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 ĮVADAS 

Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų 
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires (toliau 
– Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157 
patvirtintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir jaunimo politikos 
savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto „Partnerystės tarp 
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ 
metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką. 
 
Remiantis Metodika, kokybės vertinimo tikslai yra: 

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

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

1. surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Pagėgių savivaldybėje, joje 
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui; 

2. išsiaiškinti Pagėgių savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;  
3. aptarti Pagėgių 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. spalio mėnesį buvo atliktas interviu su Pagėgių savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatore; 

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

 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos 
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėnesį. 

 
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 

Pagėgių savivaldybėje yra 2 miestai (Pagėgiai ir Panemunė), 1 miestelis (Vilkyškiai) ir 99 kaimai. 
Savivaldybę sudaro 5 seniūnijos: Lumpėnų seniūnija, Natkiškių seniūnija, Pagėgių seniūnija, 
Stoniškių seniūnija ir Vilkyškių seniūnija. 
  
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Pagėgių savivaldybėje gyvena 10743 asmenys. 
Didžioji dalis gyventojų apsistoję kaimiškoje savivaldybės dalyje.  
 
Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taikomas kiekybines ribas1, 
savivaldybės skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ 
ir „miesto“. Kadangi Pagėgių savivaldybėje kaimo vietovėse gyvena daugiau nei trigubai didesnė 
dalis žmonių negu mieste, ši savivaldybė priskiriama „labai kaimo“ savivaldybių grupei. 
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Pagėgių savivaldybėje 2011 m. pradžioje 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius mieste Gyventojų skaičius miesteliuose ir 
kaimuose 

10743 2394 8349 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis2. 
 
Jauni žmonės savivaldybėje sudaro maždaug trečdalį (34 proc.) visų gyventojų. 
 
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje 

Merginų Vaikinų Iš viso 
1329 1510 2839 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 

                                                             
 
 

1 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 proc. . 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.  

2 Lietuvos statistikos departamento tinklalapis, www.stat.gov.lt 
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI 

Šioje dalyje pristatomos pagrindinės prielaidos, reikalingos jaunimo politikos įgyvendinimui 
savivaldybėje, tai: a) jaunimo politiką reglamentuojantys dokumentai; b) savivaldybėje su 
jaunimu dirbančios organizacijos ir jų darbuotojai; c) jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo 
sąlygos. Taip pat pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Šioje dalyje pirmiausia aptariama Pagėgių 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 politika savivaldybėje yra įgyvendinama. 
 
Teisės aktų struktūra 
 
Pagėgių savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi nacionaliniu 
lygmeniu jaunimo politikos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais3, Pagėgių savivaldybės 
tarybos sprendimais ir kitais savivaldybės administracijos priimtais teisės aktais. (3 lentelė). 
 
3 lentelė. Savivaldybės JP įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai 
 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis4. 
                                                             
 
 

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

4 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. 

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra 

Dokumento pavadinimas Patvirtinta (metai) 
Savivaldybės jaunimo politikos koncepcija 2007 
Pagėgių savivaldybės jaunimo politikos 2012 metų programa 2011 
Jaunimo reikalų tarybos nuostatai 2007 
Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2009, 2010, 2011 
Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita 2009, 2010 
Jaunimo reikalų koordinatorės nuostatai 2007 
Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2009, 2010, 2011 
Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita 2009, 2010 
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Pagėgių savivaldybėje, įgyvendinant jaunimo politiką, pirmiausia vadovaujamasi Pagėgių 
savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. T- 90 patvirtinta Jaunimo politikos 
koncepcija (toliau – Koncepcija). Šis dokumentas remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
Jungtinių Tautų organizacijos vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos 
pagrindų įstatymu, kitais LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Pagėgių savivaldybės tarybos 
sprendimais ir kitais teisės aktais jaunimo politikos srityje. 
 
Koncepcijoje įtvirtinti pagrindiniai Pagėgių savivaldybės jaunimo politikos tikslai: 

 sudaryti sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai 
asmenybei;  

 padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį savivaldybės 
gyvenimą.  

 skatinti dvasinių vertybių formavimąsi, ugdant pareigą Tėvynei ir šeimai;  
 užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines, politines teises;  
 rūpintis jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo žalingų įpročių ir 

nusikalstamumo prevencija, užimtumu, būstu ir kitomis aktualiomis jaunimo 
problemomis. 

 
Koncepcijoje taip pat aiškiai apibrėžtos savivaldybės pareigos, įgyvendinant jaunimo politiką. 
Dokumente išvardinamos šios savivaldybės kompetencijos sritys: 

 savivaldybės institucijos visapusiškai skatina jaunimo organizacijų, kaip savanoriškos 
laisvos narystės pagrindu veikiančių jaunų žmonių susivienijimų, tenkinančių jaunimo 
poreikius bei sprendžiančių jaunimo problemas, ir jaunimo tarnybų, kaip įmonių, įstaigų 
ir organizacijų, teikiančių jaunimui informacinę, socialinę, psichologinę, juridinę ir 
kitokią pagalbą bei organizuojančių jaunimo užimtumą ir laisvalaikį, kūrimąsi ir veiklos 
projektus; 

 savivaldybė finansuoja jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos projektus ir iniciatyvas, 
aiškiai apibrėždama finansavimo teikimo kriterijus ir prioritetus, skiria lėšų jaunimo 
projektams remti, sudaro lengvatines sąlygas naudotis savivaldybei priklausančiomis 
patalpomis, technine įranga, kitomis materialinėmis vertybėmis; 

 savivaldybės institucijos pagal savo galimybes remia jaunimo organizacijų narių, 
galinčių kvalifikuotai vykdyti ir koordinuoti jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos 
projektus, ir jaunimo darbuotojų (asmenų, galinčių kvalifikuotai teikti jaunimui 
informacinę, socialinę, psichologinę, juridinę ir kitokią pagalbą bei organizuoti jaunimo 
užimtumą ir laisvalaikį), rengimą; 

 savivaldybė skatina formalaus bei neformalaus švietimo įstaigų ir visuomeninių jaunimo 
organizacijų bendradarbiavimą. Ji palaiko ir remia neformalių švietimo įstaigų 
atsiradimą ir veiklą, o savivaldybės formaliojo švietimo institucijos turi sudaryti sąlygas 
veikti mokinių savivaldos institucijoms bei užtikrinti galimybę joms dalyvauti priimant 
su formaliuoju švietimu susijusius klausimus. 

 
Jaunimo klausimai yra įtraukti ir į Pagėgių savivaldybės jaunimo politikos 2012 metų programą, 
patvirtintą 2011m. sprendimu Nr. T1-193 (toliau – Programa). Programoje numatyti šie jaunimo 
politikos įgyvendinimo tikslai: 

 užtikrinti įvairių institucijų ir sektorių bendradarbiavimą, jaunimo organizacijų veiklos 
aktyvumą plėtojant jaunimo politiką; 

 skatinti jaunimo asociacijų kūrimąsi, sudaryti sąlygas mažiau galimybių turinčiam 
jaunimui, spręsti užimtumo ir socialinio aktyvumo gerinimo klausimus; 

 skatinti jaunimo lyderių ugdymą ir mokymą; 
 skatinti jaunimo verslumo ugdymą, jaunimo mainus, pasinaudojant tarptautinių 

institucijų teikiamomis galimybėmis; 
 puoselėti sveikatingumą ir sveiką gyvenseną. 
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Tikslų siekiama, įgyvendinant šiuos uždavinius: 
 sudaryti sąlygas jaunimo asociacijų kūrimuisi ir jų veiklai skatinti; 
 didinti informacijos apie jaunimo organizacijų ir kitų institucijų, teikiančių paslaugas 

jaunimui prieinamumą; 
 skatinti įvairių institucijų ir sektorių bendradarbiavimą, įgyvendinant jaunimo politiką; 
 gerinti jaunimo reikalų tarybos veiklą; 
 sudaryti sąlygas mažiau galimybių turinčiam jaunimui dalyvauti įvairiose veiklose; 
 skatinti jaunimą dalyvauti Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Jaunimo tarptautinės 
bendradarbiavimo agentūros ir kitose programose; 

 ugdyti jaunų žmonių verslumą; 
 skatinti jaunimo lyderių ugdymą ir mokymą; 
 skatinti jaunimo mainus pasinaudojant tarptautinių institucijų teikiamomis galimybėmis 

puoselėti jaunimo sveikatingumą ir sveiką gyvenseną. 
 

Numatytiems tikslams ir uždaviniams pasiekti Programoje numatytos labai konkrečios ir 
detalios priemonės: 

 skirti finansavimą jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų iniciatyvų 
skatinimo projektams konkurso būdu; 

 organizuoti jaunimo organizacijų susitikimus, diskusijas, mokymus pristatant jaunimo 
veiklą bei jaunimo veiklos galimybes; 

 teikti informacinę ir konsultacinę pagalbą jaunimo organizacijoms, įgyvendinančioms 
projektus; 

 skatinti jaunimo organizacijų kūrimąsi, stiprinant jų bendradarbiavimą su vietos 
savivaldos institucijomis; 

 inicijuoti, kad į vietos bendruomenių tarybas būtų įtrauktas bent vienas jaunas žmogus; 
 teikti informaciją apie jaunimo veiklą ir galimybes internetinėje svetainėje 

www.pagegiai.lt; 
 organizuoti informacines jaunimo organizacijų ir kt. dirbančių su jaunimu organizacijų 

muges; 
 teikti informacinę, metodinę pagalbą organizacijoms; 
 rengti su jaunimu dirbančių institucijų ir jaunimo organizacijų vykdomos veiklos 

aptarimus; 
 skatinti jaunimą dalyvauti priimant jaunimui aktualius sprendimus ir inicijuoti jaunimo 

erdvių atsiradimą; 
 inicijuoti įvairių su jaunimu dirbančių kaimo bendruomenių, organizacijų, biudžetinių 

įstaigų bendradarbiavimą (jaunimo renginiai); 
 bendradarbiauti su kitų savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nariais; 
 dalyvauti organizuojamuose tarybų narių mokymuose; 
 įtraukti mažai galimybių turinčius jaunus žmones kaip savanorius į tam tikrų renginių 

organizavimą, jaunimo organizacijų veiklą; 
 plėtoti darbo su jaunimu formas kultūros įstaigose, bibliotekose, kaimo 

bendruomenėse; 
 teikti informacinę ir metodinę pagalbą jaunimo organizacijoms apie teikiamas 

programas; 
 skatinti ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, jaunimo mainus, jaunimo organizacijų, 

biudžetinių organizacijų dalyvavimą ES programose; 
 jaunimo verslumo ugdymas per projektinę veiklą ir kitas iniciatyvas; 
 bendradarbiauti su Tauragės verslo informacijos centru, Pagėgių darbo birža; 
 jaunimo organizacijų lyderių susitikimai, mokymai; 
 išvykų ir susitikimų su kitų savivaldybių jaunimo organizacijomis organizavimas ir 

gerosios patirties sklaida; 
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 skatinti jaunimo organizacijas, dirbančias su jaunimu, dalyvauti įvairiose tarptautinėse 
programose; 

 siekti švietimo įstaigose veikiančių sporto kompleksų atvirumo bendruomenėje 
gyvenantiems jauniems žmonėms ne pamokų metu (nuo 17 iki 22 val.); 

 skatinti jaunimą dalyvauti savo gyvenamosios aplinkos tvarkymo gerinimo programose, 
akcijose. 

