoja jaunimo politikos įgyvendinimo priemones; 
 rengia savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus tvirtinamų 

dokumentų, susijusių su jaunimo politika ir jos įgyvendinimu, projektus; 
 kaupia ir skleidžia informaciją visuomenei, jaunimui ir jaunimo organizacijoms; 
 vykdo tarpinstitucinį bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 

srityje; 
 bendradarbiauja su jaunimo bei su jaunimu dirbančiomis organizacijomis ir 

neformaliomis jaunimo grupėmis; 
 atstovauja jaunimo interesus, jaunimo politikos klausimais darbo grupėse ir 

komisijoje; 
 dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą jaunimo politikos įgyvendinimo srityje su 

kitomis savivaldybėmis ir užsienio šalimis.12 
 
Vis dėlto, interviu su jaunimo reikalų koordinatoriumi duomenimis, tinkamai visas funkcijas 
atlikti kliudo laiko stoka dėl pagrindinių JRK pareigų. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovų nuomone, tai taip pat yra viena iš priežasčių, dėl ko jaunimo ryšys su 
savivaldybe nėra itin geras. 
  
JRK yra Molėtų rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų projektų vertinimo 
komisijos narys – eina šios komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas. NVO projektų 
                                                             
 
 

12 JRK klausimyno duomenys 
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vertinimo komisija svarsto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo klausimus 
(prioritetas – jaunimo projektai). JRK taip pat bendradarbiauja su savivaldybės skyriais – 
atskirais atvejais jaunimo klausimams spręsti yra sudaromos darbo grupės, komisijos.  
 
Pagrindinis planavimo dokumentas, kuriuo vadovaujasi JRK, yra Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus veiklos planas jaunimo politikos srityje (JRK veiklos planas). Šį planą rengia 
JRK, o tvirtina savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas. Remiantis interviu 
duomenimis, JRK veiklos prioritetas – jaunimo užimtumo galimybių didinimas. Reikia 
pastebėti, kad 2010 m. JRK veiklos planas iš dalies atkartoja 2009 m. savivaldybės veiklos 
planą jaunimo srityje; o 2011 m. JRK veiklos planas nebuvo sudarytas. Žemiau lentelėje 
pateikiami JRK veiklos plane numatyti uždaviniai bei priemonės jiems įgyvendinti. 
 
6 lentelė. JRK veiklos uždaviniai ir priemonės 2010 m. 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Atsakinga institucija, 
terminas 

Remti jaunimo 
iniciatyvas 

Jaunimo problemas sprendžiančių 
projektų finansavimas 

Rajono savivaldybės taryba, 
Molėtų rajono jaunimo 
koordinacinis komitetas, II-
IV ketv. 

Jaunimo ar su jaunimu dirbančių 
organizacijų ir neformalių grupių 
konsultavimas apie projektų vadybą 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius, nuolat 

Tarpininkavimas tarp Molėtų ir kitų 
rajonų ar valstybių jaunimo 
organizacijų dėl bendrų projektų 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius, nuolat 

Rajono jaunimo skatinimas dalyvauti ES 
programoje „veiklus jaunimas 2007-
2013“ 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius, nuolat 

Jaunimo laisvalaikio ir pramogų 
organizavimo tobulinimas 

Rajono savivaldybės taryba, 
Molėtų rajono jaunimo 
koordinacinis komitetas, 
Jaunimo reikalų 
koordinatorius, I-IV ketv. 

Tobulinti jaunimo 
politikos 
įgyvendinimą 

Konferencijos jaunimo politikos plėtros 
klausimu organizavimas (kartu su JRD) 

Molėtų rajono jaunimo 
koordinacinis komitetas, 
Jaunimo reikalų 
koordinatorius, III ketv. 

Molėtų rajono jaunimo koordinacinio 
komiteto nuostatų tobulinimas ir 
komiteto sudėties keitimas 

Rajono savivaldybės taryba, 
Molėtų rajono jaunimo 
koordinacinis komitetas, 
Jaunimo reikalų 
koordinatorius, III-IV ketv. 

Jaunimo diskusijos su rajono politikais Jaunimo reikalų 
koordinatorius, Molėtų 
rajono plėtros sąjūdis, IV 
ketv. 

Atstovavimas jaunimo interesams 
įvairiose savivaldybės komisijose, 
susijusiose su jaunimo klausimais 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius, Molėtų 
rajono jaunimo 
koordinacinis komitetas, 
nuolat 

Rajono jaunimo atstovų dalyvavimas 
konferencijose, seminaruose, 
mokymuose 

Molėtų rajono jaunimo 
koordinacinis komitetas, 
Jaunimo reikalų 
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Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Atsakinga institucija, 
terminas 

koordinatorius, I-IV ketv. 
Jaunimo informavimas rajono 
savivaldybės tinklapyje, žiniasklaidos 
priemonėse, apie dalyvavimo jaunimo 
renginiuose, konkursuose, akcijose 
galimybes 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius, nuolat 

Plėtoti 
tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą 

Neformalaus jaunimo susitikimai su 
policijos, švietimo, kultūros, sporto 
institucijų atstovais 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius, IV ketv. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK veiklos plane pateikta informacija 
 
Nuo savo veiklos pradžios, JRK savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pateikė per 30 
pasiūlymų įvairiais jaunimo klausimais:   

 dėl jaunimo projektų finansavimo; 
 dėl jaunimo lyderių mokymų; 
 dėl renginių jaunimui organizavimo; 
 dėl jaunimo laisvalaikio užimtumo; 
 dėl klubo steigimo; 
 dėl  Jaunimo centro įsteigimo; 
 dėl tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo. 

 
Į visus JRK teiktus pasiūlymus buvo daugiau ar mažiau atsižvelgta. Patvirtintas NVO projektų 
finansavimo prioritetas – jaunimo ir jaunimui skirti projektai. Skirtas atskiras finansavimas 
jaunimo lyderių mokymams, tarptautinių jaunimo mainų organizavimui. Didinant jaunimo 
laisvalaikio užimtumo galimybes įrengta riedučių aikštelė, taip pat jaunimo prašymu ir JRK 
iniciatyva, buvo svarstomas klausimas dėl klubo įkūrimo, surastos ir suremontuotos klubui 
tinkamos patalpos ir išnuomotos klubo steigėjams. 
 
Neabejotinai svarbus JRK indėlis yra iniciatyva įsteigti atvirą jaunimo centrą – JRK sėmėsi 
patirties atvirų jaunimo centrų veiklos iš kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio šalių 
praktikos, ko pasekoje savivaldybės taryboje JRK iniciatyva buvo pradėtos svarstyti 
galimybės įsteigti tokį centrą Molėtuose. Skirtas finansavimas, suprojektuotos jaunimo 
atviro centro patalpos, renovuojamas kultūros namų pastatas, kuriame įsikurs AJC. 

 
JRK už savo veiklą atsiskaito Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjui, teikdamas labai glaustą 
metinę ataskaitą, kuri yra įtraukiama į bendrą skyriaus veiklos metinę ataskaitą ir yra 
teikiama savivaldybės administracijos direktoriui. Žemiau lentelėje pateikiami duomenys 
pagal JRK metines ataskaitas nuo 2008 m. 
 
7 lentelė. JRK metinės ataskaitos 2008-2011 m. 

Metai Vykdyta veikla 
2008  Dešimties metų bendradarbiavimo tarp Makovo (Lenkija) ir Molėtų miestų 

sukakties proga jaunimui iš Makovo buvo surengta vasaros stovykla 
Molėtuose, o molėtiškiai stovyklavo Lenkijoje. 

 Molėtų rajono jaunimo delegacija, LR Generalinio konsulato Sankt 
Peterburge (Rusijos Federacija) kvietimu, lankėsi šiame mieste, kur susitiko 
su Sankt Peterburgo lietuvių jaunimu. Dalyvavo  LR Generalinio konsulato 
Sankt Peterburge atvirų durų dienose. 

 2008 m. savivaldybė iš dalies finansavo 17 jaunimo projektų, kuriems skyrė 
34,8 tūkst. litų. 

2009  Molėtų rajono partnerio Slonimo rajono (Baltarusijos Respublika) 
delegacija, kurios sudėtyje buvo ir rajono  jaunimo aktyvo atstovai (3 žm.) 
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ir šiuolaikinių šokių kolektyvas dalyvavo Molėtuose Kalėdų eglės įžiebimo 
šventėje ir šiuolaikinio šokio festivalyje „Ateities miestas“. 

 Molėtų rajono kūrybinio jaunimo atstovai (12 žm.), dalyvavo kūrybinėje 
stovykloje Krokuvoje (Lenkija). Susitiko, bendravo ir kartu kūrė su šio 
miesto jaunimu. 

 Įgyvendinant Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2007-2009 metų 
programos priemonę 4.2. „Kasmet finansuoti jaunimo organizacijų 
institucinės veiklos programas“, jaunimo veikla Molėtų rajone finansuota 
per Rajono nevyriausybinių organizacijų 2009 metų veiklos rėmimo 
programą. Vienas iš programos prioritetų – jaunimo veiklos skatinimas 
(projektai, skatinantys jaunimo kūrybiškumą ir iniciatyvą, aktyvia veikla 
užimantys daugiau jaunimo, numatantys bendradarbiavimą su jaunimo 
organizacijomis). Kadangi rajone veikia tik 2 jaunimo organizacijos, 
projektus jaunimas dažniausiai teikia per kitas asociacijas (sporto, kultūros, 
bendruomenių centrus). 2009 m. buvo finansuota 17 jaunimo projektų. 
Jiems skirta 34 tūkst. litų. 

2010  Molėtų rajono kuriantis jaunimas dalyvavo kūrybinėje stovykloje Vasario 
16-osios gimnazijoje (Vokietijoje). 

 Jaunimo reikalų tarybos prie Jaunimo reikalų departamento užsakymu 
Molėtų JRK atliko tyrimą „Kultūros įstaigų galimybės dirbti su jaunais 
žmonėmis: iššūkiai ir galimybės“. Tyrime dalyvavo daugiau nei 2/3 Lietuvos 
savivaldybių. Tyrimas buvo pristatytas išplėstiniame Jaunimo reikalų 
tarybos prie Jaunimo reikalų departamento posėdyje 2010 m. lapkričio 25 
d.  

 2010 m. buvo finansuoti šie jaunimo sporto plėtojimo projektai: „Jaunimo 
krepšinio vystymo programa“ (Sporto klubas „Ežerūnas“) – 15000 Lt; 
„Rankinio jaunimo vystymo programa“ (sporto klubas „Molėtai“) – 1000 Lt. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
JRK veiklos ataskaitos neišsamios, jose nėra analizuojami ir aptariami užsibrėžto plano 
įgyvendinimo rezultatai, neanalizuojami jaunimo poreikiai bei situacija. 
 
Remiantis apklausos ir interviu duomenimis, savivaldybė sudaro palankias sąlygas jaunimo 
reikalų koordinatoriui kelti kvalifikaciją – žinių ir patirties JRK semiasi kvalifikacijos kėlimo 
kursuose, mokymuose, seminaruose. Pastebėtina, kad didesnę įtaką JRK kvalifikacijos 
tobulinimui turi ne savivaldybės inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai, o nacionaliniu 
lygiu (Jaunimo reikalų departamento ar kitų organizacijų) iniciatyva organizuoti mokymai ir 
kiti renginiai. Duomenys apie JRK kvalifikacijos kėlimą nuo 2008 m. pateikiami 8 lentelėje.  
 
8 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 2008-2011 m. 

Metai Kursai / seminarai (aprašymas) 
2008 Seminaras jaunimo riekalų koordinatoriams (JRD ) 
2009 „Bendradarbiavimas jaunimo labui: sunkumai, galimybės, perspektyvos“ (JRD) 

Seminaras jaunimo riekalų koordinatoriams (JRD ir Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija) 

2010 „Finansuojamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų stebėsena ir 
kokybės kontrolė (Nacionalinės plėtros institutas) 
„Komandos formavimo mokymai“ (konsultacinė grupė PERSONPREMIER) 
„Efektyvus viešųjų paslaugų ir priemonių jaunimui koordinavimas“ (Nacionalinės 
plėtros institutas) 
„Valstybės tarnautojų kvalifikacijos mokymų tobulinimo kursas, įgyvendintas pagal 
Jaunimo reikalų koordinatorių kvalifikacijos tobulinimo programą“ (Nacionalinės 
plėtros institutas) 
Konferencija „Darbas su jaunimu kultūros įstaigose ir bendruomenių centruose“ 
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Metai Kursai / seminarai (aprašymas) 
(JRD) 
Konferencija „Regioninė jaunimo politika. Jaunimo dalyvavimo sprendžiant 
jaunimui aktualias problemas iššūkiai ir problemos“ (Nacionalinė jaunimo reikalų 
koordinatorių asociacija) 

2011 Konferencija „Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir 
galimybės“ (JRD) 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
  
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados dėl to, ar yra sudarytos 
pakankamos sąlygos efektyviai JRK veiklai įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką: 
 Pirma, remiantis interviu ir apklausų metu surinktais duomenimis, Molėtų rajono JRK 

pilnai įgyvendinti funkcijas jaunimo politikos srityje kliudo laiko stoka, kadangi savo kaip 
jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijas vykdo greta kitų – pagrindinių – pareigų. 
Savivaldybės ir jaunimo atstovų vieninga nuomone, viena svarbiausių efektyvesnio 
jaunimo politikos įgyvendinimo prielaidų būtų atskiro pilno JRK etato įsteigimas. 

 Antra, JRK veiklos planavimo ir įvertinimo dokumentai yra daugiau formalūs, 
neapimantys svarbiausių jaunimo politikos klausimų.  

