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LiJOT  Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 

LR  Lietuvos Respublika 

NJRKA  Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija 

NVO  Nevyriausybinė visuomeninė organizacija 

VPVI  VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas 
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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 Pakruojo rajono savivaldybėje, joje 
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui; 

2. išsiaiškinti Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;  
3. aptarti Pakruojo rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai;  
4. išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo lenteles 

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

 pirma, 2012 m. vasario mėnesį buvo atliktas interviu su Pakruojo rajono savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatore (JRK); 

 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. Apklausoje dalyvavo vienas 
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovas ir šešiolika jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų atstovų. 

 
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 

Pakruojo rajono savivaldybė yra šiaurės rytinėje Šiaulių apskrities dalyje, prie Latvijos sienos. 
Savivaldybėje yra 2 miestai (Linkuva ir Pakruojis) ir 5 miesteliai (Klovainiai, Lygumai, Pašvitinys, 
Rozalimas ir Žeimelis). Savivaldybę sudaro aštuonios seniūnijos – Guostagalio, Klovainių, 
Lygumų, Linkuvos, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo, Žeimelio. 
 
Iš viso Pakruojo rajono savivaldybėje 2011 m. gyveno daugiau 25740 gyventojų (2010 m. 
savivaldybėje gyveno daugiau negu 26 tūkst. gyventojų). Didžioji dalis gyventojų apsistoję 
kaimiškoje savivaldybės dalyje (1 lentelė). 
 
Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taikomas kiekybines ribas1, 
savivaldybės skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ 
ir „miesto“. Kadangi Pakruojo rajono savivaldybėje kaimo vietovėse gyvena daugiau nei 
dvigubai didesnė dalis žmonių negu mieste, ši savivaldybė priskiriama „labai kaimo“ 
savivaldybių grupei. 
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Pakruojo rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius mieste Gyventojų skaičius miesteliuose ir 
kaimuose 

25740 7123 18617 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis2. 
 
Jauni žmonės rajone sudaro beveik ketvirtadalį (24 proc.) visų gyventojų. 
 
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje 

 Merginų Vaikinų Iš viso 
Mieste 865 866 1731 
Kaime 2121 2329 4450 
Bendras skaičius rajone 2986 3195 6181 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis3. 

                                                             
 
 

1 Išskiriant miesto ir kaimo regionus atsižvelgiama į didžiųjų miestų poveikį su jais besiribojančioms 
kaimiškosioms teritorijoms. Šis poveikis pasireiškia priemiestinių gyvenamųjų zonų formavimusi ir kitais 
kaimiškų teritorijų funkciniais ryšiais su miestu, kuris daro lemiamą įtaką apie didmiestį susitelkusių kaimo 
gyvenamųjų vietovių vystymuisi. „Priemiesčio“ savivaldybėms priskiriamos savivaldybės, esančias metropolinių 
centrų įtakoje. Lietuvoje, remiantis administraciniu suskirstymu bei pagal gyventojų skaičių didiesiems 
miestams yra priskiriami šeši miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir Alytus, kurių gyventojų 
skaičius didesnis nei 50 tūkst. Todėl savivaldybės, kurios yra prie metropolinių Lietuvos centrų bei regioninio 
centro Alytaus - Vilniaus r. sav., Kauno r. sav., Klaipėdos r. sav., Šiaulių r. sav., Panevėžio r. sav. bei Alytaus r. 
sav. priskiriamos „priemiesčio“ savivaldybėms. Grupių atskyrimui naudojamos EBPO taikomos kiekybinės ribos: 
i) į „pusiau kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame 
gyventojų skaičiuje sudaro nuo 32 iki 49 proc. (imtinai); ii) į „kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, 
kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje svyruoja nuo 50 iki 70 proc.; iii) „labai kaimo“ 
savivaldybėmis laikomos tos, kuriose kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvena daugiau kaip 70 proc. visų 
savivaldybės gyventojų.  