 
Labai svarbu tai, kad Programoje yra aiškiai apibrėžti pamatuojami rezultatų rodikliai, kuriuos 
numatoma pasiekti įgyvendinant numatytus tikslus ir uždavinius. Programoje yra numatyta, kad 
įgyvendinamos priemonės pasieks tokių rezultatų: 

 pagerės Pagėgių savivaldybės jaunimo reiklų tarybos darbo efektyvumas; 
 konkursų būdu bus finansuojami jaunimo veiklos projektai; 
 programos dalyviai įgis tarpusavio bendravimo, pozityvios veiklos, saviraiškos patirties, 

projekto, kaip darbo metodo, įgūdžių; 
 daugiau jaunimo organizacijų bei jaunimo neformalių grupių dalyvaus Jaunimo reikalų 

departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo 
ministerijos, Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros, Šiaurės ministrų 
tarybos ir kitose programose, padaugės jaunimo veiklos projektų ir jaunimo 
organizacijų finansavimas iš kitų fondų; 

 bus kaupiama duomenų bazė apie jaunimą, atliktas jaunimo situacijos tyrimas; 
 bus publikuojama informacija apie savivaldybės jaunimo organizacijas, jų veiklą Pagėgių 

savivaldybės tinklapio www.pagegiai.lt skiltyje „Jaunimas“, skleidžiama jaunimui aktuali 
informacija mokyklose ir kitose jaunimo lankomose vietose; 

 bus didinamas mažiau galimybių turinčių jaunuolių užimtumas. 
 
Pagėgių savivaldybės strateginiame plėtros plane 2005–2010 m., patvirtintame Pagėgių 
savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 500, buvo numatytos atskiros 
priemonės jaunimo situacijai gerinti, pvz., skatinti mokyklų konkurencingumą ir 
savarankiškumą, organizuojant dalykines olimpiadas, konkursus, varžybas; parengti ir 
įgyvendinti vaikų ir jaunimo sportinio ugdymo, užimtumo ir rėmimo programą; užtikrinti 
jaunimo užimtumą. 
 
Remiantis pateikta informacija, galima teigti, kad Pagėgių savivaldybėje jaunimo politika yra 
puikiai reglamentuota. Įgyvendinant JP, remiamasi Koncepcija, kurioje aiškiai išdėstyti jaunimo 
politikos tikslai ir detalizuotos savivaldybės pareigos; vadovaujamasi itin detalia Programa, 
kurioje numatyti ne tik veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, bet ir pamatuojami rezultatai; 
atskiros jaunimo politikos įgyvendinimo priemonės buvo įtrauktos į strateginį savivaldybės 
plėtros planą.  
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Pagrindinės savivaldybės darbo su jaunimu kryptys išdėstytos Koncepcijoje. Šiame dokumente 
apibrėžta, kad JP – tai savivaldybės institucijų kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo 
problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas jauno žmogaus asmenybei formuotis bei 
integruotis į visuomenės gyvenimą. Koncepcijoje numatoma, kad Pagėgių savivaldybės 
įgyvendinama jaunimo politika apima šias veiklos sritis: 

 pilietiškumo ugdymas; 
 karo prievolės atlikimas; 
 švietimas; 
 neformalus ugdymas; 
 darbas, užimtumas; 
 apsirūpinimas būstu; 
 laisvalaikis, poilsis, kūryba, kultūra, sportas; 
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 socialinė ir sveikatos apsauga; 
 narkomanijos ir kitų priklausomybės formų, nusikalstamumo prevencija, ir kt. 

 
Programoje nurodomi tokie prioritetai: 

 jaunų žmonių pilietiškumo skatinimas; 
 jaunų žmonių solidarumo ugdymas; 
 prevencinė veikla; 
 tradiciniai jaunimo renginiai, jaunimo forumai, jaunimo organizacijų sąskrydžiai, 

jaunimo dienos, įvairios akcijos jaunimui, siekiama plėsti jaunimo organizacijų veiklą, 
didinų jų skaičius, daugiau jaunimo įtraukti į aktyvią jų veiklą; 

 sustiprinta Pagėgių savivaldybės organizacijų veikla, sustiprintas jaunimo dalyvavimas 
sprendžiant jam aktualius klausimus (skatinama kurti jaunimo organizacijų sąjungą – 
Apskritąjį stalą).  

 
Analizuojant sritis ir problemas, kurioms savivaldybė, įgyvendindama jaunimo politiką, galėtų 
skirti daugiau dėmesio, pirmiausiai derėtų dėmesį atkreipti į Programoje išsakytas pastabas. Čia 
teigiama, kad nors jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikla apima įvairias sritis, 
dažniausiai veikla vyksta, kai gaunama parama tam tikriems projektams įgyvendinti. Programoje 
teigiama, kad nepaisant to, jog yra daug nuveikta skatinant jaunimo užimtumą, dalyvavimą ir 
veiklą, jauniems žmonėms trūksta iniciatyvos, trūksta patirties, įgūdžių rengiant ir įgyvendinant 
projektus, savivaldybėje veikia mažai jaunimo organizacijų, jos stokoja vadovų ir lyderių. 

 
Tuo tarpu tyrime dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai išskyrė daugiau 
dėmesio reikalaujančias jaunimo politikos sritis: jaunimo nevyriausybinės organizacijos, jų 
kūrimosi ir veiklos skatinimas, jaunų šeimų nedarbo ir būsto problemos, mokyklinio amžiaus 
jaunuolių ir socialinės rizikos grupėms priklausančių jaunuolių interesai, jaunimo užimtumas.  
 
1 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. Atsakiusiųjų 
procentas. N5=12 

22%

33%

33%

33%

44%

56%

78%

33%

67%

67%

33%

100%

Socialinė apsauga

Verslumas

Švietimas

Sportas

Jauna šeima ir būstas

Savanorystė

Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui

Užimtumas

Savivaldybės administracijos atstovai

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  
                                                             
 
 

5 Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius. 
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Daugiau nei pusė visų tyrimo dalyvių teigė, kad savivaldybė nepakankamai dėmesio skiria 
jaunimo užimtumui ir pagalbai socialiai pažeidžiamam jaunimui (žr. 1 pav.). Tuo tarpu 
savivaldybės administracijos atstovų vertinimu, nors jaunimo užimtumas yra prioritetinė sritis, 
dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas ir savanorystei bei verslumui, kitaip tariant - paties 
jaunimo skatinimui būti savarankiškiems. 
 
Paklausti apie aktualiausiu jaunimos poreikius, tyrimo dalyviai teigė, jog pastaraisiais metais itin 
padidėjo laisvalaikio turiningo užimtumo poreikis. Kita vertus, respondentai džiaugėsi, kad 
savivaldybėje vykdoma pakankamai įvairių projektų, todėl jaunimas įsitraukia į jaunimui skirtas 
veiklas. Jų vertinimu, iš dalies dėl šios priežasties sumažėjo jaunimo nusikalstamumas. 

 

 
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos, su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje 
dirbančios, įstaigos, taip pat aptariama, kiek jaunimo atstovams yra sudarytos sąlygos įsitraukti į 
šių institucijų veiklą. 

 
4 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys Pagėgių savivaldybės administracijos tarnautojai 

Skyrius 
Įgyvendina tik 

jaunimo politiką 
(darbuotojų skaičius) 

Įgyvendina jaunimo 
politiką greta kitų veiklų 

(darbuotojų skaičius) 
Jaunimo reikalų koordinatorius 1 0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Pagėgių savivaldybėje jaunimo politikos įgyvendinime ir jos formavime aktyviai dalyvauja 
švietimo įstaigos, socialinės paramos skyrius, vaiko teisių apsaugos skyrius, ekonominės plėtros 
skyrius, kaimo bendruomenės, Pagėgių viešoji biblioteka, Pagėgių kultūros centras, VšĮ „Sporto 
ir turizmo centras, darbo biržos Pagėgių skyrius, policija, Socialinių paslaugų centras, VVG 
„Pagėgių kraštas“. 

 
Viena iš Pagėgių savivaldybės jaunimo politiką įgyvendinančių struktūrų - Jaunimo reikalų 
taryba (JRT). Pagėgių savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. T-89 
patvirtintuose nuostatuose nurodyta, kad JRT įsteigta siekiant formuoti Pagėgių savivaldybės 
jaunimo politiką, koordinuoti bei įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės 
nutarimų bei savivaldybės Tarybos sprendimų nustatytas funkcijas. 
 
2011-2014 m. kadencijos JRT sudaro Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas, Pagėgių 
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Pagėgių savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėjas, Pagėgių policijos komisariato nepilnamečių reikalų inspektorius, 
Pagėgių savivaldybės Kultūros ir sporto centro direktorius, Pagėgių savivaldybės administracijos 
Vaikų teisių apsaugos tarnybos vedėjas, Pagėgių savivaldybės administracijos jaunimo reikalų 
koordinatorė, Tauragės apskrities Lietuvos šaulių sąjungos Pagėgių 9 kuopos vadas, Pagėgių 
savivaldybės Ekonominės plėtros skyriaus vedėjas, Pagėgių savivaldybės neformalių jaunimo 
organizacijų atstovas ir Pagėgių savivaldybės mokyklų Lietuvos mokinių parlamento narys. 
 