 Trečia, kitas esminis trūkumas yra tai, kad savivaldybėje nei vienas struktūrinis padalinys, 
įskaitant JRK, neatlieka jaunimo politikos įgyvendinimo analizės, bei jaunimo situacijos 
stebėsenos, longitudinių jaunimo poreikių tyrimų. Esant geresnei jaunimo politikos 
poreikių ir įgyvendinimo stebėsenai ir analizei, neatitikimus tarp jaunimo poreikių ir 
savivaldybės jaunimo politikos būtų lengviau pastebėti ir ištaisyti. 

 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos 
jaunimo politikos įgyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius. 
 
9 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 

Prielaidos 
jaunimo politikos 

formavimui ir 
įgyvendinimui  
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Nors ir labai maža 
apimtimi, jaunimo 
politika įtraukta į 
savivaldybės plėtros 
planą. Rengiami JP 
planavimo 
dokumentai.  

Nepakankamas JP 
reglamentavimas. 
Nepriimti strateginiai JP 
dokumentai (JP strategija 
ir / ar koncepcija). 
Nepatvirtinta JP 
įgyvendinimo programa. 
Savivaldybėje nėra 
aiškios jaunimo politikos 
vizijos. Formuojant ir 
įgyvendinant JP nėra 
išskiriamos tikslinės 
jaunimo grupės, 
nenustatomi prioritetai. 
JRK nerenka duomenų 
apie jaunimo situaciją ir 
poreikius, jų 

Aiškiau reglamentuoti JP 
įgyvendinimą, patvirtinant 
JP koncepciją ir / arba 
strategiją, jaunimo politikos 
įgyvendinimo metines 
programas; metinius JRK 
veiklos planus, jaunimo ir 
jaunimui skirtų projektų 
finansavimo tvarką, etc. 
Sistemingai tirti 
savivaldybės jaunimo 
situaciją ir poreikius, tyrimų 
rezultatais remtis 
formuojant ir įgyvendinant 
JP. Jaunimo politikos 
įgyvendinimui suformuoti 
priemones, atitinkančias 

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Prielaidos 
jaunimo politikos 

formavimui ir 
įgyvendinimui  
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
neanalizuoja. nacionalinės jaunimo 

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

Nenustatyta. Didelis trūkumas yra JRT 
nebuvimas – jaunimo 
interesai nėra tinkamai 
atstovaujami, nėra 
formalių priemonių 
išsiaiškinti jaunimo 
poreikius. Be 
savivaldybės Kultūros ir 
švietimo skyriaus, kiti 
struktūriniai savivaldybės 
padaliniai ir institucijos į 
JP formavimą bei 
įgyvendinimą, strateginių 
ir veiklos planavimo 
dokumentų rengimo 
procesą įsitraukia gana 
mažai. 

Savivaldybėje įsteigti 
pariteto principu sudarytą 
Jaunimo reikalų tarybą, 
kurioje būtų atstovaujami 
jaunimo interesai; JRT turi 
būti suteikti pakankami 
įgaliojimai; suderinta JRT ir 
JRK bei kitų atsakingų 
savivaldybės skyrių 
darbuotojų veikla. Skatinti 
savivaldybės struktūrinių 
padalinių bei institucijų 
bendradarbiavimą 
įgyvendinant JP. 

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus 
darbo sąlygos 

Vykdant savivaldybės 
administracijos 
struktūrinę 
reorganizaciją, iki 
2011 m. pabaigos 
numatyta parengti ir 
patvirtinti naujus JRK 
pareiginius 
nuostatus, kuriuose 
bus detaliai įtvirtinti 
JRK veiklos tikslai ir 
funkcijos 
savivaldybės jaunimo 
politikos klausimais. 
Taip pat planuojama 
įsteigti naują pilną 
etatą JRK pareigybei. 

Pagrindinės JRK funkcijos 
yra susijusios su rajono 
kultūros ir švietimo 
įstaigų koordinavimu, o 
funkcijos, susijusios su 
jaunimo politikos 
įgyvendinimu Pavyzdinio 
savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriaus 
pareigybės aprašymo 
nuostatas atitinka tik iš 
dalies. 
JRK veiklos planavimo ir 
įvertinimo dokumentai 
yra daugiau formalūs, 
neapimantys svarbiausių 
jaunimo politikos 
klausimų.  

JRK turėtų išskirtinai dirbti 
tik JP formavimo ir 
įgyvendinimo klausimais ir 
būti atskaitingas 
administracijos direktoriui. 
Reikėtų atnaujinti ir 
tobulinti JRK pareigybės 
aprašymą, rengti ir tvirtinti 
metinį JRK veiklos planą. 
JRK turėtų daugiau laiko 
skirti jaunimo NVO būrimui 
rajone bei jaunimo poreikių 
tyrimui. 
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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 dalyvauti13. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje 
sudarytos sąlygos užtikrinant visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remiant 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. 

 

 
Remiantis Molėtų rajono Vietos veiklos grupės internetinėje svetainėje pateikiama 
informacija, Molėtų rajone yra 26 vietos bendruomenių centrai, kurių sąrašas pateikiamas 
lentelėje žemiau. Jaunimas aktyviai veikia per vietos bendruomenių centrus, iš kurių, interviu 
duomenimis, daugiausiai su jaunimu dirbantys yra: Balninkų, Verbiškių, Alantos, Girsteitikio, 
Dubingių, Joniškio, Videniškių, Naujasodžio bendruomenių centrai, tradicinių amatų centras 
„Meniškas kaimas“. Su bendruomenių centrų pagalba jaunimas rengia ir įgyvendina įvairius 
projektus (sporto, kultūros, jaunimo mainų srityse). Konkretūs duomenys apie tokių projektų 
įgyvendinimą vertinimo metu nebuvo prieinami. 
 
10 lentelė. Molėtų rajono vietos bendruomenės 

Molėtų rajono vietos bendruomenės 
Alantos bendruomenė „Daigstas“ 
Alantos bendruomenės centras,  
Naujasodžio kaimo bendruomenė 
Balninkų bendruomenės centras 
Dapkūniškių bendruomenės centras 
Girsteitiškio bendruomenės centras 
Toliejų bendruomenės centras 
Levaniškių bendruomenės centras 

                                                             
 
 

13 „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  
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Molėtų rajono vietos bendruomenės 
Bijutiškio bendruomenės centras 
Dubingių bendruomenės centras 
Ambraziškių bendruomenės centras 
Bekupės bendruomenės centras 
Giedraičių bendruomenės centras 
Žalvarių bendruomenės centras 
Alkūnų bendruomenės centras 
Inturkės bendruomenės centras 
Joniškio bendruomenės centras 
Luokesos bendruomenės centras 
Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“  
Juočių bendruomenės centras 
Mindūnų bendruomenės centras 
Sidabrinės bendruomenės centras 
Skudutiškio bendruomenės centras 
Suginčių bendruomenės centras 
Verbiškių bendruomenės centras 
Videniškių bendruomenės centras 

Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis Molėtų rajono Vietos veiklos grupės pateikiama 
informacija14 
 
Apklausos rezultatai patvirtino, kad jaunimas turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, 
vietos organizacijų savivaldoje. Apie tokias galimybes nežinojo tik dviejų organizacijų 
respondentai, tačiau nebuvo nei vieno apklausos dalyvio teigusio, kad jaunimui nėra 
sudaromos sąlygos dalyvauti su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje (6 pav.). 
 
6 pav. Ar jaunimas Jūsų savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, 
vietos organizacijų savivaldoje? N=15 

86,7

0,0

13,3

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

Taip

Ne

Nežinau/negaliu atsakyti

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 

                                                             
 
 

14 Molėtų rajono vietos veiklos grupė, http://moletuvvg.lt 
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Su jaunimu Molėtų rajone dirba nevyriausybinės kultūros, meno, sporto organizacijos. Jų 
sąrašas pateikiamas lentelėje žemiau. Duomenys apie jaunimo dalyvavimą šių organizacijų 
savivaldoje vertinimui nebuvo pateikti. 
 
11 Lentelė. Su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos. 

Organizacijos Veiklos sritis 
Ištvermės sporto šakų ir turizmo mėgėjų 
klubas „Ok Klajūnas“ 

Sportas 

Sporto klubas „Molėtai“ Sportas 
Molėtų rankinio sporto klubas „Asveja“ Sportas 
Sporto klubas „Ežerūnas“ Sportas 
Sporto klubas „Igoramas“ Sportas 
Molėtų vaikų ir jaunimo pilietinio ir tautinio 
ugdymo klubas „Mes – Gimnazistai“ 

Pilietinis ugdymas 

Molėtų rajono literatų brolija Kultūra, menas 
Molėtų rajono tautodailininkų draugija Kultūra, menas 
Klubas Kops Kultūra, menas 
Meno klubas „Akcija M“ Kultūra, menas 
Asociacija „Legendos“ Kultūra, menas 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 

 

 
Veikliausias Molėtų rajone yra mokyklinio amžiaus jaunimas. Šios amžiaus grupės jaunuoliai 
dalyvauja mokyklų savivaldos, neformalaus švietimo ir ugdymo būrelių veiklose. Aktyvaus 
vyresniojo amžiaus jaunimo (virš 18 metų) rajone yra ypač mažai, kadangi baigę mokyklą 
jaunuoliai išvyksta studijuoti į didesnius miestus, į Molėtus grįžta tik savaitgaliais, todėl 
jokios aktyvios jaunimo veiklos nevykdo. Šiuo metu Molėtų rajone yra registruotos 3 
jaunimo organizacijos (12 lentelė): jaunimo organizacijos „Darbas“ Molėtų skyrius, jaunimo 
klubas „Exlibris“ bei jaunimo klubas „Virpanti styga“. Viena iš jų – jaunimo klubas „Virpanti 
styga“ – yra nutraukusi veiklą; daugiau mažiau aktyviai veikia jaunimo organizacija Darbas ir 
jaunimo klubas „Exlibris“. Interviu su jaunimo atstovais duomenimis, prieš keletą metų gana 
aktyviai veikė dabar veiklos nebevykdantis Jaunųjų konservatorių lygos Molėtų padalinys, 
tačiau išsamesnės informacijos apie šią organizaciją respondentai pateikti negalėjo.  
 
 12 lentelė. Molėtų rajono jaunimo organizacijos, 2011 

Organizacija Organizacijos tipas  Veiklos tikslas 
Jaunimo organizacijos 
Darbas Molėtų skyrius 

Pilietinė – politinė 
organizacija 

Įvairios jaunimo iniciatyvos  

Jaunimo organizacija 
„Ekslibris“ 

Kultūros, meno organizacija Kultūrinės akcijos 

Jaunimo klubas „Virpanti 
styga“ (veiklos nevykdo) 

Kultūros, meno organizacija Muzikavimas, laisvalaikis 

Šaltinis: sudaryta autorių 
  
Jaunimo organizacijos Darbas (JOD) Molėtų skyrius yra pilietinė politinė jaunimo 
organizacija, Molėtų rajone vienijanti apie 30 narių. Organizacija veikia pagal savo įstatus ir 
kasmet sudaromus veiklos planus, taip pat vykdo vidinius veiklos įsivertinimus, rengia 
metines veiklos ataskaitas. JOD vykdo įvairias jaunimo iniciatyvas, prisideda prie jaunimo 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje  

3.3 Jaunimo veikla  
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laisvalaikio užimtumo didinimo įvairiomis pilietinėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis akcijomis 
ir iniciatyvomis: buvo organizuotas sporto aikštelių sutvarkymas, miško švarinimo akcija, 
jaunimo lyderių mokymai, koncertai jaunimui ir kiti renginiai.  Remiantis apklausos 
duomenimis, organizacija nesinaudoja savivaldybės teikiama parama; pagrindiniai lėšų 
šaltiniai yra šalies valdžios institucijos ir 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. JOD Molėtų 
skyrius yra atlikę jaunimo poreikių ir mėgstamų veiklų apklausas, taip pat teikė pasiūlymus 
savivaldybei dėl savivaldybės jaunimo reikalų tarybos bei „Apskritojo stalo“ įsteigimo, tačiau 
iki šiol JRT savivaldybėje nėra. Apskritai, šios jaunimo organizacijos ryšys su savivaldybės 
atstovais yra labai silpnas – informacijos jaunimo klausimais gauna ypač mažai arba iš viso 
negauna, nėra pakankamai informuoti apie projektų finansavimo galimybes, o savivaldybės 
atstovų žinios apie organizaciją ir jos veiklą taip pat nėra didelės. Tai rodo, kad tarp vienos iš 
dviejų rajone veikiančių organizacijų ir savivaldybės bendradarbiavimo nėra.  
 
Vertinimo metu jaunimo klubo „Ekslibris“ atstovai informacijos apie savo klubo veiklą 
nepateikė. Interviu su savivaldybės atstovais duomenimis, tai po gan ilgo laiko veiklos 
nevykdymo atsikurianti meno organizacija. 
 
Molėtų rajone veikia apie 10-20 neformalių jaunimo grupių, tačiau tikslių duomenų apie šias 
grupes ir jų veiklą vertinimui nebuvo pateikta, kadangi savivaldybė tokios informacijos 
nerenka. Remiantis interviu su savivaldybės atstovais duomenimis, paprastai tai yra jaunimo 
grupės, susibūrę pagal interesus – sportas, muzika, graffiti ir pan. Neformalios jaunimo 
grupės dažnai būna momentinės, joms trūksta veiklos tęstinumo. Tokios jaunimo grupės 
dažniausiai bendradarbiauja su vietos bendruomenės centrais, kitomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis. Būtent per šias organizacijas jaunimo grupės gauna finansinę paramą iš 
savivaldybės. Dėl finansinės paramos gavimo tiesiogiai į savivaldybę kreiptis negali, kadangi 
savivaldybės NVO veiklos rėmimo tvarka nenumato finansavimo neformalioms jaunimo 
grupėms.  
 