2 http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M3010202&PLanguage=0 
3 JRK suteikti duomenys apima JRK užpildyto klausimyno duomenis (statistinius duomenis, nuomonę, 

informaciją), dokumentus ir statistinius duomenis, kurie buvo pateikti elektroniniu paštu, ir interviu su JRK 
metu pateiktus faktus bei išsakytą nuomonę. 
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI 

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

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

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

 antra, pristatomos jaunimo politikos savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, prioritetai; 
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo 

poreikiai, apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos jaunimo politikos 
kryptys atitinka šiuos poreikius. Taip pat aptariamos jaunimo politikos kryptys, kurioms 
skiriama daugiausiai ar mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina savivaldybės 
ir jaunimo atstovai (remiantis apklausos ir interviu duomenimis). 

 
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos strateginiame 
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija, 
savivaldybėje padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus 
darbuotojų kaitai. Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo 
programa, parodo, kaip numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje. 
 
Teisės aktų struktūra 
 
Pakruojo rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi 
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais4, Pakruojo 
rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais savivaldybės administracijos priimtais teisės 
aktais. Jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančių savivaldybės teisės aktų 
sąrašas pateikiamas 3 lentelėje. 
 
3 lentelė. Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti 
dokumentai 

                                                             
 
 

4 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. 

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra 

Dokumento pavadinimas Patvirtinta (metai)
Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta savivaldybės jaunimo 
politikos koncepcija  

2005 

Jaunimo politikos įgyvendinimo Pakruojo rajono savivaldybėje 2007-
2008 metų programa 

2007 

Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programa (2009 m., 2010 
m. ir 2011 m.) 

2009 - 2011 

Savivaldybės tarybos sprendimas dėl lėšų savivaldybės biudžete 2009 - 2011 
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jaunimo politikai įgyvendinti (2009 m., 2010 m. ir 2011 m.)  
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2009 m.  2009 
Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2009 m.  2009 
Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2009 metams 2009 
Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita už 2009 m.  2009 
Savivaldybės administracijos Jaunimo ir sporto rėmimo programos 
tarybos veiklos ataskaita už 2009 metus 

2009 

Savivaldybės studijų rėmimo fondo tarybos ir darbo reglamento 
sudarymas 

2009 

Dėl Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo tarybos patvirtinimo  2009 
Dėl Pakruojo rajono bendruomenių rėmimo programos ir Pakruojo 
rajono bendruomenių rėmimo tarybos nuostatų patvirtinimo 

2009 

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 
2009-2011 metų programos patvirtinimo 

2009 

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 
Pakruojo rajono savivaldybėje 2009 m. ataskaitos patvirtinimas 

2009 

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 
2009–2013 metų strategijos patvirtinimo 

2009 

Dėl Pakruojo rajono žmonių su negalia socialinės integracijos 2009 metų 
programos patvirtinimo 

2009 

Dėl Pakruojo rajono žmonių su negalia socialinės integracijos 2010 metų 
programos patvirtinimo 

2010 

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai 2010 
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2010 m.  2010 
Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2010 m. 2010 
Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2010 metams 2010 
Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita už 2010 m.  2010 
Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Jaunimo ir sporto 
rėmimo programos tarybos sudėties, nuostatų ir programos 
patvirtinimo 

2010 

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Jaunimo ir sporto rėmimo 
programos tarybos veiklos ataskaita už 2010 metus 

2010 

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 
sudarymo 

2010 

Dėl Juozo Pakalnio muzikos mokyklos neformaliojo švietimo programos 
patvirtinimo 

2010 

Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2011 metams 2011 
Jaunimo reikalų koordinatorės pareiginiai nuostatai 2011 
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2011 m.  2011 
Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 
specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo bei lėšų skyrimo 
tvarkos patvirtinimo 

2011 

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 
specialiosios programos 2011 metų priemonių patvirtinimo 

2011 

Dėl Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo, sudarymo ir 
vykdymo tvarkos aprašo, specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo 
programos, visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 
vykdymo 2009 metų ataskaitos patvirtinimo (su pakeitimais) 

2011 

Dėl bedarbių rėmimo fondo priežiūros komisijos sudarymo 2011 
Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos 
tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo 

2011 
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
Įgyvendindama jaunimo politiką, savivaldybė jau septynerius metus vadovaujasi Pakruojo 
rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija5 (toliau – Koncepcija). Šis dokumentas 
parengtas remiantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Vyriausybės 
nutarimais ir Pakruojo rajono savivaldybės sprendimais bei kitais teisės aktais jaunimo politikos 
srityje. 
 