JRT nuostatuose numatyti šie uždaviniai: 

 dalyvauti formuojant ir koordinuojant savivaldybės jaunimo politiką; 
 skatinti ir remti savivaldybės jaunimo organizacijų veiklą, skirtą savivaldybės jaunimo 

pilietiškumui ugdyti, savivaldybės jaunimo nusikalstamumo, narkomanijos, AIDS, 
savižudybių ir kitų socialinių problemų prevencijai ir savivaldybės jaunimo kultūrinėms 
ir visuomeninėms iniciatyvomis skatinti, plėtoti savivaldybės jaunimo tarptautinį 
bendradarbiavimą; 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės 
tarnautojai 
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 stiprinti savivaldybės jaunimo organizacijas ir tarnybas. 
 
Nuostatuose numatyta, kad JRT, siekdama įgyvendinti jai pavestus uždavinius, vykdo šią veiklą: 

 analizuoja Pagėgių savivaldybės jaunimo problemas ir poreikius; 
 vykdo jaunimo situaciją reglamentuojančių teisės aktų ir programų ekspertizę; 
 renka informaciją apie Savivaldybės institucijų ir nevyriausybinių jaunimo organizacijų ir 

tarnybų veiklą, skirtą jaunimui; 
 rengia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, merui ir kitoms Savivaldybės institucijoms dėl 

jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo; 
 bendradarbiauja su užsienio institucijomis, sprendžiančiomis jaunimo problemas, ir 

analizuoja jų patirtį; 
 stiprindama Pagėgių savivaldybės jaunimo organizacijas ir tarnybas, plėtodama 

savivaldybės jaunimo bendradarbiavimą, JRT: 
 teikia metodinę pagalbą savivaldybės nevyriausybinių jaunimo organizacijų bei 

tarnybų tikslams įgyvendinti, taip pat tikslams, skirtiems jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo plėtrai; 

 skleidžia informaciją, žinias ir patirtį apie savivaldybės jaunimo iniciatyvas, jaunimo 
socialinę integraciją ir nusikalstamumo prevenciją, bendradarbiavimą su jaunimo 
organizacijomis; 

 siūlo jaunimo veiklos finansavimo prioritetus, pagal savo kompetenciją teikia 
pasiūlymus jaunimo programų rengėjams. 

 
JP plėtros programoje apibrėžtos šios JRT kompetencijos: 

 stebi ir analizuoja jaunimo situaciją;  
 koordinuoja savivaldybės institucijų patvirtintas programas, numatančias savivaldybės 

jaunimo politikos tikslus;  
 dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų jaunimo politikos programas, savivaldybės 

tarybos sprendimus ir kitus teisės aktus, pagal kuriuos įgyvendinami jaunimo politikos 
tikslai, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;  

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

 bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos ir kitų valstybių miestų atitinkamomis 
institucijomis, sprendžiančiomis jaunimo problemas;  

 atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.  
 

Apibendrinant galima teigti, jog Pagėgių savivaldybėje yra sudarytos geros prielaidos 
sėkmingam jaunimo politikos įgyvendinimui – savivaldybėje sudaryta Jaunimo reikalų taryba, 
dirba jaunimo reikalų koordinatorius, jaunimo politiką įgyvendina daug kitų institucijų. 
 

 
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai ir 
pakankamam indėliui savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procese. 
Aptariamos savivaldybės patvirtintos JRK funkcijos, vertinama, ar sudarytos sąlygos jas gerai 
vykdyti; apibendrinamos savivaldybės sudaromos sąlygos tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu 
skatinti įgyvendinamos jaunimo politikos kokybę. 
 
Nuo 2006 m. jaunimo reikalų koordinatore Pagėgiuose dirba Irena Jurgutienė. Jaunimo reikalų 
koordinatorė yra pavaldi Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriui. Jaunimo reikalams 
JRK skiria 75 proc. savo darbo laiko.  
 

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos 
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JP plėtros programoje yra numatyta, kad jaunimo reikalų koordinatorė padeda savivaldybės 
institucijoms formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką. 
 
JRK savo veikloje vadovaujasi Pagėgių savivaldybės administracijos jaunimo reikalų 
koordinatoriaus (vyresniojo specialisto), neįeinančio į struktūrinius padalinius, pareigybės 
aprašymu, kuriame yra įtvirtintos šios JRK funkcijos: 

 atsakyti už savo darbo veiklos kokybę ir savarankiškai organizuoti darbą; 
 rengti jaunimo politikos programas, įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 

jaunimo politikos įgyvendinimą, projektus;  
 koordinuoti koncertų, parodų, susitikimų, vakaronių, diskotekų ir kitų kultūrinių 

renginių organizavimą ir pravedimą; 
 rengti ir teikti pasiūlymus savivaldybės nevyriausybinėms organizacijos, įstaigoms, 

administracijos padaliniams dėl jaunimo politikos įgyvendinimo; 
 formuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką savivaldybėje bei vykdyti veiklas, skirtas 

jaunimo situacijai gerinti; 
 sudaryti sąlygas jaunimo socializacijai, kūrybinei saviraiškai ir dalyvavimui kuriant žinių 

visuomenę, neformaliam ugdymui; 
 prisidėti įgyvendinant nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 

programą; 
 stiprinti jaunimo motyvaciją ir galimybes įgyti išsilavinimą, gauti darbą ir įtraukti į 

aktyvų visuomeninį gyvenimą; 
 dalyvauti savivaldybės administracijos komisijų ir darbo grupių darbe; 
 rengti ataskaitas, analizes ir kitus duomenis jaunimo politikos klausimais;  
 tvarkyti archyvą pagal savo darbo specifiką; 
 konsultuoti savivaldybės administracijos padalinių darbuotojus, atsakingus už darbą 

jaunimo grupėse, klausimais; 
 rengti ir vykdyti savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius, 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, pagal savo kompetenciją vykdyti 
kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas ir atlikti kitus savivaldybės 
institucijų pavedimus; 

 sudaryti sąlygas jaunimui realiai dalyvauti visuomenės gyvenime; 
 sudaryti kuo palankesnes sąlygas jaunimui organizuoti kultūros bei sporto renginius ir 

aktyviai juose dalyvauti; 
 sudaryti sąlygas jaunimui saugiai praleisti laisvalaikį savo seniūnijose; 
 sudaryti kuo palankesnes sąlygas visuomenei prisidėti prie jaunimo socialinių problemų 

sprendimo; 
 pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus (skundus) ir rengia į 

juos atsakymus. 
 
Šis funkcijų sąrašas didžiąja dalimi atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą6.  JRK pareigybės aprašyme 
nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas atitinka Pavyzdinio savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatas (9 punktą) – JRK yra pavaldus 
savivaldybės administracijos direktoriui.  
 
Pažymėtina, kad, remiantis Pagėgių rajono savivaldybės JRK pareigybės aprašymu, papildomų, 
su JP įgyvendinimu nesusijusių funkcijų JRK nėra priskirta, tačiau JRK pareigybės aprašyme 

                                                             
 
 

6 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-68. 
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neišskiriamos kai kurios funkcijos, numatytos 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje7, pvz.: 

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

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

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

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

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

 dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su 
Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekiant perimti ir pasidalinti 
gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 
savivaldybėje klausimais (7.14 punktas); 

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

 
JRK teigimu, jai savivaldybės administracija sudaro geras sąlygas kelti kvalifikaciją. Vis dėlto, 
reikėtų pastebėti, kad JRK pareigybės aprašyme apibrėžta JRK pareigybės lygis ir kategorija yra 
B 8, kai tuo tarpu rekomenduojama numatyti ne žemiau negu A 8.  Atitinkamai, JRK pareigas 
einančiam asmeniui yra keliami mažesni kvalifikacijos reikalavimai negu numato Pavyzdinis 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas. 
 
Savo kompetencijos klausimais JRK yra įtraukta į šias darbo grupes ir komisijas:  

 Vaiko gerovės komisija; 
 Narkotikų prevencijos komisija; 
 Sveikatos fondo komisija; 
 Švietimo taryba; 
 Strateginio planavimo komisija. 

 
Paklausta apie prioritetines jos darbo su jaunimu kryptis, JRK minėjo, kad pirmiausia būtina 
sudaryti palankias sąlygas jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi ir skatinti jaunimo 
socializacijos procesus. JRK privalo stiprinti jaunimo organizacijas, jų veiklą, skatinti dalyvauti 
programose mažiau galimybių turintį jaunimą, nuolat informuoti jaunimą apie jam aktualius 
klausimus. Be to, JRK savo prioritetine darbo kryptimi įvardija savivaldybės jaunimo programų 
rengimą ir vykdymą, jaunimo klausimų įtraukimą į savivaldybės strateginį planą. 
 
Sprendžiant iš JRK pareigybėse nurodytų funkcijų, ji turi visas galimybes atstovauti jaunimo 
interesus bei daryti reikšmingą įtaką formuojant jaunimo politiką savivaldybėje. 

                                                             
 
 

7 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-137. 
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Apibendrinant, galima teigti, kad Pagėgių savivaldybėje yra sudarytos pakankamos prielaidos 
rezultatyviai įgyvendinti jaunimo politiką: 

 pirma, sudaryta išsami teisinė bazė; 
 antra, dirba ir bendradarbiauja pakankamai savivaldybės institucijų, tarnautojų bei 

jaunimo organizacijų; 
 trečia, rezultatyviai ir efektyviai dirba JRK. 

 
5 lentelė. 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 

Patvirtinta ir 
įgyvendinama Jaunimo 
politikos koncepcija, JP 
plėtros planas. Strateginės 
plėtros plane numatytos 
tam tikros su jaunimu 
susiję priemonės. 

Nenustatyta. Didinti jaunimo 
dalyvavimą JP, 
rengiant 
planavimo 
dokumentus. 