Daugiau negu pusės apklausos respondentų nuomone, savivaldybės jaunimui pakanka 
galimybių dalyvauti jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje, tačiau 35,7 proc. teigė, kad dalies 
jaunimo galimybės yra ribotos (dėl prasto visuomeninio susisiekimo rajone, kaimo jaunimui 
sudėtinga dalyvauti veiklose, vykstančiose Molėtų mieste). Jaunimo organizacijų bei vienos  
vietos bendruomenės atstovų nuomone jaunimui skirtos veiklos, užimtumo galimybių yra 
labai mažai. Taip pat buvo pastebėta, kad trūksta iniciatyvos ir iš paties jaunimo pusės. 
 
7 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. N=14 

28,6

35,7
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14,3

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

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti 
veikloje

Veiklos pakanka, tačiau tik dalis 
jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje 

veikloje

Tokios veiklos labai mažai

Kita 

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
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Teikdamos pasiūlymus dėl jaunimo dalyvavimo jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje 
galimybių didinimo, organizacijos ypač akcentavo jaunimo aktyvumo ir savarankiškumo 
skatinimą, didesnę informacijos jaunimo klausimais sklaidą, taip pat siūlė įkurti atviras 
jaunimui erdves neformaliam bendravimui, rengti daugiau jaunimui skirtų renginių į 
organizavimą įtraukiant pačius jaunuolius. Vienos vietos bendruomenės atstovų nuomone, 
su jaunimu turėtų dirbti aktyvesni žmonės. Viena pagrindinių problemų, apklausos dalyvių 
nuomone, yra vyresnio (virš 18 m.) jaunimo pasyvumas. Aktyviausi yra mokyklinio amžiaus 
jaunuoliai, o akademinis jaunimas grįžta tik savaitgaliais. Jaunieji ūkininkai neturi 
pakankamai laiko dalyvauti jaunimo organizacijų veiklose, apsiriboja veikla vietos 
bendruomenėse. 
 

 
Molėtų rajone veikia 12 bendrojo lavinimo mokyklų, iš kurių trys mokyklos veikia Molėtų 
mieste ir devynios – kaimuose. Interviu duomenimis, visose mokyklose veikia mokinių 
savivaldos struktūros, todėl galima teigti, kad jaunimo dalyvavimas mokinių savivaldoje 
pagal gyvenamąją teritoriją Molėtų rajono savivaldybėje yra pasiskirstęs tolygiai. Visų 
bendrojo lavinimo mokyklų mokinių savivaldų atstovai yra deleguojami į rajono Mokinių 
tarybą, kurios veiklą koordinuoja Molėtų švietimo centras. 
 
Remiantis interviu bei apklausų duomenimis, jaunimas dalyvauja Molėtų meno mokyklos ir 
Molėtų kūno kultūros ir sporto centro savivaldoje – mokinių atstovai yra deleguojami į šių 
neformalaus ugdymo įstaigų tarybas. 
 
Molėtų rajono mokinių taryba yra aukščiausia rajono mokinių savivaldos institucija, 
veikianti pagal Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymą. 
Pagrindiniai Molėtų rajono mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai yra šie15:  
 Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, jaunimo organizacijų kūrimąsi, bendradarbiauti su 

jau esančiomis organizacijomis. 
 Mokytis demokratijos. 
 Padėti spręsti įvairias mokinių problemas bendrojo lavinimo mokyklose. 
 Rengti labdaros, miesto, rajono gražinimo ir kitas akcijas. 
 Skatinti turiningą mokinių laisvalaikį. 
 Palaikyti ryšius su kitų rajonų mokinių tarybomis. 

 
Rajono mokinių tarybą sudaro 22 nariai – deleguoti bendrojo lavinimo mokyklos atstovai. 
Mokinių taryba posėdžiauja kartą per mėnesį, posėdžiams vadovauja Mokinių tarybos 
pirmininkė. Jų metu sprendžiami aktualūs mokiniams klausimai, aptariamos mokyklų 
savivaldos veiklos skatinimo galimybės. Rajono mokinių taryba  gali teikti siūlymus  rajono 
savivaldybės tarybai jaunimo veiklos klausimais.16  
 
2011 m. Mokinių taryba organizavo ir vykdė projektą „Visi mes gimę po viena saule“ 
finansuotą pagal Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) vykdomą ES 
programą „Veiklus jaunimas“. Projekto tikslas buvo įtraukti nemotyvuotą, probleminį kaimo 
jaunimą, kuris dėl gyvenamos teritorijos neturi galimybės dalyvauti Molėtuose vykstančiose 
veiklose (sudėtingas susisiekimas tarp miesto ir kaimų – retai važinėja autobusai). Prie šio 
projekto įgyvendinimo prisidėjo ir savivaldybė skirdama transportą jaunimui atvykti. 

                                                             
 
 

15 2008 m. vasario 2 d. patvirtinti Molėtų rajono mokinių tarybos nuostatai 
16 http://sc.moletai.lt/Mokiniutaryba/Mokiniu_taryba.htm 

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigose, vaikų 
globos namuose  
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Jaunimas dalyvavo noriai, mokėsi fotografuoti, projekto pabaigoje organizavo šventinį 
renginį, kuriame buvo pristatyti darbai. 
 
Duomenys apie jaunimo savivaldą Molėtų rajono formaliojo ir neformaliojo švietimo 
įstaigose pateikiami 13 lentelėje. 
 
13 lentelė. Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose. 

Švietimo įstaigos tipas Įstaigų 
skaičius 

Įstaigų, kuriose jaunimas 
dalyvauja savivaldoje, skaičius 

Formalaus švietimo įstaiga 12 12 
Organizacijos, teikiančios neformalaus 
švietimo paslaugas jaunimui 

2 2 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 

 
Molėtų rajono jaunimui formaliai yra sudarytos sąlygos dalyvauti formuojant jaunimo 
politiką savivaldybėje – savivaldybės tarybos ir kitų savivaldybės institucijų posėdžiai yra 
atviri, apie tarybos posėdžius ir juose svarstomus klausimus savivaldybė informuoja vietos 
laikraštyje, todėl kiekvienas suinteresuotas ir sekantis informaciją spaudoje gali juose 
dalyvauti. Tačiau faktiškai šiuose posėdžiuose jaunimas nedalyvauja. Savivaldybėje nėra 
įsteigta Jaunimo reikalų taryba, t.y. jaunimo interesus atstovaujančios institucija. Taip pat 
nėra įsteigta regioninė jaunimo organizacijų taryba, kuri paprastai deleguoja jaunimo 
atstovus į savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą. Pagrindinė priežastis, dėl kurios Molėtų 
rajone nėra jaunimo organizacijas vienijančios asociacijos (kitose Lietuvos savivaldybėse 
vadinamos „Apskrituoju stalu“) yra tai, kad rajone veikia vos 1-2 jaunimo organizacijos, be 
to, trūksta jaunimo lyderių, galinčių tokią organizaciją įkurti bei išlaikyti ją aktyvią. 
 
Galima teigti, kad jaunimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje realiai 
nedalyvauja. Jaunimo interesus savivaldybėje tiesiogiai atstovauja tik Jaunimo reikalų 
koordinatorius. 
 
Apklausos duomenimis, iš su jaunimu dirbančių savivaldybės įstaigų ir organizacijų, 
glaudžiausiai su JRK bendradarbiauja Molėtų švietimo centras, Molėtų rajono viešoji 
biblioteka bei Girsteitiškio bendruomenė, kurie iš jaunimo reikalų koordinatoriaus gauna 
reikalingą informaciją, teikia pasiūlymus bei įgyvendina bendrus projektus. 
 
Apklausos rezultatai parodė, kad jaunimui skirtų organizacijų (išskyrus Molėtų švietimo 
centrą, Molėtų rajono viešąją biblioteką, Girsteitiškio bendruomenę) bendradarbiavimas 
dažniausiai apsiriboja tik informacija iš JRK (šį pasirinkimą žymėjo 53 proc. respondentų). 
 
Pastebėtina, kad 20 proc. respondentų nurodė nebendradarbiaujantys su jaunimo reikalų 
koordinatoriumi, o viena jaunimo organizacija teigė, kad jaunimo reikalų koordinatoriaus 
savivaldybėje nėra (vadinasi, apie JRK veiklą organizacijos nėra pakankamai informuotos). 
 
80 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad nedalyvauja savivaldybės posėdžiuose, sprendžiant 
klausimus, susijusius su jaunimu. Tokiuose posėdžiuose dalyvaujantys nurodė dvi 
savivaldybės įstaigos (Molėtų švietimo centras bei Molėtų rajono viešoji biblioteka) bei 
nevyriausybinė organizacija Molėtų rajono plėtros sąjūdis, kurie nurodė teikiantys 
savivaldybei pasiūlymus jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais.  
 
Pastebėtina, kad  60 proc. respondentų atsakė iki šiol neteikę jokių pasiūlymų jaunimo 
klausimais savivaldybės administracijai, tačiau didžioji jų dalis ketina tokius pasiūlymus teikti. 

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje  
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Teikusieji pasiūlymus jaunimo klausimais nurodė, kad buvo atsižvelgta į pasiūlymus įtraukti 
jaunimą į  projektinės veiklos finansavimo tvarkos prioritetus, aktyvinti tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą seniūnijose, taip pat pasiūlymus dėl renginių, koncertų, išvykų 
organizavimo bei sporto bazių tobulinimo. 22,2 proc. respondentų nurodė, kad į teiktus 
pasiūlymus atsižvelgta nebuvo, kaip pavyzdžius įvardijo pasiūlymus surasti vietą (atviras 
jaunimui erdves) neformaliam jaunimo bendravimui, taip pat pasiūlymus skirti didesnį 
finansavimą sporto organizacijoms bei bendruomenių nevyriausybinėms organizacijoms. 
 
8 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė atsižvelgia į teikiamus pasiūlymus? N=12 

11,1

66,7

22,2

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

Atsižvelgta į visus/ beveik visus 
pasiūlymus

Atsižvelgta į dalį pateiktų pasiūlymų

Į pasiūlymus neatsižvelgta

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Apklausoje dalyvavusios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, nuo 2008 m. 
jaunimo bendradarbiavimo intensyvumą su savivaldybe vertino vidutiniškai ir žemiau – jų 
nuomone, bendradarbiavimas išliko silpnas arba suprastėjo, jaunimas nesijaučia arba nėra 
įtraukiamas į sprendimų jaunimo klausimais priėmimą, respondentai nejaučia teigiamų 
požiūrio į jaunimo situaciją ir problemas pokyčių. Skirtingai, savivaldybės neformaliojo 
ugdymo įstaigos šiuo atžvilgiu bendradarbiavimą su savivaldybe vertino palankiai, geriau nei 
vidutiniškai. 
 
9 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais, kur 1 – visiškai nesutinku, 
o 5 – visiškai sutinku. N=13 

2,91

2,92

3,23

2,82

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 

2008 m.

Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio 
į jaunimo situaciją ir problemas 

pokyčiai nuo 2008 m.

Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą  
priimant sprendimus dėl veiklos, 

susijusios su jaunimu

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo 
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos 

tobulinimo

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
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Apibendrinant šiame skyriuje pateiką informaciją, galima daryti tokias išvadas: 
 pirma, aktyviausiai Molėtų rajone veikia mokyklinio amžiaus jaunimas. Vyresnio 

amžiaus jaunimo rajone gyvena nedaug, tačiau jis yra neaktyvus, nesuinteresuotas 
užsiimti veikla;  

 antra, galima teigti, kad jaunimo savivalda Molėtų rajono savivaldybės formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigose yra gan stipri, o mokyklinio amžiaus jaunimui yra 
atstovaujama tinkamai. 

 
 14 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
dalyvavimas  
(2 Metodikos 
Indikatorius) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą savivaldybėje ir 
pastangas atstovauti jaunimą savivaldybėje, ir kiek savivaldybės politika 

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją 

Jaunimas turi 
galimybes dalyvauti 
vietos bendruomenių, 
vietos organizacijų 
savivaldoje. 

Nėra sistemingai 
renkamų duomenų apie 
jaunimo dalyvavimą 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją. 

Skatinti vietos 
bendruomenes ir 
vietos organizacijas į 
savo savivaldą įtraukti 
jaunimo atstovus. 
Rinkti duomenis apie 
jaunimo dalyvavimą 
šių organizacijų ir 
įstaigų savivaldoje. 

Jaunimo dalyvavimas 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

Nenustatyta. Nerenkami duomenys 
apie jaunimo dalyvavimą 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų savivaldoje. 

Skatinti su jaunimu 
dirbančias 
organizacijas ir įstaigas 
į savo savivaldą 
įtraukti jaunimo 
atstovus. 
Rinkti duomenis apie 
jaunimo dalyvavimą 
šių organizacijų ir 
įstaigų savivaldoje. 

Jaunimo veikla Aktyvus jaunimo 
dalyvavimas sporto 
veikloje. Aktyviausiai 
veikia mokyklinio 
amžiaus jaunimas. 

Veikia vos 1-2 jaunimo 
organizacijos. Vyresnio 
negu mokyklinio amžiaus 
jaunimas neorganizuotas, 
nemotyvuotas, 
neaktyvus. 
Dėl mažo jaunimo 
organizacijų skaičiaus 
savivaldybėje nėra 
įsteigta regioninė jaunimo 
organizacijų taryba. 

Reikėtų skirti daugiau 
dėmesio jaunimo 
laisvalaikio ir 
užimtumo 
priemonėms ir 
aktyvinti vyresnio 
amžiaus jaunimą. 
Skatinti jaunimą 
burtis,steigti jaunimo 
organizacijas, rengti 
jaunimo ir jaunimui 
skirtus projektus, į 
kurių veiklas įsitrauktų 
vis daugiau anksčiau 
veiklose nedalyvavusių 
jaunuolių. 

Jaunimo savivalda 
formaliojo ir 

Aktyviai veikianti 
mokinių savivalda. 