Koncepcijoje įtvirtinti pagrindiniai Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo politikos tikslai: 

 sudaryti sąlygas jaunam žmogui naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, 
Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
nustatytomis jaunimo teisėmis bei laisvėmis; 

 užtikrinti, kad kiekvienas jaunas žmogus turėtų lygias su kitais jaunais žmonėmis teises 
ir nebūtų diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą 
lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, 
šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių; 

 rūpintis Pakruojo rajono jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo 
nusikalstamumo, narkomanijos, alkoholizmo, AIDS, savižudybių prevencija, laisvalaikio 
užimtumu, aprūpinimo būstu ir kitų, jaunimui aktualių, problemų sprendimu; 

 sudaryti sąlygas kiekvienam jaunam žmogui visapusiškai ugdytis ir realizuoti save, taip 
pat pasirinkti jam priimtiniausią dalyvavimo visuomenėje formą. 

 
Koncepcijoje labai aiškiai reglamentuotas jaunimo politikos organizavimas ir valdymas, 
apibrėžtos savivaldybės administracijos pareigos. Viena svarbiausių – savivaldybės 
administracija privalo skatinti jaunimo organizacijų kūrimąsi, pozityvias jaunimo iniciatyvas, 
neformalųjį jaunimo ugdymą, jaunimo savitarpio supratimą ir visuomenei naudingą jaunimo 
veiklą. Savivaldybė taip pat turi: 

 teikti paramą įgyvendinant jaunimo organizacijų veiklos projektus; 
 sudaryti jaunimo organizacijoms kuo palankesnes sąlygas naudotis savivaldybei 

priklausančiomis jaunimo reikmėms skirtomis patalpomis, technine įranga, kitomis 
materialinėmis vertybėmis; 

 skatinti ir remti jaunimo organizacijų vadovų, jaunimo lyderių, jaunimo darbuotojų, t.y. 
asmenų galinčių kvalifikuotai teikti jaunimui informacinę, socialinę, psichologinę, 
juridinę ir kitokią pagalbą bei organizuoti jaunimo užimtumą ir laisvalaikį, rengimą. 

 
Jaunimui aktualios temos yra įtrauktos ir į Pakruojo rajono savivaldybės 2007-2013 m. strateginį 
plėtros planą 6. Jame numatytos atskiros priemonės jaunimo situacijai gerinti - pavyzdžiui, vaikų 
ir jaunimo daugiafunkcinių centrų įsteigimas Pakruojo rajono seniūnijose, mokinių pavėžėjimo 
gerinimo programos įgyvendinimas, švietimo įstaigų patalpų renovacija ir pan. 
 
                                                             
 
 

5 Patvirtinta 2005 m. balandžio 21 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T – 137. 
6 Patvirtinta 2008 m. gruodžio 29 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T- 430 „Dėl Pakruojo 

rajono savivaldybės 2007—2013 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“. 

Dėl Pakruojo rajono etninės kultūros plėtros 2011–2014 metų 
programos patvirtinimo 

2011 

Dėl narkotikų kontrolės komisijos sudarymo 2011 
Dėl komisijos pasiūlymams socialinio būsto nuomos klausimais teikti 
sudarymo 

2011 

Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo 2011 
Dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo priežiūros komisijos 
sudarymo 

2012 
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Remiantis anksčiau išdėstyta informacija, galima teigti, jog Pakruojo rajono savivaldybėje 
jaunimo politika reglamentuota labai gerai. Įgyvendinant JP remiamasi Koncepcija, kurioje 
detalizuotos savivaldybės ir kitų institucijų funkcijos ir atsakomybė bei veiklos sritys 
įgyvendinant jaunimo politiką, jaunimo politikos tikslai ir uždaviniai. Atskiros jaunimo politikos 
įgyvendinimo priemonės yra įtrauktos į strateginį savivaldybės plėtros planą. 
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Pagrindinės savivaldybės administracijos darbo su jaunimu kryptys yra išdėstytos Koncepcijoje. 
Šiame dokumente apibrėžta, kad JP tikslas – savivaldybės institucijų kryptinga veikla, kuria 
sprendžiamos jaunimo problemos bei siekiama sudaryti palankias sąlygas jauno žmogaus 
asmenybės formavimuisi ir integracijai į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama 
visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms. 
 