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

Dirba JRK. Savivaldybėje 
esant reikalui, jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
klausimais 
bendradarbiauja 
savivaldybės skyriai, kitos 
organizacijos. 

Nenustatyta. Plėtoti 
tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą. 

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus darbo 
sąlygos 

Galimybės kelti 
kvalifikaciją, dalyvavimas 
darbo grupėse ir 
komisijose 

JRK pareigybės 
aprašymas Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriaus 
pareigybės aprašymą 
atitinka tik iš dalies. 
Sumažėjusios JRK 
galimybės kelti 
kvalifikaciją. 

Mažinti JRK 
papildomas 
veiklas, 
nesusijusias su JP 
įgyvendinimu. 
Ieškoti galimybių 
JRK tobulinimuisi. 

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 3. JAUNIMO DALYVAVIMAS 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybės pasiektus rezultatus ir 
sudarytas sąlygas skatinant jaunimą aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politiką, dalyvauti 
visuomenės ir vietos bendruomenių pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo organizacijas ir 
įvairių formų mokymąsi dalyvauti8. 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. 

 

 
JRK teigimu, Pagėgių savivaldybėje jaunimas turi galimybes dalyvauti bendruomenių veikloje – 
jauni žmonės dažniausiai įtraukiami į kaimo bendruomenių tarybas. Išsamus bendruomenių 
sąrašas pateikiamas žemiau: 

 Pagėgių bendruomenė; 
 Piktupėnų bendruomenė; 
 Vilkyškių bendruomenė; 
 Stoniškių bendruomenė; 
 Natkiškių kaimo bendruomenė; 
 Lumpėnų kaimo bendruomenė; 
 Kentrių kaimo bendruomenė; 
 Žukų kaimo bendruomenė; 
 Kriokiškių kaimo bendruomenė; 
 Bitėnų kaimo VO ,,Rambynas”; 
 Panemunės bendruomenė; 
 Šilgalių kaimo bendruomenė; 
 Šereitlaukio kaimo bendruomenė „Šereiklaukis“; 
 Plaškių kaimo bendruomenė; 
 Aušgirių kaimo bendruomenė. 

 
Dauguma apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų taip pat 
patvirtino, kad jaunimas turi galimybę dalyvauti Pagėgių vietos bendruomenių ir vietos 
organizacijų savivaldoje. Kad jaunimas taptų savarankiškesnis, rodytų iniciatyvą ir dalyvautų 

                                                             
 
 

8 „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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bendruomenių gyvenime siekia ir Pagėgių savivaldybės administracija, šį siekį įtvirtindama ir 
strateginiuose JP dokumentuose. 
 

 
Pagėgių savivaldybės jaunimas turi galimybes dalyvauti su jaunimu dirbančių organizacijų 
savivaldoje. JRK nurodytas su jaunimu dirbančių valstybinių organizacijų sąrašas pateiktas 6 
lentelėje. 
 
6 lentelė. Su jaunimu dirbančios įstaigos 

Organizacija Organizacijos 
tipas Veiklos tikslas 

VšĮ "Sporto ir turizmo 
centras" 

Savivaldybės įstaiga Teikti sporto, laisvalaikio praleidimo ir 
sveikatingumo paslaugas. 

Pagėgių kultūros centras Savivaldybės įstaiga Teikti kultūros paslaugas. 
Pagėgių Viešoji biblioteka Savivaldybės įstaiga Teikti kultūros paslaugas. 
Pagėgių socialinių 
paslaugų centras 

Savivaldybės įstaiga Teikti socialines paslaugas. 

Darbo birža Pagėgių 
poskyris 

Valstybinė įstaiga Teikti įdarbinimo, perkvalifikavimo 
paslaugas. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
7 lentelėje pateikiami duomenys apie Pagėgių savivaldybėje su jaunimu dirbančias 
organizacijas. Kaip ir su jaunimu dirbančių įstaigų atveju, jaunimas turi galimybę dalyvauti ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje. Visgi dažniau pasitaiko atvejai, kai su jaunimu 
dirbančių organizacijų vadovai yra vyresni nei 29 metai, nors dirbti pradėjo dar būdami jaunesni 
nei 29-erių metų. 
 
7 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos 

Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas 
Lietuvos Šaulių sąjunga Visuomeninė 

organizacija 
Organizuoti ir vykdyti karinius mokymus. 

Stoniškių sporto klubas 
"Kamana" 

Sporto organizacija Lavinti jaunimo fizinius gebėjimus, 
propaguoti aktyvų gyvenimo būdą. 

Natkiškių sporto klubas 
"Aitvaras" 

Sporto organizacija 

Sporto klubas "Ąžuolas" Sporto organizacija 
Futbolo ir krepšinio 
klubas 

Sporto organizacija 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 

 
Vertinimo metu buvo sudarytas žemiau pateiktas Pagėgiuose veikiančių jaunimo organizacijų 
sąrašas.  
 
8 lentelė. Nevalstybinės jaunimo organizacijos 

Organizacija Organizacijos 
tipas Veiklos tikslas 

Vilkyškių jaunimo klubas 
"Key" 

Jaunimo 
organizacija 

Organizuoti jaunimo laisvalaikio užimtumo 
veiklas, vienyti panašių pomėgių jaunimą. 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių įstaigų ir 
organizacijų savivaldoje 

3.3 Jaunimo veikla 
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Organizacija Organizacijos 
tipas Veiklos tikslas 

Jaunimo klubas "Žukų 
skalviai" 

Jaunimo 
organizacija 

Pagėgių popchoras 
"Voriukas" 

Jaunimo 
organizacija 

Lavinti jaunus asmenis, užimant juos 
muzikine veikla. 

Tvarkos ir Teisingumo 
Jaunimo lyga Pagėgių 
skyrius 

Politinė 
organizacija 

Ugdyti jaunimo pilietiškumą, skatinti 
lyderystę. 

Jaunimo organizacijos 
"Darbas" Pagėgių skyrius 

Politinė 
organizacija 

Lietuvos 
socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos Pagėgių 
skyrius 

Politinė 
organizacija 

Pagėgių liberalusis 
jaunimas 

Politinė 
organizacija 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
Pagėgių savivaldybėje taip pat veikia neformali jaunimo grupė "Kentrių Alatėja”. 

 
Daugiau nei pusės apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų 
nuomone, veiklos jaunimui savivaldybėje yra labai mažai arba veiklos galimybių užtenka, tačiau 
joje galimybes dalyvauti turi tik dalis jaunimo (žr. 2 pav.). Trečdalis tyrimo dalyvių teigia, kad 
jaunimui veiklos pakanka. 
 
2 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. Atsakymų 
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=9 

33%

33%

33%

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti 
veikloje

Veiklos pakanka, tačiau tik dalis jaunimo 
turi galimybes dalyvauti šioje veikloje

Tokios veiklos labai mažai

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  
 
Apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, 
savivaldybės jaunimui stinga iniciatyvumo, kartais trūksta informacijos, nėra bendradarbiavimo 
su institucijomis įgūdžių, be to, pasitaiko susisiekimo problemų. Tyrimo dalyvių nuomone, 
savivaldybėje reikėtų visais įmanomais būdais skatinti jaunimo aktyvumą ir mokymą, kviesti 
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jaunimą iš aplinkinių miestų diskutuoti ir dalintis įspūdžiais, įtraukiant kuo daugiau vietinio 
jaunimo. 
 
JRK pritarė jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams, kad viena iš pagrindinių 
problemų rajone yra jaunimo aktyvumo trūkumas.  
 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad savivaldybėje jaunimo 
organizacijų yra mažai, netgi turint omenyje savivaldybės dydį ir jame gyvenančio jaunimo 
skaičių. Didesnės yra jaunimo galimybės dalyvauti vietos bendruomenių, kurių yra pakankamai 
daug, veikloje.  
 

 
Pagėgių savivaldybėje veikia 8 formaliojo švietimo įstaigos ir viena neformaliojo švietimo 
įstaiga. Jaunimo savivalda yra ir joje jaunimas dalyvauja beveik visose formalaus švietimo 
įstaigose - mokyklose veikia mokinių tarybos ir mokinių parlamentai. 
 
Savivaldybėje veikia vieni vaikų globos namai. Jauni žmonės dalyvauja ir šios įstaigos 
savivaldoje. 

 
9 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose 

Švietimo įstaigos tipas Įstaigų skaičius 
Įstaigų, kuriose veikia jaunimo 
savivalda / jaunimas dalyvauja 

savivaldoje, skaičius 
Formalaus švietimo įstaiga 8 6 
Organizacijos, teikiančios neformalaus 
švietimo paslaugas jaunimui 

1 - 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Savivaldybės administracija per pastaruosius keletą metų neįgyvendino nė vieno mokinių 
savivaldai stiprinti skirto projekto.  

 

 
Jaunimo interesus savivaldybėje, priimant jam aktualius sprendimus, pirmiausiai atstovauja JRT, 
į kurios sudėtį įeina jaunimo atstovai. Jaunimas Pagėgių savivaldybėje turi galimybes dalyvauti 
savivaldybės tarybos ir jos komisijų posėdžiuose, tačiau juose beveik nedalyvauja. Visgi JRK 
teigimu, jaunimo pastangos daryti įtaką jaunimo politikos formavimui pastaraisiais metais 
išaugo. 
 
Maždaug pusė visų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų teigia, kad jie dalyvauja 
savivaldybės posėdžiuose, kuriuose yra sprendžiami jiems aktualūs klausimai, ir teikia 
pasiūlymus. Respondentų nuomone, savivaldybės administracija atsižvelgia į dalį pateiktų 
pasiūlymų (pvz.: dėl paraiškų teikimo jaunimo užimtumui vystyti, dėl gabių vaikų skatinimo, dėl 
pagalbos vykdant akcijas ir t.t.) 
 
Nors, kaip jau buvo minėta, jaunimas turi galimybes dalyvauti savivaldybės administracijos 
veikloje ir daryti įtaką sprendimų priėmimui, panašu, kad jie šia galimybe nesinaudoja arba 
jiems trūksta informacijos / nesidomi informacija apie savivaldybėje vykstančius procesus, 
susijusius su jaunimu.  