Nenustatyta. Palaikyti ir skatinti 
mokinių savivaldą, 

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

Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą savivaldybėje ir 
pastangas atstovauti jaunimą savivaldybėje, ir kiek savivaldybės politika 

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
neformaliojo 
švietimo įstaigose, 
vaikų globos 
namuose 

tikintis kad dalis 
aktyvių žmonių pasiliks 
rajone arba nuotoliniu 
būdu įsitrauks į įvairias 
iniciatyvas. 

Jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 

Nenustatyta. Tiesioginių sąlygų 
jaunimui dalyvauti JP 
politikos formavime ir 
įgyvendinime nėra 
sudaryta. 

Įkurti savivaldybės 
Jaunimo reikalų 
tarybą, tačiau 
pirmiausia prioritetas 
turėtų būti jaunimo 
NVO skatinimui, nes 
tikėtina situacija, kad 
įkurtoje JRT nebus kam 
atstovauti jaunimą. 
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 4. PARAMA JAUNIMUI 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansinę, materialinę ir kitokią 
paramą, savivaldybės skiriamą jaunimo politikos įgyvendinimui savivaldybėje (kiek tai susiję 
su jaunimo organizacijų stiprinimu, jaunimo užtimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais 
jaunimo politikos uždaviniais savivaldybeje). Skyrių sudaro kelios dalys. Pirma, pristatoma 
jaunimo organizacijoms, jaunimo veiklai ir jaunimo politikos įgyvendinimui skiriama 
finansinė parama. Antra, pristatoma skiriama materialinė parama. Trečia, pristatoma 
kitokios paramos formos. Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Molėtų rajono savivaldybėje jaunimo arba su jaunimu dirbančių organizacijų projektams 
lėšos yra skiriamos bendra visoms nevyriausybinėms organizacijoms nustatyta tvarka pagal 
savivaldybės patvirtintus Nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių 
rėmimo programos nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos 
rėmimo nuostatus (NVO veiklos rėmimo nuostatai). Finansuojami rajono nevyriausybinių 
organizacijų ir bendruomenių centrų projektai, skirti jaunimo veikloms ir užimtumui didinti. 
Pačios rajono jaunimo organizacijos į savivaldybę dėl finansinės paramos beveik nesikreipia. 
Savivaldybėje taip pat įgyvendinami pavieniai ES struktūrinės paramos lėšomis ir kitų fondų 
lėšomis finansuojami projektai, mažesniu ar didesniu mastu prisidedantys prie jaunimo 
politikos įgyvendinimo. Žemiau lentelėje pateikiami duomenys apie lėšas, skirtas iš 
savivaldybės biudžeto  2008-2011 m. 
 
15 lentelė. Savivaldybės skirtos lėšos NVO projektams jaunimui 2008-2011m. 

Metai Suma, Lt 
2008 34800 
2009 34000 
2010 16000 
2011 44500 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
Per 2008-2011 metus pagal NVO veiklos rėmimo tvarką Molėtų rajono savivaldybė iš viso 
finansavo 45 jaunimui skirtus nevyriausybinių organizacijų projektus. Interviu duomenimis, 
savivaldybė jaunimo projektams finansavimą skiria noriai (jaunimo projektai – prioritetas), 
didelis lėšų trūkumas nejaučiamas. Apie 2009 m. skirtą finansavimą duomenys pateikiami 16 
lentelėje. 
 
16 lentelė. 2009 m. pagal NVO veiklos rėmimo tvarką finansuoti jaunimui skirti projektai  

Projekto pavadinimas Projekto rezultatai Suma, 
Lt 

„Žinios padeda nesuklysti“ Vyko seminarai tikslinei grupei moksleivių 
seksualinio auklėjimo tema. Vėliau tikslinės grupės 
dalyviai skaitė paskaitas rajono mokyklose. 
Paskaitas išklausė apie 600 moksleivių 

1500 

Rankiniu jaunimo (vaikinų) 
vystymo programa 

Sporto klubo „Molėtai“ vaikinų rankinio komanda 
dalyvavo respublikinėse ir rajono varžybose. 22 
dalyviai 

4000 

Rankiniu jaunimo (merginų) 
vystymo programa 

Sporto klubo „Molėtai“ merginų rankinio komanda 
dalyvavo respublikinėse ir rajono varžybose. 18 
dalyvių 

3000 

4.1 Finansinė parama  
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Projekto pavadinimas Projekto rezultatai Suma, 
Lt 

Orientavimosi sporto 
varžybos „Molėtų taurė 
2009“ 

Jaunieji rajono orientacininkai dalyvavo įvairiose 
varžybose Lietuvoje. „Molėtų taurėje 2009“ 
dalyvavo apie 200 jaunuolių iš visos Lietuvos (50 
molėtiškių) 

5000 

„Pažink, gražink ir garsink 
savo kraštą“ 

Jaunimo stovykla: tvarkomas piliakalnis, dalyvauta 
archeologiniuose kasinėjimuose Dubingiuose, 
išvykos po apylinkes. 17 dalyvių 

1500 

„Senoji Pašekščių kaimo ir 
jo apylinkių architektūra ir 
žmonės“ 

Jaunimo stovykla Labanoro regioniniame parke. 
Fotografuota senoji architektūra, žmonės. 10 
dalyvių 

1000 

Tarptautinė baikerių šventė 
„Sveikam kūne sveika siela“ 

7-oji baikerių šventė Joniškio miestelyje. Baikerių 
pasirodymai, įvairios rungtys, įtrauktas kaimo 
jaunimas, dalyvavo svečiai iš Latvijos. Virš 200 
dalyvių 

1000 

„Kūrybinis jaunimo 
sambūris“ 

Rajono kuriantis jaunimas buvo suorganizavęs 
kūrybinę stovyklą ir išvyką į Krokuvą. Išleista 
jaunųjų literatų kūrybos knygelė. Dalyvavo 15 
jaunuolių 

2500 

„Man patinka gyveti 
Suginčiuose“ 

Suginčių krašto jaunimo kūrybinės akcijos, aplinkos 
tvarkymas, išvyka į teatrą. Apie 80 dalyvių 

800 

Salės futbolo turnyras 
Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui paminėti 

Dalyvavo 12 komandų, 120 jaunuolių 1000 

Jaunimo meninė saviraiška 
„Alantos plenere“, skirtame 
Alantos krašto istorijos 
pažinimui 

Jaunųjų tapytojų pleneras Alantos dvare. Dalyvavo 
svečiai iš Latvijos ir Ukrainos. 12 dalyvių 

1500 

Jaunimo lyderių ugdymas 
Molėtų rajone 

Vyko seminaras, mokymai, kelionė-stovykla. 20 
dalyvių 

2000 

„Sportuoti – ne tik sveikatą 
stiprinti“ 

Girsteitiškio kaimo jaunimas surengė sporto 
šventę. 80 dalyvių 

700 

12-asis tarptautinis 
juodosios ir raugo 
keramikos seminaras 
jaunimui 

Naudojant senasias molio degimo technologijas, 
sukurti meninę vertę turintys keramikos darbai, 
kurie eksponuojami parodose rajone ir už jo ribų. 
Dalyvavo 25 jaunuoliai 

2500 

Sportinių-socialinių šokių 
populiarinimas 

Sporinių šokių klube „Domino“ dalyvavo 20 
jaunuolių. Dalyvauta rajono ir respublikinėse 
varžybose 

1500 

„Pilietišumo mokykla“ Seminaras, savivaldybės tarybos darbo simuliacija. 
25 dalyviai (rajono moksleiviai) 

1000 

„Pažink savo ir kitus 
kraštus“ 

Dalyvavimas sporto varžybose-festivalyje Turkijoje. 
17 dalyvių 

3500 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis  
 
2010 m. buvo finansuoti du jaunimui skirti projektai (sporto plėtojimo projektai): Sporto 
klubui „Ežerūnas“ skirta 15000 Lt Jaunimo krepšinio vystymo programai ir sporto klubui 
„Molėtai“ skirta 1000 Lt Rankinio jaunimo vystymo programai. 2011 m. planuojama 
finansuoti 10 jaunimui skirtų projektų, šiems projektams finansuoti numatyta skirti 44500 Lt. 
Finansavimo planas pateikiamas 17 lentelėje. 
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17 lentelė. 2011 m. jaunimui skirtų projektų finansavimo planas 

Organizacija Projektas Numatytos 
lėšos, Lt 

Molėtų krepšinio  sporto klubas 
„Ežerūnas“ 

„Molėtų krepšinis“ 30000 

Sporto klubas „Molėtai“ „Rankinio jaunimo vystymo 
programa“ 

4000 

Ambraziškių bendruomenės 
centras 

„Pažink, gražink ir garsink savo 
kraštą“ 

1500 

Molėtų rajono plėtros sąjūdis „Jaunimo lyderių ugdymas Molėtų 
rajone“ 

1000 

Bekupės bendruomenės centras „Tik drauge mes galim daug pasiekti“ 500 
Molėtų policijos asociacija „2011 m. saugesnės socialinės 

aplinkos kūrimas Molėtų rajono 
gyventojų tarpe“ 

1000 

Ištvermės sporto šakų ir turizmo 
mėgėjų klubas „OK Klajūnas“ 

Orientavimosi  sporto varžybos 
„Molėtų taurė 2011“ 

3000 

Gausių katalikiškų šeimų bendrija 
„Edeno vaivorykštė“ 

„Aktyvi erdvė“ 500 

Sporto klubas „Igoramas“ „Jaunimo užimtumo ir sporto 
aktyvinimo projektas“ 

1500 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis  
 
Savivaldybė nėra reglamentavusi finansinės paramos skyrimo tvarkos organizacijų 
administravimo, remonto ar turto įsigijimo išlaidoms padengti, todėl tokios paramos 
neskiria. 
 
10 pav. Ar Jūsų organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama? 

46,2

23,1

7,7

23,1

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

Taip

Taip, bet sąlygos labai sudėtingos

Ne, negalime

Nežinau apie tokios paramos 
galimybes

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
46,2 proc. apklausos respondentų nurodė gaunantys lėšų iš savivaldybės biudžeto savo 
organizacijos veiklos vykdymui (10 pav.): savivaldybės teikiama finansine parama daugiausiai 
naudojasi biudžetinės įstaigos, tokią paramą gaunantys taip pat nurodė VšĮ „Skudutiškio 
akademija“ (vaiko dienos centras) bei visuomeninė organizacija Molėtų rajono literatų 
brolija, įgyvendinanti projektus drauge su Molėtų rajono viešaja biblioteka. Trys jaunimo ir 
su jaunimu dirbančios organizacijos nurodė apie tokios paramos galimybes nežinantys (10 
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pav.). Vienos iš aktyvesnių (savivaldybės atstovų nuomone) Molėtų rajono vietos 
bendruomenių atstovai teigė, kad savivaldybės finansine parama pasinaudoti negali. Jų 
teigimu, lėšos yra skiriamos tik neįgaliųjų ir sporto organizacijoms. Manytina, kad šiuo atveju 
vietos bendruomenėms trūksta informacijos apie nevyriausybinių organizacijų projektų 
finansavimo galimybes. 
 
Savivaldybės skiriama finansinė parama, kuria naudojasi įvardintos savivaldybės įstaigos ir su 
jaunimu dirbančios organizacijos, apsiriboja projektų finansavimu bei biudžetinėmis lėšomis 
įstaigų veikloms vykdyti. Nei viena iš apklausoje dalyvavusių organizacijų nesinaudojo 
savivaldybės skirtomis lėšomis įsisteigimo kaštams, organizacijos administravimo išlaidoms 
padengti ar lėšomis, skirtomis ilgalaikiam turtui įsigyti ar remontuoti.  
 
Interviu duomenimis, savivaldybėje nėra reglamentuota lėšų organizacijų administravimo 
išlaidoms padengti ar ilgalaikiam turtui įsigyti ar remontuoti skyrimo tvarka, tačiau, 
savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, yra numatytos lėšos jaunimo organizacijų 
įsisteigimo išlaidoms padengti (bet dėl tokios paramos nėra besikreipiančių). 
 
Savivaldybės finansinės paramos skyrimo tikslų atitikimą jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų poreikiams palankiai įvertino tik biudžetinių įstaigų bei vaiko dienos centrų 
atstovai, kai tuo tarpu jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos savivaldybės finansinės 
paramos tikslų atitikimą jaunimo poreikiams bendrai paėmus vertino žemiau nei 
„vidutiniškai“. 
 
Taip pat akivaizdžiai skyrėsi su jaunimu dirbančių savivaldybės įstaigų ir jaunimo bei jaunimui 
skirtų organizacijų nuomonės savivaldybės finansinės paramos skyrimo sąlygų ir tvarkos 
suprantamumo ir sudėtingumo klausimu. Biudžetinės įstaigos teigė, kad tokia tvarka yra 
nesudėtinga ir suprantama bei atitinkanti jų organizacijos galimybes, tačiau su tuo nesutiko 
jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos. 
 
Apklausos rezultatai parodė, kad iš savivaldybės skiriamos paramos, didžiausias jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų poreikis yra finansinei paramai, taip pat jos akcentavo 
bendros veiklos su savivaldybe trūkumą. Viena iš neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigų 
pastebėjo, kad paramos iš savivaldybės gauna tiek, kiek ji gali suteikti. Skirtingai nuo 
savivaldybės įstaigų ir kitų nevyriausybinių organizacijų, jaunimo organizacijos pabrėžė 
bendros veiklos ir informacijos trūkumą. 
 