Pakruojo rajono savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika apima šias veiklos sritis: 

 pilietiškumo ugdymo ir karo prievolės atlikimo; 
 švietimo, mokymo, mokslo, studijų ir ugdymo; 
 neformalaus ugdymo; 
 darbo ir užimtumo; 
 apsirūpinimo būstu; 
 laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros; 
 socialinės ir sveikatos apsaugos; 
 sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto; 
 nusikalstamumo, narkomanijos ir kitų priklausomybės formų prevencijos; 
 kitose įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytose srityse. 

 
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, jaunimo politikos klausimai vis labiau įtraukiami 
į savivaldybės darbotvarkę, skiriama vis ir lėšų JP įgyvendinimui, tačiau, įgyvendinant JP reikėtų 
daugiau dėmesio teikti jauniems menininkams, o daugiau lėšų - jaunimo organizacijų ir 
neformalių jaunimo grupių projektinei veiklai. 
 
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyviai taip pat išskyrė problemines 
jaunimo politikos sritis, reikalaujančias daugiau dėmesio: mokyklinio amžiaus vaikų užimtumas, 
sportinė veikla, išvykos po Lietuvą (taip skatinant tautos pažinimą ir kultūrinį švietimą), 
neformalus užimtumas, atsižvelgiant į kūrybinį savivaldybės jaunimo potencialą ir jį skatinant, 
bendrų projektų su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO) rengimas, jaunimo 
užimtumas periferijoje, savanorystės skatinimas, verslumas ir t.t. 
 
Apklausos respondentai atitinkamai pažymėjo, jog jaunimas vis labiau siekia tobulėti, užsiimti 
kūrybine veikla, sportu, savanoryste. Padidėjo ir poreikis informacijai, gaunamai prisijungus prie 
interneto. Taip pat, jų nuomone, labai pasikeitė jaunimo poreikis užimtumui - jaunimas nori 
įdomios veiklos, prasmingo laisvalaikio praleidimo. Tai gali būti siejama su faktu, kad mokyklose 
sumažėjo užklasinės veiklos apimtys, tad sumažėjo vaikų ir paauglių užimtumas, trūksta 
nemokamų, jaunimo mėgiamų, užsiėmimų. Padidėjo jaunimo organizacijų aktyvumas, taigi, ir 
savivaldybės paramos poreikis – organizacijoms reikia daug daugiau lėšų įvairioms iniciatyvoms 
įgyvendinti, patalpų sutvarkymui, inventoriaus įsigijimui, renginių organizavimui. 
 
Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai išskyrė prioritetines 
sritis, kurių problematika, jų nuomone, turėtų būti aktyviau aptariama savivaldybėje. Tai rajono 
jaunimo užimtumas, pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui, švietimas ir savanorystė (1 pav.). 
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1 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. Proc. 
atsakiusiųjų. N7=17 

100%

50%

100%

100%

94%

56%

50%

38%

19%

19%

13%

6%

Užimtumas

Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui

Švietimas

Savanorystė

Verslumas

Jauna šeima ir būstas

Sportas

Socialinė apsauga

Savivaldybės administracijos atstovai

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

 
Šaltinis: Pakruojo rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Šiame skyriuje pristatomos jaunimo politiką įgyvendinančios savivaldybės institucijos ir įstaigos, 
pateikiamas JP įgyvendinančių valstybės tarnautojų skaičius. 
 