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo 
įstaigose, vaikų globos namuose 

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 
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3 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 – 
visiškai sutinku). Vertinimų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=9 

2,67

2,78

3,00

3,13

Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą  
priimant sprendimus dėl 

veiklos, susijusios su jaunimu

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo 
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos 

tobulinimo

Jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 2008 

m.

Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į 
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai 

nuo 2008 m.

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  

 

 
Apibendrinant galima teigti, kad jaunimo dalyvavimas savivaldoje bei formuojant Pagėgių 
savivaldybės jaunimo politiką yra užtikrinamas teoriškai, tačiau praktiškai vyksta labai vangiai. 
 
10 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo dalyvavimas  
(2 Metodikos indikatorius) 

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

savivaldybės politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius 
 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 

Jaunimo dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją 

Savivaldybėje 
veikia daug 
bendruomenių. 

Nenustatyta. Palaikyti ir skatinti 
jaunimo iniciatyvas 
dalyvauti bendruomenių 
veikloje. 

Jaunimo dalyvavimas su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų savivaldoje 

Užtikrinamos 
dalyvavimo 
galimybės. 

Neįgyvendinami 
projektai ir 
programos, skirti 
mokinių ir studentų 
savivaldai stiprinti. 

Daugiau dėmesio skirti 
jaunimo motyvacijos 
didinimo, įtraukimo ir 
pilietiškumo bei 
politiškumo ugdymo 
iniciatyvoms. Reikalingos 
reguliariai vykstančios 
jaunimo organizacijų 
mugės. Jaunimo veiklos 
galimybių idėjų 
pristatymas. 

Jaunimo veikla Veikia jaunimo 
organizacijos, 
neformalios 
grupės. 

Jaunimo 
dalyvavimas 
jaunimo 
organizacijų 
veikloje yra ribotas 

Skatinti jaunimo 
aktyvumą burtis į 
organizacijas, remti jų 
kūrimą. 

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

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

savivaldybės politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius 
 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 

dėl mažo jų 
skaičiaus. 

Jaunimo savivalda formaliojo 
ir neformaliojo švietimo 
įstaigose, vaikų globos 
namuose 

Jaunimas dalyvauja 
švietimo įstaigų 
savivaldoje. 

Neskiriama lėšų 
savivaldai stiprinti.  

Skatinti jaunimo 
dalyvavimą švietimo 
įstaigų savivaldoje. 

Jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir įgyvendinant 
jaunimo politiką 
savivaldybėje 

Jaunimas gali 
dalyvauti 
savivaldybės 
posėdžiuose, teikti 
pasiūlymus. 

Jaunimas labai retai 
dalyvauja 
savivaldybėje 
vykstančiame 
sprendimų 
priėmime. 

Jaunimo atstovai turėtų 
būti įtraukiami į 
savivaldybės tarybos, 
savivaldybės komisijų 
veiklą. Reikia ieškoti 
būdų, kaip sudominti 
jaunimą, kad šis norėtų 
atstovauti savo 
interesus. Stiprinti 
jaunuolių kompetencijas, 
mokyti ir šviesti apie 
skirtingas viešosios 
politikos sritis, 
dalyvavimo galimybes, 
savivaldybės prioritetus 
ir pan. 
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 4. PARAMA JAUNIMUI 

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

 
JRK suteiktais duomenimis, nuo 2008 m. lėšų poreikis (kreipimaisi dėl finansavimo) augo; 
savivaldybė finansuoja didžiąją dalį visų prašymų. Lentelėje apačioje pateikiami duomenys apie 
savivaldybės administracijos skiriamomis lėšomis finansuotus projektus. Duomenys rodo, jog 
dažniausiai lėšų skiriama jaunimo organizacijoms.  
 
11 lentelė. Savivaldybės administracijos skiriamomis lėšomis finansuoti projektai 

Metai Jaunimo organizacijoms Su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms 

Neformalių grupių 
iniciatyvoms 

2009 5 0 0 
2010 5 0 3 
2011 5 0 0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 

Dauguma apklausos dalyvių teigė, kad jie gali naudotis savivaldybės administracijos teikiama 
finansine parama (nors penktadalio teigimu, paramos gavimo sąlygos yra labai sudėtingos), ir 
dažniausiai naudoja ją projektų finansavimo tikslais (šią paskirtį minėjo daugiau negu pusės visų 
apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai). Vertindami savivaldybės teikiamos finansinės 
paramos aspektus, visi aspektai įvertinti vidutiniškai ar prasčiau nei vidutiniškai (žr. 4 pav.). 

 
4 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – 
visiškai sutinku). Vertinimų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=9 

2,29

2,57

3,00

Finansuojamos tos jaunimo veiklos ir 
jaunimo politikos sritys, kurias mūsų 

nuomone labiausiai reikėtų finansuoti

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo tikslai atitinka mūsų 

organizacijos poreikius

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo sąlygos yra 

paprastos, nesudėtingos, atitinka mūsų 
organizacijos galimybes

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  

4.1 Finansinė parama 
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Jaunimo organizacijų materialinės paramos poreikis dažnai susijęs su jų galimybe išlaikyti biuro 
patalpas. Organizacijai netekus patalpų, organizacija praranda vietą susirinkti, veiklai 
organizuoti ir vykdyti. 
 
JRK duomenimis, savivaldybė skiria lėšų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
instituciniam finansavimui. Patalpos per keletą metų buvo suteiktos dviems savivaldybėje 
veikiantiems jaunimo klubams ir vienai neformaliai grupei. Pasak JRK, sudarius sutartį su 
bendruomene, jaunimo organizacijos gali naudotis bendruomenės patalpomis, biuro technika.  

 
12 lentelė. Materialinės paramos skyrimas 

Metai 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų, kurioms savivaldybės 
institucijų teisės aktais yra skirtos 

patalpos buveinei, skaičius 

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

patalpomis, biuro įranga ir kitu ilgalaikiu 
turtu skaičius 

2008 1 (patalpos suteiktos jaunimo klubui 
KEY“) 

1 

2010 1 (patalpos suteiktos jaunimo grupei 
„Kentrių Alatėja“) 

0 

2011 1 (patalpos suteiktos jaunimo klubui 
„Žukų skalviai“ 

0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 

 
Bendrų jaunimo ir savivaldybės projektų Pagėgių savivaldybėje vykdoma labai mažai – vos 
vienas toks projektas įvykdytas 2010 m. ES projektuose jaunimo organizacijoms yra 
bendrafinansuojamos lėšos iš savivaldybės biudžeto. Visgi, apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, daugumai organizacijų yra reikalinga ne tik 
finansinė parama - stokojama bendros su savivaldybės administracija projektinės veiklos (žr. 5 
pav.).  
 
5 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai?. Atsakymų 
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=9 

11%

22%

22%

56%

Patalpų

Bendrų veiklų

Kita

Lėšų

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  

4.2 Materialinė parama 

4.3 Kitokia parama 
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Akivaizdu, jog savivaldybės administracijos pagalba ir parama jaunimo organizacijoms yra labai 
reikalinga - daugiau nei pusė jų nurodė, kad lėšų veiklai vykdyti gauna iš savivaldybės (žr. 6 
pav.). 
 
6 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=9 

9%

9%

18%

18%

36%

45%

64%

73%

Užsienio šalių fondų

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

ES struktūrinės paramos fondų

Lietuvos fondų, kitų NVO

Labdaros, paramos

Iš organizacijos nario mokesčio

Vietos savivaldos institucijos 
(savivaldybės)

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  

 

 
Apibendrinant galima daryti išvadą, kad Pagėgių savivaldybė teikia nepakankamai paramos 
jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms. 
 
13 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Parama jaunimui 
(3 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Finansinė parama Finansuojami ir 

neformalių 
organizacijų pateikti 
prašymai. 

Finansinės paramos 
skyrimo aspektai - 
sąlygos, tikslai ir 
kryptys - 
nepakankamai aiškios 
jaunimui. 

Finansinės paramos skyrimo 
taisyklės bei paramos 
suteikimo vienai ar kitai 
organizacijai motyvai galėtų 
būti skelbiamos viešai. 
Reikėtų organizuoti 
pareiškėjų mokymo kursus. 

Materialinė 
parama 

Savivaldybė 
nemokamai suteikia 
patalpas, biuro 
įrangą. 

Paramos apimtys 
santykinai nedidelės. 

Apsvarstyti galimybes skirti 
didesnę paramą jaunimo 
organizacijoms. 

Kitokia parama Nenustatyta. Beveik neskiriama lėšų 
bendriems projektams 
finansuoti. 

Apsvarstyti galimybes skirti 
didesnę paramą jaunimo 
organizacijoms. 

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 keturios dalys: 

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

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

 

 
Remiantis surinktais duomenimis, nei savivaldybės administracija, nei kitos jaunimo ir su 
jaunimu dirbančios organizacijos netiria jaunimo mokymo ir konsultavimo poreikių. 
Savivaldybės administracija taip pat neorganizuoja ir nefinansuoja jaunimui skirtų mokymo ar 
konsultavimo renginių. JRK neformalaus ugdymo paslaugų prieinamumą Pagėgių savivaldybėje 
įvertino labai žemai – vos 2 balais iš 5 galimų (kokybė buvo įvertinta 3 balais). 
 
Nepaisant to, maždaug pusės apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nuomone, 
savivaldybėje jaunimui skirtų mokymo ir ugdymo veiklų pakanka (mažesnė dalis jų teigia, kad 
mokymų pakanka ne visiems). 
 
Beveik pusės apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų teigimu, jų organizacija yra 
bent kartą vykdžiusi mokymus jaunimui. Tokia pati dalis organizacijų atstovų atsakė tiriantys 
jaunimo poreikius.  
 
7 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo mokymus jaunimui? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos 
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=9 

11%

22%

33%

33%

Yra vykdžiusi keletą mokymų, tačiau tai 
nėra pagrindinė veikla

N/N

Taip

Ne

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  
 

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas 
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Paklausti apie taikomus ugdymo metodus, organizacijų atstovai dažniausiai minėjo aktyvų 
dalyvavimą bei neformalų bendravimą (žr. 8 pav.). 
 