11 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? N=12 

58,3

25,0

16,7

50,0

8,3

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

Lėšų

Patalpų

Informacijos

Bendrų veiklų

Kita

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
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Apklausoje dalyvavusios jaunimo organizacijos nurodė, kad veiklai vykdyti lėšas gauna iš 2% 
gyventojų pajamų mokesčio įmokų (šį punktą taip pat žymėjo ir vietos bendruomenių 
atstovai bei kai kurios neformalaus ugdymo įstaigos ir organizacijos), nario mokesčio bei 
organizacijos uždirbtų lėšų. Dvi organizacijos nenurodė gaunančios finansavimą iš vietos 
savivaldos institucijų, tačiau tokias lėšas gaunančios pažymėjo visos apklausoje dalyvavusios 
vietos bendruomenės bei neformalaus ugdymo įstaigos. Iš šalies valdžios institucijų 
finansavimą gauna 5 apklausoje dalyvavusios organizacijos, iš kurių viena – jaunimo 
organizacija.   
 
12 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. N=12 

41,7

83,3

8,3

25,0

25,0

8,3

66,7

16,7

16,7

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

Šalies valdžios institucijų

Vietos savivaldos institucijos …

Užsienio šalių fondų

ES struktūrinės paramos fondų

Labdaros, paramos

Lietuvos fondų, kitų NVO

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

Iš organizacijos nario mokesčio

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Įvairiems renginiams savivaldybė skiria patalpas, transportą, aparatūrą. Mokinių tarybai 
vykdant JTBA programos „Veiklus jaunimas“ projektą „Visi mes gimę po viena saule“ 
organizavo atokiau nuo miesto gyvenančio jaunimo atvykimą į Molėtus. 
 
Spręsdami jaunimo užimtumo ir erdvių burtis neformaliam bendravimui klausimą, 
savivaldybė patenkino prašymą skirti patalpas pramoginei veiklai – patalpos buvo surastos, 
suremontuotos ir palankiomis sąlygomis išnuomotos pramogų klubui „Stereo“. 
 
Šiuo metu yra remontuojamas ir modernizuojamas Kultūros namų pastatas, kuriame 
savivaldybė yra numačiusi skirti patalpas būsimam atviram jaunimo centrui. 
 
Savivaldybės atstovų teigimu, sąlygas naudotis patalpomis savivaldybė sudaro visoms 
besikreipiančioms nevyriausybinėms organizacijoms – patalpos gali būti skiriamos pagal 
panaudos sutartį. Nuolatos savivaldybės skirtomis patalpomis neatlygintinai naudojasi 
bendruomenių centrai.  
 

 
Beveik kiekvienais metais savivaldybė įtraukia jaunimo atstovus į tarptautines delegacijas – 
vykstant į renginius, kuriuos organizuoja savivaldybės užsienio partneriai, yra kviečiami 
dalyvauti Molėtų rajono mėgėjų meno jaunimo kolektyvai ar atlikėjai, dailininkai. 
Savivaldybė taip pat yra skyrusi finansavimą kūrybinio jaunimo (literatų, fotografijos mėgėjų) 

4.2 Materialinė parama  

4.3 Kitokia parama  
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atstovų išvykoms į kaimynines šalis. Duomenys apie jaunimo atstovų įtraukimą į tarptautines 
delegacijas pateikiami 18 lentelėje. 
 
18 lentelė. Jaunimo atstovų įtrauktų į savivaldybės tarptautines delegacijas skaičius 

Metai Jaunimo atstovų įtrauktų į savivaldybės tarptautines delegacijas skaičius 
2008 16 
2009 25 
2010 - 
2011 18 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis, savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Savivaldybė taip pat yra padėjusi su jaunimu dirbančioms organizacijoms (Literatų brolijai, 
kaimo bendruomenėms, Vietos veiklos grupei) užmegzti ryšius su šalių, rajono partnerių, 
savivaldybėmis ir jų įstaigomis Lenkijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Vasario 16-osios 
gimnazija Vokietijoje, Seinų lietuvių bendruomenės jaunimu (19 lentelė). 
 
19 lentelė. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurioms savivaldybė padėjo 
užmegzti tarptautinius ryšius, skaičius 

Metai Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurioms savivaldybė padėjo 
užmegzti tarptautinius ryšius skaičius 

2008 7 
2009 3 
2010 - 
2011 2 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis, savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Apklausos duomenimis, daugiau negu pusė apklausoje dalyvavusių organizacijų nuo 2008 m. 
bendradarbiavo su savivaldybe įgyvendindami jaunimo projektus (13 pav.). Pagrindinis 
savivaldybės vaidmuo tokiame bendradarbiavime buvo finansavimo skyrimas, keletas 
respondentų nurodė, kad savivaldybė skyrė patalpas veiklai, renginiams, taip pat buvo 
skirtos mokymosi aplinkos, žmogiškieji ištekliai. Viena su jaunimu dirbanti neformalaus 
ugdymo organizacija pastebėjo, kad savivaldybė paramą skiria dažniausiai tik tuo atveju, kai 
prašančioji organizacija jau turi bent vieną paramos šaltinį. 
 
13 pav. Ar Jūsų organizacija įgyvendino projektų kartu su savivaldybe per pastaruosius 
trejus metus? 

53,8

46,2

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

Taip

Ne

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
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Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 3 
Metodikos indikatorių „Parama jaunimui“. 
 
18 lentelė. Skyriaus 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 

Finansinė parama, 
2010 m. stipriai 
sumažėjusi, 2011 
m. ženkliai išaugo. 

Nors parama išaugo, 
tačiau paremiama gerokai 
mažiau projektų (jiems 
skiriamos didesnės 
sumos). Kita vertus, 
nesant stiprių jaunimo 
NVO, jaunimui skirtų lėšų 
nelabai yra kam įsisavinti 
(išskyrus vietos 
bendruomenes ir 
valstybės įstaigas, 
dirbančias su jaunimu). 

Užtikrinti paramą jaunimo NVO 
ir vietos bendruomenių, 
dirbančių su jaunimu, 
stiprinimui. Tirti atskirų 
jaunimo ir organizacijų grupių 
poreikius ir projektus remti 
kryptingai ir tikslingai. 
Savivaldybė turėtų investuoti į 
kokybiškų jaunimo NVO 
projektų srauto kūrimą – 
mokyti, šviesti jaunimo NVO 
apie jų galimybes gauti 
savivaldybės paramą, apie 
paraiškų rengimą, savivaldybės 
prioritetus ir geresnį jaunimo 
poreikių ir savivaldybės 
prioritetų suderinamumą ir 
papildomumą. 
Reikėtų numatyti finansines 
lėšas atviro jaunimo centro 
kūrimasui, jo išlaikymui bei 
veiklos tęstinumo užtikrinimui. 

Materialinė 
parama 

Sudarytos sąlygos 
naudotis 
patalpomis pagal 
panaudos sutartį 
arba geromis 
sąlygomis. 

Nenustatyta. 

Kitokia parama Skiriama parama 
tarptautinėms 
delegacijoms ir 
pan. 

Savivaldybė turėtų 
aktyviau naudoti ES SF 
paramos ir tarptautinių 
finansavimo šaltinių lėšas 
JP projektų įgyvendinimui. 

 

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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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 kelios dalys: 

 Pirma, pristatoma savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo veikla, 
skirta jaunimui, bei įvertinama šios veiklos kokybė (jeigu duomenys prieinami); 

 Antra, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija; 
 Trečia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje; 
 Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Molėtų švietimo centras organizuoja ir vykdo mokinių savivaldos organizavimo, komandos 
būrimo, jaunimo lyderių mokymus. Nuolatos – kiekvienais metais – yra vykdomi mokinių 
savivaldos organizavimo mokymai Molėtų mokinių tarybos nariams. Kiti mokymai 
organizuojami pagal poreikius, daugiau pavieniais atvejais. 
 
19 lentelė. Molėtų švietimo centro organizuoti mokymai mokinių 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 4 35 2500 
2009 3 25 3000 
2010 2 28 - 
2011 2 24 1500 

Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
VšĮ Molėtų turizmo ir verso informacijos centras yra vykdęs seminarus jaunimo verslumui 
skatinti, šioje srityje toliau tęsia darbą su jaunimu teikiant konsultacijas jauniems 
verslininkams bei asmenims norintiems pradėti verslą. 
 
2010 m. buvo vykdyti Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros finansuoti 
mokymai: fotografijos pradmenys, komandinis darbas. 
 
Apklausos rezultatai parodė, kad 80 proc. apklausoje dalyvavusiųjų organizacijų vykdo arba 
yra vykdę neformalius mokymus jaunimui. Pusė iš jų nurodė, kad tokia organizacijos veikla 
nėra pagrindinė, buvo organizuojama keletas pavienių mokymų (14 pav.). 
 
Jaunimo mokymo poreikių tyrimus reguliariai vykdo Molėtų švietimo centras ir Molėtų menų 
mokykla. 42,9 proc. organizacijų (su jaunimu dirbančios organizacijos, vietos bendruomenės, 
viena jaunimo organizacija) nurodė, kad yra atlikę keletą tokių tyrimų, tačiau jie nėra 
pastovūs. Didesnė pusė mokymus organizuojančių ir vykdančių organizacijų nurodė 
vertinančios mokymų kokybę. 

5.1 Jaunimo mokymas ir 
konsultavimas 
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14 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo neformalius mokymus jaunimui? N=15 

40,0

40,0

20,0

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

Taip

Yra vykdžiusi keletą mokymų, tačiau tai 
nėra pagrindinė veikla

Ne

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Su jaunimu savivaldybėje dirba nevyriausybinės organizacijos, bendruomenių centrai, vienas 
vaiko dienos centras. Atviro jaunimo centro savivaldybėje nėra. Šių įstaigų ir organizacijų 
darbuotojai yra pagrindiniai ir bene vieninteliai asmenys, dirbantys su jaunimu 
savivaldybėje.  
 
Su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų bei specialistų, dirbančių su jaunimu kvalifikacijai 
tobulinti mokymų savivaldybė organizuoja ypač nedaug, vos vieną kitą renginį per metus (20 
lentelė).  
 
20 lentelė. Savivaldybės organizuoti mokymai su jaunimu dirbančių asmenų kvalifikacijai 
tobulinti 

Metai 
Savivaldybės lėšomis įgyvendintų mokymų jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų atstovų ir specialistų, dirbančių su jaunimu kvalifikacijai 
tobulinti skaičius 

2008 3 
2009 2 
2010 1 
2011 1 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Daugiau duomenų apie asmenis, dirbančius su jaunimu, vertinimui suteikta nebuvo. 
 

 
Jaunimo neformalaus ugdymo situacija rajone palyginus yra gera, veikia kultūros, meno 
kolektyvai. Aktyviausiai ir plačiausiai veikia sporto klubai. Pagrindinių Molėtų rajone 
neformalaus ugdymo paslaugas jaunimui teikiančių įstaigų sąrašas pateikiamas 21 lentelėje. 
 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu  

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo 
situacija 
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21 lentelė. Neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas jaunimui teikiančios įstaigos 

Organizacija Organizacijos tipas  Neformalaus mokymo, konsultavimo 
temos ir pobūdis 

Kultūros centras Kultūros įstaiga Šokio, dainavimo, vaidybos mokymas 
Krašto muziejus Kultūros įstaiga Dailės, liaudies tradicijų mokymas 
Molėtų menų 
mokykla  

Švietimo įstaiga Muzikos ir dailės mokymas 

Kūno kultūros ir 
sporto centras 

Švietimo įstaiga Įvairių sporto šakų mokymai 

Molėtų rajono 
plėtros sąjūdis  

Pilietinė organizacija Konsultavimas jaunimo politikos 
klausimais 

Molėtų švietimo 
centras 

Švietimo įstaiga Mokymai ir konsultavimas jaunimo 
savivaldos klausimais 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Molėtų krašto muziejus vykdo edukacines programas, organizuoja užsiėmimus muziejuose, 
kviečia jaunuolius dalyvauti parodose, ekskursijose. 
 
Rajone taip pat veikia neformalios jaunimo visuomeninio lavinimo mokyklos Moksleivių 
akademijos Civitas Molėtų padalinys. Jos paskirtis – padėti moksleiviams geriau suvokti 
Lietuvos  visuomenės ir valstybės problemas ir įgyti sąmoningam bei aktyviam  pilietiniam 
gyvenimui reikalingų žinių, įgūdžių ir gebėjimų. Mokykla organizuoja moksleiviams skirtus 
kūrybinius seminarus. 
 
Atsakydami į klausimą, kokias neformalaus mokymo, ugdymo organizacijas, teikiančias 
paslaugas jaunimui, savo savivaldybėje žino, respondentai įvardijo Molėtų švietimo centrą, 
Molėtų menų mokyklą, vietos bendruomenių centrus, Kūno kultūros ir sporto centrą, 
Molėtų turizmo ir informacijos centrą, pedagoginę psichologinę tarnybą, sporto klubus, 
neįgaliųjų organizacijas, Literatų brolija.  
 
Vykdant jaunimo neformalųjį ugdymą dažniausiai taikomi aktyvaus dalyvavimo, neformalaus 
bendravimo bei grupiniai metodai. 
 
15 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? N=13 

46,2

23,1

38,5

0,0

61,5

15,4

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

Neformalų bendravimą

Mokymąsi iš patirties

Grupinius metodus

Nekonkurencinės aplinkos kūrimą

Aktyvų dalyvavimą

Kita

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Į klausimą, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui, 
savivaldybėje, teigiamai atsakė vos 14 proc. respondentų (neformalaus ugdymo organizacijų 
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atstovai), 28,6 proc. organizacijų manymu tokios veiklos pakanka, tačiau ji nėra visiems 
prieinama. Vis dėlto, daugiau nei pusė apklausos dalyvių, tarp jų ir jaunimo organizacijos bei 
su jaunimu dirbančios organizacijos, nurodė, kad neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų 
rajone trūksta. Apklausoje dalyvavusių organizacijų manymu, reikėtų organizuoti daugiau 
mokymų jaunimo verslumo, pilietiškumo klausimais 
 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos 
jaunimo politikos įgyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius. 
 