4 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 
struktūriniai padaliniai ir valstybės tarnautojų skaičius 

Skyrius Įgyvendina tik 
jaunimo politiką 

Įgyvendina jaunimo 
politiką greta kitų veiklų 

Strateginio planavimo ir statybos 
skyriaus Planavimo ir investicijų 
poskyris 

1 - 

Strateginės plėtros ir statybos - 2 
Švietimo - 2 
Kultūros - 3 
Vaiko teisių apsaugos - 3 
Socialinės rūpybos - 2 
Turto ir ūkio - 1 
Juridinis - 2 
Juridinio skyriaus Informacinių 
technologijų poskyris 

- 1 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 

                                                             
 
 

7 Čia ir toliau N = į apklausos klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius. 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės 
tarnautojai 
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Pakruojo rajono savivaldybėje įgyvendinant ir formuojant jaunimo politiką aktyviai dalyvauja 
savivaldybės administracijos Švietimo, Kultūros, Socialinės rūpybos, Turto ir ūkio, Juridinis, 
Vaiko teisių apsaugos skyriai, rajono formaliojo ir neformaliausiojo švietimo ir ugdymo įstaigos, 
Pakruojo rajono sporto centras, VšĮ Pakruojo verslo informacijos centras, Pakruojo kultūros 
centras, Pedagoginė psichologinė tarnyba, Visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Pakruojo poilsio ir 
turizmo centras, VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie Pakruojo rajono policijos komisariato, 
rajono jaunimo organizacijos ir t.t. 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, jaunimo politikai įgyvendinti skirtų etatų skaičius nuo 
2008 m. didėjo. Jos nuomone, jaunimo politikai įgyvendinti skirtas tinkamas darbuotojų ir darbo 
valandų kiekis.  
 
Savivaldybėje jaunimo politiką aktyviai įgyvendina ir Pakruojo rajono savivaldybės Jaunimo 
reikalų taryba (JRT). Ji sudaroma pariteto principu iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei 
Pakruojo rajono jaunimo organizacijų ir moksleivių parlamento atstovų, kuriuos deleguoja 
Pakruojo rajone veikiančios jaunimo organizacijos ir rajono moksleivių parlamentas. 
 
2011-2014 m. kadencijos JRT dirba Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro, Pakruojo 
baikerių klubo „Laisvieji vanagai“, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo centro, 
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariato, 
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos, Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungos 
„Apskritasis stalas“, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo Pakruojo skyriaus, VšĮ 
Pakruojo poilsio ir turizmo centro, Pakruojo rajono mokinių parlamento, Pakruojo svarsčių 
kilnojimo klubo „Jėga“, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos atstovai. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad Pakruojo rajono savivaldybėje yra sudarytos labai geros 
prielaidos sėkmingam jaunimo politikos įgyvendinimui – savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų 
taryba, dirba jaunimo reikalų koordinatorius, veikia jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis 
stalas“, jaunimo politiką įgyvendina daug kitų savivaldybės institucijų, įstaigų ir specialistų. 
 

 
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje yra sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai bei 
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti. 
 
Nuo 2003 m. gruodžio 12 d. jaunimo reikalų koordinatorės pareigas eina Pakruojo rajono 
savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė Dijana 
Samuitytė. JRK yra pavaldi šio skyriaus vadovui. Jaunimo reikalams JRK skiria 85 proc. darbo 
laiko.  
 
JRK pareigybės aprašyme numatytos šios funkcijos: 

 inicijuoti jaunimo politikos įgyvendinimo priemones; 
 rengti savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus tvirtinamų dokumentų, 

susijusių su jaunimo politika ir jos įgyvendinimu, projektus; 
 kaupti ir skleisti informaciją visuomenei, jaunimui ir jaunimo organizacijoms; 
 rengti metines jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčių 

savivaldybėje apžvalgas; 
 koordinuoti savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbą; 
 vykdyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 

srityje; 
 bendradarbiauti su regionine jaunimo organizacijų taryba – Pakruojo rajono jaunimo 

organizacijų sąjunga „Apskrituoju stalu“, jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis 
organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis; 

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos 
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 atstovauti jaunimo interesus, jaunimo politikos klausimus darbo grupėse ir komisijose; 
 inicijuoti jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus Europos Sąjungos ir 

Lietuvos fondams; 
 dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą jaunimo politikos įgyvendinimo srityje su kitomis 

savivaldybėmis ir užsienio šalimis. 
 