8 pav. Kokius ugdymo metodus taikote? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos 
(ne savivaldybės administracijos atstovai). N=9 

11%

33%

33%

44%

56%

Nekonkurencinės aplinkos kūrimą

Mokymąsi iš patirties

Grupinius metodus

Neformalų bendravimą

Aktyvų dalyvavimą

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  

 

 
Pagrindiniai su jaunimu savivaldybėje dirbantys asmenys yra šios ataskaitos 3 skyriuje „Jaunimo 
dalyvavimas“ išvardintų organizacijų ar klubų vadovai. Atlikti interviu parodė, kad šie asmenys 
yra pakankamai iniciatyvūs ir aktyvūs ne vien organizuojant ir vykdant jaunimo neformalaus 
ugdymo veiklas, bet ir identifikuojant savivaldybės jaunimo problemas bei ieškant jų sprendimo 
būdų. 
 
JRK vertinimu, su jaunimu dirbančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai yra gan 
konkretūs: išmanyti ir sugebėti taikyti šiuolaikiškus darbo su jaunimu metodus, susipažinti su 
neformalaus ugdymo naujovėmis, turėti žinių apie jaunimo politiką ir mokytis dirbant/patiriant.  
 
Pagėgių savivaldybės administracija neįgyvendina mokymų ar kvalifikacijos tobulinimo kursų su 
jaunimu dirbantiems asmenims.  
 

 
Pagėgių savivaldybėje yra tik viena organizacija, teikianti neformalaus mokymo paslaugas 
jaunimui – tai jaunimo organizacijos "Darbas" Pagėgių skyrius. 
 
Kaip jau buvo minėta aukščiau, penktadalis apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų 
atstovų mano, kad neformalaus ugdymo Pagėgių savivaldybėje nepakanka; panašiai mano ir 
JRK, neformalaus švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę įvertinusi pakankamai žemais 
balais. 
 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu 

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija 
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Paklausti apie jaunimo poreikius neformaliam švietimui, apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų atstovai minėjo seminarus savanorystės, verslumo skatinimo 
temomis, tarptautinius mainus. 
 

 
Apibendrinant, jaunimo mokymo ir neformalaus ugdymo situacija Pagėgių savivaldybėje yra 
pakankamai prasta – vykdoma labai mažai veiklos, nėra atliekami jaunimo poreikių tyrimai, 
retai vykdomi mokymai jaunimui ar su juo dirbantiems asmenims. 
 
14 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo neformalus 
ugdymas, jaunimo 

mokymai ir 
konsultavimas 

(4 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo mokymai ir 
konsultavimas 

Dalis jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų tiria jaunimo 
poreikius, vykdo 
mokymus. 

Savivaldybėje 
netiriami jaunimo 
mokymo, 
konsultavimo 
poreikiai, 
neorganizuojami ir 
nefinansuojami 
jaunimui skirti 
mokymai ir 
konsultavimas. 

Savivaldybėje sukurti 
visą neformalaus 
ugdymo sistemą, pačiai 
savivaldybei 
organizuojant ar 
inicijuojant projektus, 
skirtus asmenų, 
dirbančių su jaunimu, 
mokymus bei 
atitinkamus mokymus 
jaunimui. 
Atitinkamai skatinti 
organizacijas teikti 
neformalaus ugdymo 
paslaugas, remti tokią jų 
veiklą.  
Mokymų temų atranka 
turėtų remtis 
sistemingais poreikių 
tyrimais. 

Asmenys, dirbantys su 
jaunimu 

Savivaldybės 
bendruomenėse yra bent 
po keletą iniciatyvių 
asmenų, kurie dirba su 
jaunimu. 

Nevyksta mokymai 
ar kvalifikacijos 
kursai. 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo padėtis 

Nenustatyta. Neformalaus 
ugdymo paslaugų 
prieinamumas ir 
kokybė vertinami 
prastai. 

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. 

 

 
Savivaldybė apie jaunimo klausimų svarstymą informuoja visas savivaldybėje veikiančias jaunimo 
ir su jaunimu dirbančias organizacijas, neformalias jaunimo grupes, taip pat ir su jaunimu 
dirbančias savivaldybės institucijas. Informacija dažniausiai skelbiama savivaldybės 
internetiniame puslapyje ir elektroniniu paštu. Savivaldybės puslapyje taip pat yra atskiras 
skyrelis „Jaunimui“, esantis pagrindiniame puslapyje. Jame pateikiama aktuali informacija, 
naujienos, jaunimo politikos dokumentai bei naudingos nuorodos. 
 
Savivaldybės administracijos taikomi informavimo apie jaunimo klausimų svarstymą būdai yra 
priimtini jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms – daugiau nei pusei jų, dalyvavusių 
apklausoje, patogiausia būti informuojamiems elektroniniu paštu arba susirasti informaciją 
savivaldybės internetinėje svetainėje (žr. 9 pav.). 
 
9 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją?. Atsakymų 
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=9 

11%

11%

22%

67%

78%

Iš informacijos vietinėje spaudoje

Neformaliais kanalais

Iš plakatų ir skrajučių

El. paštu iš jaunimo reikalų 
koordinatoriaus (-ės)

Savivaldybės internetinėje svetainėje

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  

 
JRK teigimu, savivaldybės administracijos skleidžiamos informacijos jaunimui visiškai pakanka 
(informacijos pakankamumas įvertintas 4 balais iš 5 galimų). Su tuo iš dalies sutinka ir tyrime 
dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai – 67 proc. jų teigimu, savivaldybės 
administracija apie įgyvendinamą jaunimo politiką informuoja pakankamai išsamiai arba 
vidutiniškai išsamiai.  
 

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
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Daugiau negu pusė apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų teigė, kad iš savivaldybės 
administracijos dažniausiai gauna informaciją apie aktualius renginius, savivaldybėje 
įgyvendinamus projektus jaunimui, svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais 
klausimais (žr. 10 pav.).  
 
10 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=9 

11%

44%

56%

56%

56%

Ne, jokios informacijos iš savivaldybės 
negauname

Projektų finansavimo galimybes

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus 
sprendimus jaunimui aktualiais klausimais

Savivaldybės įgyvendinamus projektus 
jaunimui

Jaunimui aktualius renginius

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  

 
Tyrime dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai teigė dažniausiai pasigendantys informacijos 
apie projektų finansavimo galimybes (žr. 11 pav.). 
 
11 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne 
savivaldybės administracijos atstovai). N=9 

33%

33%

44%

Informacijos apie savivaldybėje 
svarstomus ir priimtus sprendimus 

jaunimui aktualiais klausimais,

Informacijos apie savivaldybės 
įgyvendinamus projektus jaunimui,

Informacijos apie projektų finansavimo 
galimybes,

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  
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Paklausti, kaip informuoja jaunimą apie savo veiklą, tyrime dalyvavę jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų atstovai dažniausiai minėjo elektroninį paštą. Taip pat informacija 
platinama internetinėse svetainėse, vietinėje spaudoje ir neformaliais kanalais (žr. 12 pav.). 
 
12 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos 
atstovai). N=9 

13%

13%

25%

31%

31%

31%

31%

44%

Plakatais ir skrajutėmis

Kitose savivaldybės jaunimui skirtose 
svetainėse

Per informacinius renginius

Vietinėje spaudoje

Neformaliais kanalais

Savo internetinėje svetainėje

Kita

El. paštu

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  
 
Jaunimo organizacijų atstovai, paklausti, kaip reikėtų gerinti jaunimo informuotumą apie 
savivaldybėje vykdomą jaunimo politiką, siūlė tęsti informavimą internetinėje svetainėje, 
elektroniniu paštu, informaciją skelbti stenduose, laikraščiuose, kurti interaktyvias internetines 
svetaines jaunimui. 

 

 
Kaip minėta, Pagėgių savivaldybės internetinėje svetainėje (www.pagegiai.lt) yra jaunimo 
skiltis, kurioje skelbiama jaunimui aktuali informacija. Daugiau jaunimui skirtų leidinių 
savivaldybėje nėra. 
 
Pusė apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų teigė, kad jie 
bendradarbiauja su žiniasklaida, jai teikdami vietos jaunimui aktualią informaciją, ir yra 
informuoti apie galimybę nemokamai pristatyti savo vykdomą veiklą per žiniasklaidos 
priemones. Trečdalis organizacijų šia galimybe naudojasi. 
 
Visgi galima manyti, kad jaunimo organizacijos galimybe nemokamai pristatyti savo veiklą 
naudojasi arba nekompetentingai, arba žiniasklaida apsiriboja informaciniais pranešimais - 
informacijos aktualumas, analitiškumas ar visapusiškumas įvertinti pakankamai žemais balais 
(žr. 13 pav.). 
 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje 
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13 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, kur 1 
– visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Pateikiami vertinimų vidurkiai, atsakė tik kitos 
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=9 

1,71

2,00

2,14

Plačiai ir visapusiškai pristatoma jaunimo 
tematika

Analizuojamos jaunimo problemos

Pristatomos aktualios jaunimo ir jaunimui 
skirtos iniciatyvos

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  

 

 
Apibendrinant, galima teigti, kad Pagėgių savivaldybėje jaunimo informavimas yra pakankamas, 
tačiau galėtų būti tobulinamas. 
 
15 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo informavimas 
(6 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo informavimas 
apie jaunimo politiką 

Savivaldybės 
internetiniame 
puslapyje yra skiltis 
jaunimui. 

Kiti informavimo 
kanalai, ypač 
neformalūs – 
tikėtina, kad jais 
įmanoma pasiekti 
neaktyvų jaunimą, 
nepasiekiamą 
elektroniniu paštu. 

Sistemingai teikti 
informaciją jaunimo 
atstovams apie savivaldybės 
veiklą, skirtą jaunimui. 
Išnaudoti neformalius 
informavimo kanalus 
neaktyviam jaunimui 
pasiekti. 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Nenustatyta. Informavimo kanalų 
įvairovė. 

Ieškoti įdomesnių, 
netradicinių informavimo 
būdų, siekiant informuoti 
neaktyvų jaunimą. 

Jaunimo leidiniai ir 
erdvė jaunimui 
vietinėje žiniasklaidoje 

Sudarytos sąlygos 
nemokamai skelbti 
savo medžiagą 
žiniasklaidoje. 