22 lentelė. Skyriaus 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 

Bent kelios rajone 
veikiančios 
organizacijos yra 
vykdę jaunimui skirtus 
mokymus, kai kurios 
tiria mokymų 
poreikius. 

Jaunimui skirtų 
specializuotų mokymų 
veiklų pasiūla yra palyginti 
maža. Kita vertus, 
pagrindinė problema yra tai, 
kad, jaunimo poreikiai 
neformaliam mokymui ir 
konsultavimui nėra aiškiai 
išreikšti, jaunimas darosi 
abejingas ir nelabai žino ko 
nori. 

Reikėtų tirti jaunimo 
neformalaus 
ugdymo poreikius; 
ieškoti būdų 
sudominti jaunimą 
per specializuotus 
mokymo, 
pažintinius, 
neformalaus 
bendravimo 
projektus. 
Artimiausio 
laikotarpio 
prioritetas turėtų 
būti atviro jaunimo 
centro įkūrimas, 
kuris galėtų tapti 
jaunimo 
neformalaus 
ugdymo ir jaunimo 
traukos centru. 
Reikėtų organizuoti 
daugiau mokymų 
jaunimo verslumo, 
pilietiškumo 
skatinimo 
klausimais. 

Asmenys, dirbantys 
su jaunimu 

Nenustatyta. Pagrindiniai ir bene 
vieninteliai asmenys, 
dirbantys su jaunimu 
savivaldybėje yra su 
jaunimu savivaldybėje 
dirbančių nevyriausybinių 
organizacijų, bendruomenių 
centrų, vaiko dienos centro 
darbuotojai. Savivaldybėje 
trūksta jaunimą buriančio 
centro, šį poreikį galėtų 
užpildyti kuriamas atviras 
jaunimo centras. 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo padėtis 

Rajone yra palyginti 
nemaža neformalaus 
ugdymo pasiūla 
(apskritai, o ne skirta 
specifiškai jaunimui). 

Neformalaus mokymo ir 
ugdymo veiklų rajone 
trūksta. 

 

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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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. 

 

 
Informaciją apie savo veiklą jaunimo klausimais savivaldybė skelbia savivaldybės 
internetiniame tinklapyje www.moletai.lt, rajono laikraštyje, taip pat neformaliais kanalais, 
perduodant informaciją iš lūpų į lūpas. Informacija išskirtinai jaunimo politikos klausimais 
nėra gausi, dažniausiai tai būna kvietimai į renginius, mokymus, kvietimai dalyvauti projektų 
konkursuose – tokią informaciją jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms JRK teikia 
ir elektroniniu paštu. Savivaldybės tinklapyje skelbiamos informacijos kiekis jaunimo 
klausimais yra gan menkas arba tokia informacija nėra lengvai ir greitai surandama.  
 
Viename iš rajono laikraščių – „Vilnis“ – savivaldybė skelbia tarybos posėdžių tvarkaraščius 
bei klausimus, kurie bus nagrinėjami. Reikia pastebėti, kad nors tokia informacija yra 
pateikiama viešai, ji nėra prieinama visoms suinteresuotoms grupėms – laikraštis yra 
mokamas, taip pat nebūtinai visi, kam tokia informacija būtų aktuali, renkasi būtent šį 
leidinį. Galima daryti išvadą, kad tai įtakoja ir prastą jaunimo atstovų savivaldybės 
informacijos sklaidos vertinimą, o taip pat ir savivaldybės jaunimo politikos atžvilgiu.  
 
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, iki šiol informacijai perduoti nėra išbandyta 
jaunimo tarpe populiari bendravimo ir informacijos sklaidos priemonė – socialiniai tinklai. 
Situacijai pagerinti, savivaldybė turėtų naudoti visus įmanomus informacijos perdavimo 
kanalus bei ieškoti naujų ir efektyvesnių būdų, užtikrinančių, kad informacija pasieks 
adresatą, taip pat rekomenduotina įvesti vertinimą grįžtamajam ryšiui nustatyti. 
 
16 pav.  Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą 
jaunimo politiką. N=12 
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Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 

6.1 Jaunimo informavimas apie 
jaunimo politikos įgyvendinimą  
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Jaunimo informuotumą apie savivaldybės jaunimo politiką didžioji dauguma apklausos 
dalyvių vertino nuo labai prastai iki vidutiniškai. Ženkliai skyrėsi savivaldybės įstaigų, 
dirbančių su jaunimu ir jaunimo organizacijų nuomonės šiuo klausimu – jaunimo atstovai 
savivaldybės informacijos sklaidą vertino labai prastai, kai tuo tarpu su jaunimu dirbančios 
savivaldybės įstaigos nurodė, kad savivaldybė apie įgyvendinamą jaunimo politiką 
informuoja pakankamai išsamiai. 
 
Apklausoje dalyvavusios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos nurodė, kad 
daugiausiai informacijos iš savivaldybės gauna projektų finansavimo klausimais, taip pat yra 
informuojami apie jaunimui aktualius renginius bei įgyvendinamus projektus, skirtus 
jaunimui. Vėlgi reikšmingai išsiskyrė glaudžiausiai su savivaldybe bendradarbiaujančių 
Molėtų švietimo centro ir jaunimo organizacijos atstovų nuomonės – Molėtų švietimo 
centras nurodė gaunantys visą reikalingą informaciją, kai tuo tarpu jaunimo organizacijos 
atstovai žymėjo jokios informacijos iš savivaldybės negaunantys. 
 
17 pav. Kokią informaciją Jūsų organizacija gauna iš savivaldybės? N=14 
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Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Atsakydami į klausimą, kokios informacijos iš savivaldybės trūksta, respondentai akcentavo 
informacijos trūkumą apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui 
aktualiais klausimais bei projektų finansavimo galimybes. „Kita“ pažymėjo savivaldybės 
neformalaus ugdymo institucijos ir nurodė, kad viešinama visa informacija ir jos pakanka. 
 
18 pav. Kokios informacijos  trūksta? N=12 
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Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
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Dauguma apklausoje dalyvavusiųjų organizacijų nurodė, kad priimtiniausi jiems būdai gauti 
informaciją jaunimo klausimais iš savivaldybės būtų informacijos talpinimas savivaldybės 
internetinėje svetainėje, vietinėje spaudoje bei platinimas elektroniniu paštu. Įdomu yra tai, 
kad respondentai minėjo kaip tik tuos pačius informacijos kanalus, kuriuos savivaldybė ir 
naudoja. Tai reiškia, kad informavimas išties yra arba ypač menkas arba informacija 
nepasiekia tikslinių grupių, kas leistų teigti, kad ryšys tarp jaunimo atstovų ir savivaldybės yra 
silpnas, o su kai kuriomis organizacijomis jo apskritai nėra. 
 
19 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? N=14 
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Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Jaunimo organizacija Darbas informaciją apie savo organizaciją bei jos vykdomą veiklą 
skelbia savo internetinėje svetainėje http://www.jod.lt/skyriai/moletai, tačiau kai kuri 
talpinama informacija nėra atnaujinama. Svetainėje talpinamas įgyvendintų projektų 
sąrašas, nuotraukos bei video reportažai iš surengtų renginių, su skyriaus veikla susiję 
straipsniai. Taip pat yra patalpinti susirinkimų protokolai, tačiau jie yra prieinami tik 
prisijungus prie JOD internetinės sistemos. Naujienos taip pat yra skelbiamos elektroniniu 
paštu bei organizacijos socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „JOD Molėtų skyrius“. 2011 m. 
rugsėjo mėnesį ši grupė turėjo 66 narius. 
 
Apie tai, kaip informaciją skleidžia jaunimo klubas „Exlibris“, vertinimui duomenų nebuvo 
pateikta. 
 
Informacija apie Molėtų rajono mokinių tarybos veiklos tikslus, uždavinius, funkcijas bei 
organizacijos narius yra skelbiama Molėtų švietimo centro svetainėje17.  Apie Mokinių 
tarybos veiklą ir posėdžiuose bei elektroninio pašto sistemos grupėje svarstomus klausimus 
kiekvienas tarybos narys savo atstovaujamos bendrojo lavinimo mokyklos jaunimą 
informuoja informuoja elektroniniu paštu bei perduodant informaciją tiesiogiai, iš lūpų į 
lūpas. Kai kuriose mokyklose yra leidžiami mokyklų laikraštukai. 2011 m. liepos mėnesį 
pradėjo veikti Mokinių tarybos puslapis socialiniame tinkle „Facebook“, kuriame talpinama 
informacija apie projektus, vykusių renginių, stovyklų nuotraukos, bet kol kas informacijos 
nėra daug. Rekomenduojama nuolatos atnaujinti ir palaikyti šią organizacijos svetainę, taip 
                                                             
 
 

17 Molėtų švietimo centras, Mokinių taryba: http://sc.moletai.lt/Mokiniutaryba/Mokiniu_taryba.htm 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas  
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pat, ją reklamuojant bendraamžių tarpe, pritraukti daugiau narių, kad kuo daugiau 
informacijos mokyklinio amžiaus jaunimą pasiektų tiesiogiai; išnaudoti visas socialinio tinklo 
teikiamas galimybes (kaip, pavyzdžiui, apklausos įrankio panaudojimas sužinoti moksleivių 
nuomonę aktualiais klausimais), kad kiekvienas jaunuolis jaustųsi įtraukiamas į mokinių 
savivaldą. 
 
Be paminėtų informacijos apie Molėtų rajono jaunimo veiklas šaltinių, interviu duomenimis, 
Molėtų gimnazijos bei Molėtų pagrindinės mokyklos savivaldos leidžia kartą per mėnesį 
išeinančius priedus (atitinkamai – „Jaunimo gatvė“ ir „Molėtukas“) prie dviejų rajoninių 
laikraščių.  
 
Vietos bendruomenės apie jaunimui skirtas veiklas, renginius dažniausiai informuoja 
plakatais, skrajutėmis, taip pat informacija perduodama tiesiogiai žodžiu. 
 
Informacija apie vykstančius jaunimui skirtus renginius yra talpinama vietos laikraščiuose 
tiek pačių organizacijų, tiek ir žiniasklaidos atstovų iniciatyva. 
 
Apklausos dalyviai, atsakydami į klausimą, kaip jų organizacija informuoja jaunimą apie 
organizacijos vykdomą jaunimui skirtą veiklą, daugiausiai kaip pagrindinius šaltinius nurodė 
savo internetines svetaines ir sklaidą elektroniniu paštu bei informacijos talpinamą vietinėje 
spaudoje. Turint omenyje, kad Molėtų miestas, palyginus, nėra didelis, nemaža dalis 
informacijos sklinda neformaliais kanalais, bendraujant tiesiogiai – daugiausiai šį atsakymo 
variantą žymėjo mieste veikiančios su jaunimu dirbančios organizacijos bei neformalaus 
švietimo ir ugdymo įstaigos. 
20 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? N=13 
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Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Dviejuose rajono laikraščiuose – „Molėtų žinios“ ir „Vilnis“ – leidžiami priedai jaunimui. 
Išleidžiami kartą per mėnesį. Abu priedus rengia miesto mokyklų moksleiviai: Molėtų 
gimnazija leidžia „Molėtų žinių“ priedą „Jaunimo gatvėje“, Molėtų pagrindinė mokykla 
rengia „Vilnies“ priedą „Molėtukas“. Be šių priedų, minėtuose laikraščiuose talpinama 
informacija apie neformalaus švietimo ir ugdymo įstaigų veiklas, vyksiančius renginius, 
atsiliepimai apie įvykusius jaunimui skirtus renginius, kvietimai teikti projektus finansavimui 
gauti ir bet kokia kita jaunimui aktuali informacija. Interviu respondentų vieninga nuomone, 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui 
vietinėje žiniasklaidoje 
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vietos žiniasklaida su jaunimo atstovais ir jaunimui skirtomis organizacijomis 
bendradarbiauja noriai, patys rodo iniciatyvą, jaunimui skirtą informaciją talpina 
nemokamai. Tai iš dalies patvirtino apklausoje dalyvavusios organizacijos, kurių beveik 
šešiasdešimt procentų teigė, kad savivaldybėje yra sudarytos sąlygos pristatyti savo 
vykdomą veiklą vietinėje žiniasklaidoje (visos šios organizacijos taip pat nurodė, kad 
naudojasi šia galimybe), 30 proc. organizacijų atstovų apie tokią galimybę nežinojo, ir tik dvi 
organizacijos (viena vietos bendruomenė ir viena su jaunimu dirbanti organizacija) nurodė, 
kad tokių galimybių savivaldybėje nėra.  
 
Remiantis apklausos duomenimis, beveik 86 proc. jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų bei 
neformaliojo ugdymo įstaigų bendradarbiauja su vietos žiniasklaida. 
 
Kai kurių rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių savivaldos leidžia vietinius laikraštukus, 
aptariančius mokyklos aktualijas, vykstančius renginius ir susitikimus su mokyklų svečiais, 
taip pat kitą informaciją mokyklinio amžiaus jaunimo klausimais. 
 
Be to, jaunimui aktuali informacija yra skelbiama Molėtų švietimo centro18, Molėtų sporto 
centro19, Molėtų kultūros centro20, svetainėse bei tinklaraštyje www.moletas.lt. 
 
21 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką. N=14 
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Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Vietos bendruomenių atstovų bei ne mieste veikiančių su jaunimu dirbančių atstovų 
nuomone, efektyviausi informavimo būdai yra naujienų talpinimas internetinėje 
savivaldybės svetainėje, taip pat jų perdavimas elektroniniu paštu, informavimas plakatais ir 
skrajutėmis, tuo tarpu mieste veikiančios organizacijos nurodė internetines svetaines (tiek 
savivaldybės, tiek jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų), vietos žiniasklaidos 
priemones.  
 

 
Apibendrinant skyriaus informaciją, 21 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos 
pagal 6 Metodikos indikatorių. 

                                                             
 
 

18 http://sc.moletai.lt 
19 http://www.moletusportas.lt/ 
20 http://www.moletaikultura.lt/ 

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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21 lentelė. Skyriaus 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 

JRK platina 
informaciją el. paštu. 

Remiantis interviu su 
jaunimo atstovais 
duomenimis, jaunimui 
trūksta informacijos apie 
veiklos galimybes. 
Informacijos sklaidos 
kanalų yra nemažai, tačiau 
jie nėra pilnai 
išnaudojami, informacijos 
skleidžiama 
nepakankamai. 
Savivaldybės svetainėje 
nėra jaunimui skirtos 
rubrikos, kurioje būtų 
talpinama susisteminta 
visa informacija jaunimui 
aktualiais klausimais, todėl 
siekiant geresnių 
rezultatų, tokią rubriką 
sukurti yra būtina.  

Savivaldybė turėtų 
sutvarkyti ir atnaujinti 
jaunimui skirtos 
informacijos pateikimą 
savivaldybės tinklalapyje.  
Rekomenduojama JRK 
kaupti aktyvių jaunuolių, 
vietos bendruomenių ir 
pan. narių duomenų bazę 
ir juos informuoti 
el.paštu. 
Jaunimą ir ypač jaunimo 
NVO ir vietos 
bendruomenes reikėtų 
daugiau informuoti apie 
aktualius  savivaldybės 
sprendimus, nacionalines, 
regionines, rajonines 
projektų finansavimo 
galimybes, suteikiant 
informaciją iš anksto, 
kviečiant į informacinius 
renginius, konsultacijas, 
mokymus. 
Kita vertus, pačios 
jaunimo organizacijos 
galėtų būti aktyvesnės 
viešindamos jaunimui 
aktualią informaciją, nes 
JRK el. paštu negali 
pasiekti neaktyvaus 
jaunimo. 
Daugiau informacijos 
perduoti mokyklose 
informaciniais plakatais 
mokyklų skelbimų 
lentose, taip pat 
sukuriant atskirą 
savivaldybės 
administruojamą portalą 
rajono jaunimui. 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Jaunimo NVO apie 
savo veiklą 
informuoja interneto 
svetainėse. Aktyvus 
jaunimas yra 
pakankamai 
informuotas apie 
jaunimui skirtą veiklą. 

Nenustatyta. 

Jaunimo leidiniai Dviejuose rajono 
laikraščiuose – 
„Molėtų žinios“ ir 
„Vilnis“ – leidžiami 
priedai jaunimui. 
Išleidžiami kartą per 
mėnesį. Abu priedus 
rengia miesto 
mokyklų moksleiviai. 

Papildomų jaunimo 
leidinių poreikis 
nenustatytas.  

Erdvė jaunimui 
vietinėje 
žiniasklaidoje 

Žiniasklaida 
pakankamai noriai 
bendradarbiauja su 
jaunimu, sudaro 
sąlygas nemokamai 
skelbti informaciją. 

Nenustayta.  
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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. 

 

 
Savivaldybių Jaunimo reikalų tarybos yra pagrindinės integruojančios struktūros, kurių 
veikloje bendradarbiaudami dalyvauja įvairių suinteresuotų šalių atstovai – tiek jaunimo, tiek 
savivaldybės administracijos ir jos institucijų, tiek su jaunimu dirbančių organizacijų ir 
įstaigų. JP integruojančios struktūros taip pat gali būti ir kitos savivaldybėje veikiančios 
komisijos, darbo grupės, kurios nagrinėja jaunimą liečiančius klausimus bei į kurių sudėtį 
įeina skirtingų savivaldybės padalinių atstovai, taip pat svarstant klausimus yra įtraukiami 
jaunimo atstovai.  
 
Savivaldybėje nėra įsteigta pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra – 
savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. Spręsdami  jaunimo klausimus tarpusavyje 
bendradarbiauja atskiri savivaldybės struktūriniai padaliniai. Jaunimo problemos aptariamos 
ir sprendžiamos administracijos skyrių bendruose pasitarimuose. Taip pat atskiriems 
klausimams spręsti sudaromos darbo grupės, kviečiami atskiri pasitarimai, kuriuose pagal 
savo kompetenciją ir skyriaus funkcijas dalyvauja konkrečių administracijos skyrių atstovai. 
Dažniausiai svarstomi paramos jaunimui skirtiems projektams, jaunimo laisvalaikio užimto 
klausimai. Detalesnė informacija apie darbo grupių veiklą bei jų sudėtį vertinimui nebuvo 
suteikta. 
 

 
Savivaldybėje nėra aiškios jaunimo politikos vizijos, nėra patvirtintos jaunimo politikos 
koncepcijos, strateginiuose dokumentuose dėmesio  tam skirta ypač menkai, o atskirų 
savivaldybės skyrių nuostatuose jaunimo klausimai nėra išskirti. Jaunimo politika 
įgyvendinama atskirų skyrių kompetencijos ribose tiek, kiek jiems priskirtos funkcijos apima 
ir jaunimo klausimus. 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios 
struktūros  

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų 
programose, planuose  
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Vertinimui nesuteikta pakankamai informacijos apie jaunimo politikos įgyvendinimui 
aktualių tarpžinybinių ir tarpsektorinių tinklų veiklą. 
 
Duomenų apie projektus, kuriuose savivaldybė bendradarbiautų įgyvendindama 
novatoriškas veiklas / projektus, skirtus jauniems žmonėms su kitomis įstaigomis, nebuvo 
pateikta.  
 
 

 
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 jaunimo politikos įgyvendinimui.21. Remiantis surinktais duomenimis, 
galima teigti, kad savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos priemonės ribotai 
atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus. Savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos 
mažai dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse jaunimui skirtose programose, rengia ir 
įgyvendina mažai jaunimui skirtų projektų. 
 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos 
jaunimo politikos įgyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius. 

                                                             
 
 

21 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“. 

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių 
bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas  

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir 
priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams  

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 24 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 

Nenustatyta. Savivaldybėje neveikia 
pagrindinė jaunimo 
politiką integruojanti 
struktūra – savivaldybės 
Jaunimo reikalų taryba. 

Siūloma įsteigti 
Jaunimo reikalų 
tarybą. 

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

Savivaldybės 
strateginiame plane 
numatytos jaunimui 
skirtos priemonės. 

Savivaldybėje nėra aiškios 
jaunimo politikos vizijos, 
nėra patvirtintos jaunimo 
politikos koncepcijos, 
strateginiuose 
dokumentuose dėmesio  
tam skirta ypač menkai, o 
atskirų savivaldybės 
skyrių nuostatuose 
jaunimo klausimai nėra 
išskirti. Jaunimo politika 
įgyvendinama atskirų 
skyrių kompetencijos 
ribose tiek, kiek jiems 
priskirtos funkcijos apima 
ir jaunimo klausimus. 

Ištyrus jaunimo ir 
jaunimo NVO poreikius 
rajone, reikėtų 
nustatyti aktualiausias 
viešosios politikos 
sritis, kuriose 
veikiančių savivaldybės 
skyrių planuose turėtų 
būti numatytos 
jaunimui skirtos 
priemonės (pavyzdžiui, 
užimtumo, verslumo ir 
kt.). 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

Nenustatyta. Tarpžinybiniai ir 
tarpsektoriniai 
bendradarbiavimo tinklai 
jaunimo srityje 
savivaldybėje praktiškai 
neveikia. 

Stiprinant jaunimo 
politikos įgyvendinimui 
skiriamą prioritetą 
savivaldybėje, 
atitinkamai suaktyvėtų 
ir jaunimo klausimų 
aptarimas darbo 
grupėse. Ypač 
rekomenduojamas JRT 
įkūrimas. 

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir 
priemonių atitikimas 
nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams 

Nenustatyta. Savivaldybė ir jai 
pavaldžios įstaigos mažai 
dalyvauja nacionalinėse ir 
tarptautinėse jaunimui 
skirtose programose, 
rengia ir įgyvendina mažai 
jaunimui skirtų projektų. 

Reikėtų diegti jaunimo 
poreikių tyrimų 
sistemą, aktyvinti 
jaunimo organizacijas 
jas įtraukiant į 
rengiamus ir 
įgyvendinamus 
projektus. 
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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 būdais22. 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. 25 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. 

 
25 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra. 

 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
Tikslas Iš anksto įspėti apie Nustatyti politikos ar Konsensuso formavimas 

                                                             
 
 

22 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 
kylančias ir kilsiančias 
problemas 
įgyvendinant politikos 
tikslus.  

programos vertę ir 
naudą visuomenei.  

dėl politikos krypties 
kaitos.  

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 šešios dalys: 

 pirma, pristatoma, kokios savivaldybėje veikiančios organizacijos sistemingai vykdo 
tyrimus jaunimo politikos srityje 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.  
 

 
Iki šiol jaunimo situacijos tyrimų savivaldybėje nebuvo vykdyta. Tyrimus galinčių atlikti 
organizacijų taip pat nebuvo nustatyta. 
 

 
Savivaldybė nesuteikė duomenų apie tai, kokius duomenis renka apie jaunimą. Informacija 
apie jaunimo situaciją ir poreikius gaunama neformaliais kanalais, bendraujant su jaunimo 
atstovais (Švietimo centru, NVO, bendruomenių centrais), organizuojant diskusijas su 
jaunimu. 
 
Atsakant į klausimą, ar Jūsų organizacija renka ir sistemina kokius nors duomenis apie 
jaunimą, didesnė pusė respondentų nurodė, kad tokios informacijos nerenka ir nesistemina 
(22 pav.). Apklausos duomenimis, informaciją apie jaunimo poreikius renka neformaliojo 
švietimo ir ugdymo įstaigos bei jaunimo organizacijos. Sporto srityje su jaunimu dirbančios 
organizacijos renka duomenis apie pasiekimus sporto srityje, taip pat statistiką apie 
sportuojančius asmenis. Savo veiklos srities informaciją kaupia kultūros ir meno 
organizacijos (pvz., apie dalyvavimą parodose), o moksleivių organizacijos nurodė kaupiantys 
statistiką apie besimokančius. Apie jaunimo poreikius ir mėgstamas veiklas renkantys 
duomenis teigė tik vienos jaunimo organizacijos atstovai.  

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai  

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena  
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22 pav. Ar Jūsų organizacija renka ir sistemina kokius nors duomenis apie jaunimą? N=15 

46,7

53,3

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

Taip 

Ne

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Didžioji dauguma jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų vykdo vidinius įsivertinimus. 
Apklausos metu į klausimą, ar organizacija vykdo vidinius veiklos  įsivertinimus, teigiamai 
atsakė 73,3 proc. respondentų. Tokius įsivertinimus vykdo neformaliojo švietimo ir ugdymo 
įstaigos, moksleivių savivaldos, viena vietos bendruomenė bei jaunimo ir su jaunimu 
dirbančios organizacijos. 
 
Vertinant nebuvo nustatyta jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex ante - 
išankstinio, nei interim -  tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. Akivaizdu, kad 
vertinimo naudojimas jaunimo politikos tobulinimui nėra naudojama praktika Molėtų rajono 
savivaldybėje. 
 

 
Savivaldybės surinktus duomenis apie jaunimą teigė naudojantys neformaliojo švietimo ir 
ugdymo įstaigų atstovai, viena vietos bendruomenė, viena jaunimo sporto veiklai skirta 
organizacija bei vaiko dienos centro atstovai. Vis tik, 25 proc. respondentų (dviejų 
bendruomenių bei jaunimo organizacijos atstovai) teigė nežinantys, kad tokių duomenų 
esama, dvi neformaliojo ugdymo organizacijos nurodė, kad tokie duomenys nėra prieinami, 
dvi organizacijos manė nesant poreikio jais naudotis (23 pav.). 
 
23 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? N=12 

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 

8.3 Jaunimo politikos vertinimas  

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas  
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Apklausos duomenimis, jaunimo situacijos stebėsenos duomenis taiko Molėtų švietimo 
centras, kurie atsižvelgdami į statistiką planuoja jaunimo veiklas ateičiai. Jaunimo 
organizacija „Darbas“ remdamiesi turimomis žiniomis apie jaunimo poreikius rodė iniciatyvą 
steigti Jaunimo reikalų tarybą, rajono „Apskritąjį stalą“.  
 
24 pav. Ar jaunimo situacijos stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai taikomi 
tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje? N=15 

13,3

13,3

73,3

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

Taip 

Ne

Nežinau/negaliu atsakyti

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Didžioji dauguma organizacijų negalėjo atsakyti, ar jaunimo situacijos stebėsenos duomenys 
yra naudojami tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje. 
 

 
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per 
pastarųjų trejų metų laikotarpį; kokiu pagrindu (kokia informacija remiantis) įdiegti šie 
pokyčiai; kokie pokyčių diegimo rezultatai (suinteresuotųjų šalių požiūriu); ar esama 
skirtumų lyginant kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios šalys, ypač 
savivaldybės ir jaunimo atstovai. 
 
25 pav. Ar per pastaruosius trejus metus Jūsų savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo 
politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių? N=15 

6,7

20,0

73,3

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

Taip 

Ne

Nežinau/negaliu atsakyti

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo politiką  
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Jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų apklausos respondentai beveik vieningai teigė, kad 
savivaldybėje nebuvo įdiegta arba jiems nėra žinoma apie esminių jaunimo politikos 
formavimo ar įgyvendinimo naujovių įdiegimą (15 pav.). Viena organizacija, sutinkanti, kad 
tokių naujovių esama, pavyzdžiu įvardijo aktyvią Mokinių tarybos veiklą.  
 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus 
metus Molėtų rajono savivaldybėje nebuvo įdiegta esminių pokyčių ar inovacijų (išskyrus 
aktyvią Mokinių tarybos veiklą).  
 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 5 ir 8 
Metodikos indikatorius. 
 