Žiniasklaidoje 
pateikiamos 
informacijos 
aktualumas, kokybė 
ir išsamumas. 

Kurti ir skatinti kurti 
jaunimo internetinius 
leidinius, tinklaraščius. 
Ugdyti jaunimo bendravimo 
su žiniasklaida 
kompetenciją. 

 

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS, 
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS 

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

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

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

prioritetams; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra – JRT, kurios nuostatuose numatyta, kad 
vienas iš jos tikslų – dalyvauti formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, savo veiklą derinant 
su savivaldybės institucijomis, Savivaldybės administracijos padaliniais, valstybinės valdžios 
institucijomis, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis jaunimo 
organizacijomis ir tarnybomis.  
 
Daugiau informacijos apie JRT veiklą vertintojams savivaldybė nesuteikė. 

 

 
Įgyvendindami jaunimo politiką, aktyviai bendradarbiauja Pagėgių savivaldybės administracijos 
Švietimo, Socialinės paramos, Vaikų teisių apsaugos skyriai. 
 
Jaunimo politikos prioritetai ir priemonės numatyti savivaldybės strateginiame plėtros plane 
2005-2010m. ir jaunimo politikos plėtros plane. 
 

 
Įgyvendindami jaunimo politiką, dirba ne tik savivaldybės administracija, bet ir švietimo 
įstaigos, Pagėgių kultūros centras, Pagėgių socialinių paslaugų centras, Pagėgių policijos 
komisariatas ir kitos organizacijos. Dirbant stengiamasi įtraukti kitų sričių atstovus. 
 
Savivaldybėje taip pat veikia darbo grupės ir komisijos, kuriose, spręsdami jaunimo klausimus, 
bendradarbiauja skirtingi savivaldybės padaliniai. Daugiau informacijos apie šias grupes 
vertintojams savivaldybė nesuteikė. 
 
 
 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros 

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose 
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose 

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų 
praktinis veikimas 
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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). 

 
Apibendrinant vertinimui pateiktą informaciją, galima teigti, kad Pagėgių savivaldybės 
įgyvendinamos priemonės gerai atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus. 
 
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir 
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinimui9. Iš savivaldybės administracijos atstovų nebuvo gauta jokių 
duomenų apie savivaldybės administracijos (ne jaunimo organizacijų) dalyvavimą 
nacionaliniuose ar tarptautiniuose jaunimo problemų sprendimui skirtuose projektuose. 
Remiantis surinktais duomenimis, Pagėgių rajono savivaldybė per menkai išnaudoja 
nacionalinių ir tarptautinių programų suteikiamas galimybes jaunimo problemoms spręsti. 
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados: 

 pirma, Pagėgių savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra - JRT; 
 antra, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali politika, 

bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į 
sektorines politikos sritis.  

 trečia, skirtingi savivaldybės administracijos padaliniai, taip pat formalaus ir 
neformalaus švietimo įstaigos, dalyvauja jaunimo reikalų tarybos veikloje, organizuoja 
bendrus renginius, keičiasi informacija; 

 ketvirta, savivaldybė per menkai išnaudoja nacionalinių ir tarptautinių programų 
suteikiamas galimybes jaunimo problemoms spręsti. 

 
 

                                                             
 
 

9 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“. 

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas 
nacionalinės jaunimo politikos prioritetams 

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 



34 

16 lentelė. 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 

JRK veikla. Nepakankamas 
jaunimo atstovų 
aktyvumas 

Aktyvinti JRT veiklą, ją 
susieti su JRK metinės 
veiklos programos 
formavimu ir 
įgyvendinimu. 

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

Jaunimo politikos 
prioritetai ir priemonės 
numatyti savivaldybės 
strateginiame plėtros 
plane, JP plėtros plane, ir 
atskirų skyrių veiklos 
planuose. 

Net ir 
įgyvendindami 
tikslines programas, 
ne visi skyriai išskiria 
jaunimo politikos 
klausimus tarp savo 
veiklos prioritetų. 

Plėsti JRT, įtraukiant 
savivaldybės 
administracijos skyrių 
atstovus. Tai leistų 
užtikrinti kad jaunimo 
politikos įgyvendinimas 
apima visas jaunimui 
svarbias viešosios 
politikos sritis. 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

Įgyvendindami jaunimo 
politiką, bendradarbiauja 
skirtingi savivaldybės 
skyriai, kitos institucijos. 

Nenustatyta. 

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir 
priemonių atitikimas 
nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams 

Atitinka prioritetus. Menkai 
išnaudojamos 
nacionalinių ir 
tarptautinių 
programų 
suteikiamos 
galimybės jaunimo 
problemoms spręsti. 

Rengiant jaunimo 
politikos plėtros 2013 m. 
programą, siekti, kad ji 
kuo labiau atitiktų 
nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetus. 
Remiantis jaunimo 
poreikių tyrimais, 
aktyviai dalyvauti 
nacionaliniame ir 
tarptautiniame 
programiname ir 
projektiniame 
finansavime. 
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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 būdais10. 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. 17 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. 

 

                                                             
 
 

10 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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17 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra 

 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
Tikslas Iš anksto įspėti apie 

kylančias ir kilsiančias 
problemas įgyvendinant 
politikos tikslus.  

Nustatyti politikos ar 
programos vertę ir 
naudą visuomenei.  

Konsensuso formavimas 
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. 
 

 
Vertinimo metu11 Pagėgių savivaldybėje nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo situacijos 
tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus atliekančių organizacijų.  
 
Savivaldybės administracija pati neatlieka didelės apimties tyrimų, tačiau turi galimybę viešųjų 
pirkimų būdu juos užsakyti iš kompetentingų organizacijų ar ekspertų, veikiančių nacionaliniu 
mastu ar kitose savivaldybėse. Remiantis surinktais duomenimis, savivaldybės administracija šių 
galimybių neišnaudoja dėl biudžeto apribojimų. 
 

 
Atskiros jaunimo situacijai stebėti skirtos sistemos savivaldybėje nėra. Kita vertus, interviu 
metu teigta, kad savivaldybės administracija turi tam tikrus duomenis apie jaunimo situaciją. 
JRK renka įvairius duomenis apie jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą ir juos 
teikia Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.  
 
JRK teigimu, organizacijos ir asmenys retai kreipiasi į savivaldybę dėl papildomų jaunimo 
situaciją apibūdinančių duomenų. Organizacijos, su kuriomis savivaldybės administracija, 
                                                             
 
 

11 Čia ir toliau – 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėn. 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai 

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena 
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daugiausia – JRK, bendradarbiauja apsikeičiant, papildant, atnaujinant duomenis apie jaunimo 
situaciją, yra policija, biblioteka, savivaldybės administracijos švietimo skyrius, vaiko teisių 
apsaugos skyrius. 
 
Apie jaunimą informaciją renka daugiau negu pusė visų apklausoje dalyvavusių organizacijų 
atstovų. Jie taip pat teigia besinaudojantys savivaldybės surinkta informacija. 
 
JRK, paklausta, kokios informacijos apie jaunimą labiausiai pasigenda, minėjo statistinę 
informaciją – kokia dalis jaunimo yra bedarbiai, kiek savivaldybėje yra jaunų šeimų, ir pan. 
 

 
Atliekant vertinimą, nebuvo nustatyta jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex ante - 
išankstinio, nei interim - tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. Akivaizdu, kad 
jaunimo politikos vertinimas jaunimo politikai tobulinti Pagėgių savivaldybėje nėra naudojama 
praktika. Visgi kai kurie apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai nurodė, kad vykdo 
vidinius savo veiklos įsivertinimus. 
 

 
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti 
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos 
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo 
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip 
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. Lietuvoje 
pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą, yra kol kas 
mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu. 
 
Vertinimo metu nebuvo nustatyta, ar Pagėgių savivaldybėje jaunimo situacijos stebėsenos 
duomenys taikomi tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą. JRK renka tam tikrus duomenis, 
tačiau šie nėra pristatomi darbo grupėse ir įvairių klausimų komisijose. Nesant sisteminės 
analizės ir neatliekant surinktų duomenų metinio lyginimo, neįmanoma tiksliai įvertinti jų 
naudingumo. Remiantis ir kitose savivaldybėse įprasta situacija, galima teigti, kad Pagėgių 
savivaldybės tarybai priimant sprendimus trūksta informacijos apie jaunimo poreikius.  
 

 
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per 
pastaruosius trejus metus; 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. 
 
Jaunimo reikalų koordinatorė negalėjo įvertinti, ar per pastaruosius trejus metus Pagėgių 
savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo inovacijų. Į šį 
klausimą negalėjo atsakyti ir trečdalis apklausoje dalyvavusių jaunimo ar su jaunimu dirbančių 
organizacijų.  
 
Kai kurie apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai naujovėmis laikė kuriamą jaunimo 
klubą, surengtus renginius kaimo žmonėms, mokinių įtraukimą į susidariusių problemų 
sprendimų komisiją. 

 

8.3 Jaunimo politikos vertinimas 

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas 

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant 
jaunimo politiką 
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Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados: 

 pirma, vertinimo metu Pagėgių savivaldybėje nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo 
situacijos tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus atliekančių organizacijų; 

 antra, Pagėgių savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo situacijos ir 
poreikių tyrimai nėra įgyvendinami sistemingai, nevykdomi tęstiniai tyrimai (palyginant 
naujus duomenis su anksčiau surinktais). Jaunimo politikos vertinimas jaunimo politikai 
tobulinti Pagėgių savivaldybėje nėra naudojama praktika; 

 trečia, Pagėgių savivaldybėje kol kas neįsitvirtino duomenimis ir įrodymais pagrįsta 
sprendimų priėmimo sistema. Viena akivaizdžiausių problemų yra ta, kad renkama 
mažai jaunimo situacijos duomenų, jie renkami nesistemingai, situacija nėra nuosekliai 
lyginama pamečiui. 