 26 lentelė. Skyriaus 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 

Nenustatyta.  Savivaldybėje sistemingi 
tyrimai ir vertinimai 
jaunimo politikos srityje 
nėra atliekami. Vertintu 
laikotarpiu neatliktas nė 
vienas tyrimas. Rajone 
trūksta kokybiškus 
tyrimus galinčių atliktų 
organizacijų. 

Savivaldybėje būtina 
diegti 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 
savivaldybė turėtų 
išskirti svarbiausių 
tyrimo klausimų sąrašą, 

Duomenys apie 
jaunimą 

Atskiros organizacijos 
renka pavienius 
duomenis apie 
jaunimą. 

Savivaldybė nesuteikė 
informacijos apie tai 
kokius duomenis renka, 
tačiau remiantis kitais 
vertinimo duomenimis 
galima teigti, kad 
Molėtų rajono 
savivaldybėje 
nevykdoma sisteminga 
jaunimo poreikių 
stebėsena, longitudiniai 
jaunimo poreikių 
tyrimai, rodikliai. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Apklaustų organizacijų 
teigimus, dalis jų 
vykdo vidinius veiklos 
įsivertinimus. 

Savivaldybėje 
nevykdomas 
sistemingas jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
vertinimas. 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

Apklausos 
duomenimis, jaunimo 
situacijos stebėsenos 
duomenis taiko 
Molėtų švietimo 
centras, kurie 

Nesant sistemingos 
jaunimo poreikių 
stebėsenos ir tyrimų, 
jaunimo politikos 
formavimas 
savivaldybėje, tikėtina, 

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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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 
atsižvelgdami į 
statistiką planuoja 
jaunimo veiklas 
ateičiai. Jaunimo 
organizacija „Darbas“ 
remdamiesi turimomis 
žiniomis apie jaunimo 
poreikius rodė 
iniciatyvą steigti 
Jaunimo reikalų 
tarybą, rajono 
„Apskritąjį stalą“.  

nėra pakankamai 
informuotas. 

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. 
Politikos įgyvendinimo 
vertinimui savivaldybė 
turėtų numatyti 
reikiamus finansinius 
išteklius. 

Inovacijų taikymas ir 
plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo 
politiką 

Nenustatyta. Vertintu laikotarpiu 
jaunimo politikos srityje 
esminių inovacijų 
įgyvendinta nebuvo. 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS  

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

Molėtų rajono savivaldybė yra užmezgusi partnerystės ryšius su šiais užsienio šalių miestais: 
Makow (Lenkija), Slonim (Baltarusija), Priaža (Karelija, Rusijos federacija), Ludza (Latvija), 
Horstel (Vokietija), bendradarbiauja su šių miestų institucijomis, atsakingomis už jaunimo 
politiką ir švietimą. 2008-2010 metais vykdytų tarptautinių projektų sąrašas pateikiamas 
lentelėje žemiau.  
 
27 lentelė. Savivaldybės vykdyti tarptautiniai projektai 

Metai Įgyvendintų tarptautinių 
projektų skaičius Projektai 

2008 
3 

Jaunimo mainai: apsikeitimas jaunimo stovyklomis su 
Lenkijos Makow savivaldybe; jaunimo kūrybinė 
stovykla su Sankt Peterburgo lietuvių jaunimu 

2009 1 Jaunimo kūrybinė stovykla 
2010 1 Jaunimo kūrybinė stovykla 
2011 - - 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, ateityje planuojamas glaudesnis tarptautinis 
bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje, šiuo metu rengiamasi sudaryti dar tris sutartis 
su užsienio šalių partneriais. 
 

 
Apibendrinant, galima teigti, kad nors kontaktai yra užmegzti, bendradarbiavimas su 
užsienio partneriais jaunimo politikos klausimas nėra pakankamas. 
 

 27 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas 

(9 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Užmegzti 
tarptautiniai ryšiai. 

Aktyvesnis jaunimo 
įtraukimas į 
tarptautines 
delegacijas. 
Gerosios užsienio šalių 
praktikos jaunimo 
politikos įgyvendinime 
perėmimas 

Skatinti tarptautinius 
jaunimo mainus ir kitus 
projektus; tam skirti dalį 
JRK darbo laiko. 
 Stiprinti tarptautinį 
bendradrabiavimą ir 
projektus jaunimo politikos 
srityje, siekiant įsisavinti 
gerąją užsienio patirtį.  

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis 
jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais  

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 10. GEROJI PRAKTIKA 

Geroji praktika 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, 
vertinamoje savivaldybėje siekiama nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius pagal šiuos 
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. 

 
Interviu metu nei vienas respondentas negalėjo įvardinti gerosios praktikos pavyzdžių. 
Apklausos dalyviai, atsakydami į klausimą, kokį savivaldybės inicijuotą projektą ar veiklą jie 
laikytų sėkmingu jaunimo politikos įgyvendinimo pavyzdžiu savo savivaldybėje, įvardijo 
miesto paplūdimio įrengimą, sporto bazės plėtrą, laisvalaikio centro įkūrimą. Meno 
organizacijų atstovai nurodė juodosios keramikos seminaro-stovyklos bei kūrybinių išvykų 
organizavimą. Dvi su jaunimu dirbančios organizacijos kaip sėkmingai inicijuotų projektų 
pavyzdį pateikė pagal Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros įgyvendinamą ES 
programą „Veiklus jaunimas“  vykdytą projektą „Visi mes gimę po viena saule“. Šį projektą 
vykdė Molėtų rajono mokinių taryba, bendradarbiaudama su Molėtų švietimo centru bei 
rajono savivaldybe. Atitinkamai, šis projektas laikomas gerąja praktika Molėtų rajono 
savivaldybėje.  
 



60 

 

 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS  

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys apibendrinami pagal žemiau pateikiamą 
analizės modelį (26 pav.). 

 
26 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir 
apklausomis bei interviu, galima teigti, kad dabartinės savivaldybės jaunimo politikos kryptys 
ribotai atitinka didžiausius jaunimo poreikius ir yra skirtos užimtumo didinimui. Įgyvendinant 
jaunimo politiką daugiau dėmesio turėtų būti skirta atvirų jaunimo erdvių kūrimui, 
laisvalaikio kūrimui, verslumui skatinti. Savivaldybės JP ir jaunimo poreikių atitikimas 
vertinamas prastai-vidutiniškai23. 
 

 
Didelis Molėtų rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo sistemos trūkumas yra 
JRT nebuvimas. Rajone neveikia jaunimo politiką integruojančios struktūros, todėl jaunimo 

                                                             
 
 

23 Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 
– visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 
5 – puikiai atitinka. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 4.5, vertinimas yra, atitinkamai, 
„prastai-vidutiniškai“ ir „labai gerai“. 

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys 
atitinka nacionalinės jaunimo politikos kryptis 
ir savivaldybės jaunimo situaciją? 

Ar jaunimo politika yra integruota, 
horizontali? 
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interesai nėra tinkamai atstovaujami, nėra formalių priemonių išsiaiškinti jaunimo poreikius. 
JRT nebuvimą iš dalies galėtų kompensuoti MRJKK, tačiau komiteto funkcijos daugiausia 
apsiriboja tik finansinių lėšų jaunimui skirtiems projektams pritraukimu, o tiesioginis jaunimo 
atstovavimas nėra aiškiai išreikštas. Nebuvo surinkta duomenų, kad, be savivaldybės 
Kultūros ir švietimo skyriaus, kiti struktūriniai savivaldybės padaliniai ir jaunimo 
organizacijos, kiti socialiniai partneriai būtų aktyviai įtraukiami į strateginių ir veiklos 
planavimo dokumentų rengimo procesą. Pagal šį kriterijų Molėtų rajono savivaldybė yra 
vertinama prastai. 
 

 
Savivaldybėje nėra sukurto mechanizmo (ir reglamentuoto dokumentuose) visų 
suinteresuotųjų šalių įsitraukimui (skirtingų jaunimo grupių ir su jaunimu susijusių 
organizacijų atstovams ir pan.). Suinteresuotosios šalys veikiau įtraukiamos sporadiškai. 
Jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų dalyvavimo formuojant ir įgyvendinant JP mastas yra 
mažas. Per pastaruosius trejus metus situacija iš esmės nepagerėjo. Pagal šį kriterijų Molėtų 
rajono savivaldybė yra vertinama prastai-vidutiniškai. 
 

 
Jaunimo politikos informuotumas savivaldybėje yra menkas. Savivaldybėje neveikia 
sisteminga jaunimo situacijos ir poreikių stebėsenos, tyrimų ir vertinimo sistema. Per 
pastruosius trejus metus jaunimo situacijos tyrimų veikla dėl finansinių galimybių trūkumo 
sumenko. Būtina stiprinti jaunimo poreikių stebėseną ir jaunimo politikos įgyvendinimo 
vertinimą. Detalios išvados ir rekomendacijos kaip tai įgyvendinti pateiktos 8.6 skyriuje. 
Pagal šį kriterijų Molėtų rajono savivaldybė yra vertinama prastai. 
  

 
Savivaldybėje nėra sistemingos atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, organizuotų ir neformalių 
moksleivių, studentų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių subkultūrų atstovų, įvairių 
pomėgių ir pan. grupių) poreikių stebėsenos. Numatytų jaunimo politikos priemonių 
atitikimas jaunimo poreikiams yra vidutiniškas; kaip minėta kituose skyriuose, būtina toliau 
stiprinti priemones, skirtas skatinti jaunimo įsidarbinimo, užimtumo ir verslumo galimybes, 
būtina kurti jaunimui atviras erdves. Pagal šį kriterijų Molėtų rajono savivaldybė yra 
vertinama prastai. 
 

 
Savivaldybėje dirbančio JRK pagrindinės funkcijos yra susijusios su rajono kultūros ir švietimo 
įstaigų koordinavimu, o funkcijos, susijusios su jaunimo politikos įgyvendinimu nėra išskirtos 
JRK pareigybės aprašyme. Molėtų rajono JRK pilnai įgyvendinti funkcijas jaunimo politikos 
srityje kliudo laiko stoka, kadangi savo kaip jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijas vykdo 
greta kitų – pagrindinių – pareigų. Savivaldybės ir jaunimo atstovų vieninga nuomone, viena 
svarbiausių efektyvesnio jaunimo politikos įgyvendinimo prielaidų būtų atskiro pilno JRK 

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? 

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP 
įgyvendinimui savivaldybėje: išteklių 
(žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų) 
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu? 
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etato įsteigimas. JRK veiklos planavimo ir įvertinimo dokumentai yra daugiau formalūs, 
neapimantys svarbiausių jaunimo politikos klausimų.  
 
Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui skirti ištekliai 2011 m. išaugo. Apibendrinant, 
Molėtų rajono savivaldybėje šiuo metu jaunimo politikos įgyvendinimo prielaidos yra prasto-
vidutinio lygio, tačiau iki metų pabaigos turėtų pagerėti (numatoma įkurti visą laiką JP 
skirsiančio JRK pareigybę). 
 

 
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. 

 
Vertinant savivaldybės pasiektus gerus rezultatus jaunimo politikos įgyvendinime per 
pastaruosius trejus metus, apklausos dalyviai geriausius pasiekimus įžvelgė jaunimo 
neformalaus švietimo ir ugdymo srityje, tačiau šiuo klausimu nesutapo jaunimo organizacijų 
nuomonė – vienos atstovai skalėje nuo 1 iki 5 (kur 1 – visiškai nesutinku, kad savivaldybė 
pasiekė gerų rezultatų, o 5 – visiškai sutinku) savivaldybės pasiekimus vertino 2, kitos 
organizacijos atstovų įvertinimas buvo keturi iš penkių (27 pav.).  
 
27 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. N=14 

3,42

2,22

3,25

3,09

2,50

2,82

2,27

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Jaunimui skirto 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

 
Šaltinis: Molėtų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo 
politika savivaldybėje yra rezultatyvi?  
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Apskritai, jaunimo organizacijos savivaldybės pasiektus rezultatus jaunimo politikos 
įgyvendinime vertino žemiau nei vidutiniškai, kai tuo tarpu kitų organizacijų atstovų 
nuomonė pasiskirstė daugiau mažiau tolygiai. Geriau vertinta savivaldybės veikla skatinant 
jaunimo kūrybiškumą ir verslumą, taip pat jaunimo sveikatos apsaugą bei priklausomybių 
prevenciją. Mažiausiai rezultatų, respondentų nuomone, pasiekta skatinant tarptautinę 
veiklą, taip pat savivaldybės veikloje didinant jaunimo galimybes įsidarbinti, užtikrinant 
jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę (27 pav.). 
 
Apibendrinant, galima teigti, kad per pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama 
jaunimo politika nepasiekė ženklesnių rezultatų. Viena iš pagrindinių priežasčių yra bendra 
ekonominė situacija sunkmečio laikotarpiu, įtakojusi jaunimo emigraciją ir apatiją, verslo 
sektoriaus sunkumus (atitinkamai – mažesnes jaunimo įsidarbinimo galimybes) bei dėl 
finansinės krizės sumenkę savivaldybės finansinės galimybės inicijuoti naujoves ar didesnės 
finansinės apimties priemones. Kita vertus, akivaizdu, kad jaunimo politikos formavimui ir 
įgyvendinimui savivaldybėje nėra skiriamas prioritetas. 
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 1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS 

 

Vardas, pavardė Pareigos Interviu data 

Gintautas Matkevičius Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatorius 

2011-09-22 

Alma Vidžiūnienė Molėtų švietimo centro metodininkė, atsakinga 
už mokinių savivaldą savivaldybėje 

2011-09-23 

Indrė Kazakauskaitė Molėtų rajono mokinių tarybos atstovė (buvusi 
pirmininkė) 

2011-09-25 

Jurgita Stalauskienė Molėtų rajono jaunimo koordinacinio komiteto 
pirmininkė 

2011-09-26 
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