 
18 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo politikos 
tobulinimas ir 

inovacijos 
(5 ir 8 Metodikos 

indikatoriai) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos 
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos 
ieškoti tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo 

poreikių stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo 
poreikius 

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

Nenustatyta. Tyrimų 
sistemiškumas, 
tęstinumas. 
Savivaldybėje nėra 
sistemingai jaunimo 
situacijos tyrimus ar 
jaunimo politikos 
vertinimus atliekančių 
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 dera 
bendradarbiauti su 
įvairiomis savivaldybėje 
veikiančiomis 
organizacijomis. Didele 
dalimi šią veiklą turėtų 
vykdyti JRK, be to, tai turėtų 
būti daroma kasmet. 
Antra, būtina diegti 
sistemingus jaunimo 
poreikių tyrimus, kuriuos 
dera atlikti kasmet, siekiant 
palyginti duomenis ir 
įvertinti situacijos pokyčius. 
Tam JRT turėtų išskirti 
svarbiausių tyrimo klausimų 
sąrašą, pasitelkti tinkamus 
tyrimo metodus (pavyzdžiui, 
savivaldybėje įdiegti 
apklausų įrankį), naudotis 
jaunimo organizacijų 
pagalba. 

Duomenys apie 
jaunimą 

Jaunimo situaciją, 
jaunimo politikos 
įgyvendinimą 
apžvelgia JRK metų 
veiklos ataskaitose. 
Atnaujinant 
informaciją, 
bendradarbiaujama 
su kitomis 
institucijomis. 

Savivaldybėje nėra 
jaunimo situacijai 
stebėti skirtos 
sistemos. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Nenustatyta. Vertinimas 
nevykdomas. 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

Nenustatyta. Nenaudojami (nes 
neatliekami tyrimai). 

Inovacijų taikymas ir 
plėtra formuojant 
bei įgyvendinant 
jaunimo politiką 

Nenustatyta. Pastaraisiais metais 
savivaldybėje 
ženklesnių inovacijų 
neįdiegta. 

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 
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). 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS 

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

 
Pagėgių savivaldybė, JRK suteiktais duomenimis, bendradarbiauja su Kaliningrado srities 
jaunimu, Lenkijos Ilawos jaunimu, Vokietijos jaunimo organizacijomis. Vykdomi jaunimo mainai.  
 
Daugiau duomenų apie tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą savivaldybės administracija 
vertintojams nesuteikė. 
 

 
Pagėgių savivaldybė sėkmingai bendradarbiauja su kitų šalių institucijomis, įgyvendinančiomis 
jaunimo politiką. 
 
19 lentelė. 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 ryšiai su 
kitų šalių 
savivaldybių 
institucijomis. 

Nenustatyta 
konkrečių jaunimo 
problemas 
sprendžiančių 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
projektų. 

Kuo geriau išnaudoti 
tarptautinio 
bendradarbiavimo galimybes 
specialistų, dirbančių su 
jaunimu, kompetencijai 
stiprinti ir perimti gerąją 
patirtį sprendžiant jaunimo 
problemas, formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką. 

 

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. 

 
Geros praktikos pavyzdžiu Pagėgių savivaldybėje galima vadinti antrąjį aspektą atitinkančius 
renginius – jaunimo dailės plenerą, stovyklą sportininkams, jaunųjų šaulių vasaros stovyklą. Šie 
renginiai buvo vykdomi Pagėgių savivaldybėje siekiant skatinti jaunimo užimtumą. Nors tai nėra 
išskirtinė patirtis, iš kurios galėtų mokytis kitos savivaldybės, tačiau Pagėgių savivaldybėje visi 
jaunimui skirti projektai ar renginiai yra labai svarbūs. 
 
Daugiau informacijos apie įvardintus gerosios praktikos pavyzdžius vertintojams nebuvo 
suteikta. 
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS 

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau 
pateikiamu analizės modeliu (14 pav.). 
 
14 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 

 

 
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir apklausomis 
bei interviu, galima teigti, kad savivaldybės politika iš dalies atitinka nacionalinės jaunimo 
politikos kryptis, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių jos mastas yra nepakankamas. 
 
Pagal šį vertinimo kriterijų Pagėgių rajono savivaldybė vertinama gerai12. 
 

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali? 
 
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra įtraukti į savivaldybės strateginės plėtros planą, 
jaunimo politikos plėtros 2012 m. programą, be to, pagrindinės darbo su jaunimu kryptys yra 
integruotos į atskirų savivaldybės administracijos skyrių veiklos planus. Savivaldybėje veikia 
kelios darbo grupės ir komisijos, sprendžiant jaunimo klausimus, dalyvauja ir kitų institucijų 

                                                             
 
 

12 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. 

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka 
nacionalinės jaunimo politikos kryptis ir savivaldybės jaunimo 
situaciją? 
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ekspertai. Taigi savivaldybės jaunimo politika yra iš dalies integruota ir įgyvendinama kaip 
horizontali politika. 
 
Pagal šį vertinimo kriterijų Pagėgių rajono savivaldybė vertinama vidutiniškai. 

 
Palyginus su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, Pagėgių savivaldybėje jaunimo 
dalyvavimo įgyvendinant jaunimo politiką lygis yra nepakankamas. Savivaldybėje yra sukurtas 
mechanizmas (ir reglamentuotas dokumentuose) suinteresuotoms šalims įsitraukti (pirmiausia 
jaunimo organizacijų atstovams ir su jaunimu dirbančių savivaldybės administracijos skyrių 
atstovams) – savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba. Visgi JRT veiklą reikia aktyvinti, jos 
įgaliojimus reikia stiprinti. Jaunimo atstovai turi būti daugiau įtraukiami į savivaldybės komitetų 
ir savivaldybės tarybos veiklą.  
 
Jaunus asmenis reikia mokyti ir šviesti apie skirtingas viešosios politikos sritis, dalyvavimo 
galimybes, projektų reikalavimus, savivaldybės prioritetus ir kt. Daugiau dėmesio reikia skirti 
vietos bendruomenių jaunimo aktyvinimo veikloms. Rekomenduojama nuolat vykdyti jaunimo 
dalyvavimo bendruomenėse ir neformaliuose judėjimuose analizę. Skleidžiant darbo su 
jaunimu metodų patirtį, reikia bendradarbiauti su bendruomenių aktyvu.  
 
Pagal šį vertinimo kriterijų Pagėgių rajono savivaldybė vertinama vidutiniškai. 
 

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)? 
 
Savivaldybėje JRK pastangomis yra renkami duomenys apie savivaldybės jaunimą ir veikiančias 
jaunimo organizacijas. Vis dėlto atliekant vertinimą surinkti duomenys rodo, kad Pagėgių 
savivaldybės administracijos įgyvendinama jaunimo politika nėra grįsta jaunimo poreikių 
nustatymu – savivaldybėje nėra atliekami jaunimo poreikių tyrimai, nėra sistemingos jaunimo 
padėties stebėsenos ar jaunimo informavimo apie savivaldybės aktualijas sistemos. Būtina iš 
esmės stiprinti jaunimo poreikių stebėseną ir jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimą. 
 
Pagal šį vertinimo kriterijų Pagėgių rajono savivaldybė vertinama prastai. 
 

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo 
grupių interesus? 

 
Vertinimo metu nustatyta, kad savivaldybė neišskiria jaunimo tikslinių grupių, kurioms turėtų 
būti teikiamas prioritetas, netiria atskirų grupių poreikių, pvz., probleminio jaunimo, jaunuolių 
esančiųjų socialinėje atskirtyje, ir pan., todėl neįmanoma įvertinti, kaip savivaldybės JP atitinka 
atskirų jaunimo grupių poreikius. Kita vertus, atskiri savivaldybės administracijos skyriai 
atsižvelgia į jų veiklai aktualias jaunimo grupių problemas, todėl galima teigti, kad įgyvendinant 
jaunimo politiką yra iš dalies atsižvelgiama į jaunimo grupių interesus.  
 
Pagal šį vertinimo kriterijų Pagėgių rajono savivaldybė vertinama prastai-vidutiniškai. 
 

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

 
Pagėgių savivaldybėje sudarytos pakankamos jaunimo politikos įgyvendinimo prielaidos: 
suformuota Jaunimo reikalų taryba, dirba JRK, kuriai sudarytos pakankamai geros darbo 

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą? 
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sąlygos, yra kvalifikacijos tobulinimo galimybės (nors ir sumažėjusios). Turi būti aktyvinama ir 
stiprinama JRT veikla. 
 
Pagal šį vertinimo kriterijų Pagėgių rajono savivaldybė vertinama gerai. 

 
Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika savivaldybėje yra 
rezultatyvi? 

 
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 (žr. 15 pav.). 

 
15 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. Pateikiami vertinimų vidurkiai. N=12 

2,00

1,67

2,33

2,50

2,67

2,00

4,00

2,44

2,56

2,67

2,78

2,78

2,88

3,25

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir 
verslumą

Užtikrinant jaunimo 
dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę

Rūpinantis jaunimo sveikata ir 
priklausomybių prevencija

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

Jaunimui skirto neformalaus švietimo 
plėtroje

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

Savivaldybės administracijos atstovai

 
Šaltinis: Pagėgių organizacijų apklausa, 2011  
 
Tiek savivaldybės administracijos atstovai, tiek tyrime dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai 
savivaldybės pasiekimus visose nurodytose srityse vertina vidutiniškai ar net žemiau nei 
vidutiniškai. Geriausiai įvertintas savivaldybės indėlis rūpinantis neformalaus švietimo plėtra. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad Pagėgių savivaldybėje jaunimo politika yra įgyvendinama 
nepakankamai efektyviai ir rezultatyviai. Viena pagrindinių problemų savivaldybėje – 
nepakankamas jaunimo aktyvumas, nepakankama motyvacija ir noras dalyvauti savo interesų 
atstovavime. Kita vertus, jaunimo aktyvumas nedidės, jei savivaldybės administracija nesieks su 
jaunimu užmegzti kontakto, skatinti jo aktyvumą, kelti kompetenciją, kad jaunimas galėtų 
efektyviai įsilieti į JP įgyvendinimo procesą. 
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 1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS 

20 lentelė. Atliktų interviu sąrašas 
Vardas, pavardė Organizacija / pareigos Interviu data 

Irena Jurgutienė Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatorė 

2011-11-25 

Agnė Inciūtė Bendruomenės atstovė 2011-10-25 
Šaltinis: sudaryta autorių 
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