JRK pareigybės aprašyme priskirtos funkcijos puikiai gerai atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 
m. galiojusį Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą8, 
tačiau neišskiria kai kurių funkcijų, numatytų 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje9, 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); 

 inicijuoti neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą, siekiant įtraukti 
jaunimą į aktyvią veiklą bei skatinant jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas 
aktyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme 
nustatytas funkcijas (7.7 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); 

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

 
JRK pareigybės aprašyme nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas neatitinka 
Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatos (9 
punkto) – JRK yra pavaldus ne savivaldybės administracijos direktoriui, bet savivaldybės 
struktūrinio padalinio vedėjui. Pažymėtina, kad, remiantis Pakruojo rajono savivaldybės JRK 
pareigybės aprašymu, jaunimo reikalų koordinatorei yra priskirta pora papildomų, tiesiogiai su 
JP įgyvendinimu nesusijusių funkcijų JRK: rengti dokumentus finansinei paramai gauti, dalyvauti 
projektinėje veikloje, informuoti suinteresuotus asmenis apie savivaldybės administracijos 
vykdomus projektus. 
 
JRK Pakruojo rajono savivaldybėje turi užtikrintas galimybes kelti kvalifikaciją. 5 lentelėje 
pateikiama informacija apie JRK kvalifikacijos kėlimą 2008-2011 metais. 
 
5 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 

Metai Kursai / seminarai 
2008  2008 m. vasario 28-29 dienomis seminaras, mokymai savivaldybių jaunimo 

                                                             
 
 

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

9 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-
137. 
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Metai Kursai / seminarai 
reikalų koordinatoriams (Kaunas);  

 2008 m. gegužės 20 d. nacionalinė konferencija „Jaunimo galimybių plėtra 
savivaldybėje“ (Vilnius);  

 2008 m. birželio 11-13 dienomis jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimas 
(Nida); 

 2008 m. lapkričio 25 d. forumas „Mokinių savivalda“ (Kaunas);  
 2008 m. lapkričio 28-29 dienomis kūno kultūros ir sporto tarybos konferencija 

(Talinas);  
 2008 m. kovo 21 d. NVO seminaras (Pakruojo rajono savivaldybė);  
 2008 m. gegužės 28 d. mokymai „Apskritųjų stalų tikslai, uždaviniai, pagrindinė 

veikla ir strategijos rengimas“ (Pakruojis);  
 2008 m. vasario 12 d. seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams (Vilnius). 

2009  2009 m. kovo 2-4 dienomis seminaras savivaldybių jaunimo reikalų 
koordinatoriams (Kaunas); 

 2009 m. sausio 9-10 dienomis susitikimas su Lelčickio miesto jaunimu 
(Baltarusija); 

 2009 m. vasario 3 d. Leonardo da Vinci programos pristatymo seminaras 
(Vilnius); 

 2009 m. gruodžio 16 d. susitikimas su Ogrės miesto socialiniais darbuotojais, 
jaunimu (Latvija); 

 2009 m. gruodžio 21 d. ekologinė / pažintinė išvyka su rajono jaunimu 
(Šiauliai), 2009 m. gruodžio 22-23 d. mokymai „Efektyvūs darbo su jaunimu 
metodai. Motyvacija ir darbas su rizikos grupės vaikais ir jaunimu. Efektyvaus 
bendravimo praktikumas: savęs ir kitų žmonių pažinimas“ (Pakruojis).  

2010  vietos veiklos grupės seminaras apie projektų rengimą (Pakruojis); 
 seminaras „Darbas su jaunimu kultūros įstaigose ir bendruomenių centruose“ 

(Vilnius); 
 atviras jaunimo reikalų koordinatorių posėdis (Šiauliai)  
 susitikimas su Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“, apsikeitimas patirtimi (Zarasai)); 
 Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus renginys (Pakruojis); 
 jaunimo konferencijos (Vilnius). 

2011  jaunimo situacijos tyrimo pristatymo seminaras (Šiauliai). Organizatorius – 
Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija (NJRKA);  

 seminaras „Bendradarbiavimo kompetencija. Pagrindiniai gebėjimai, lemiantys 
efektyvų elgesį skirtingose situacijose“; 

 jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimas „Koordinalizacija – 2011“. 
„Bendradarbiavimo galimybės plėtojant neformalųjį ugdymą. Neformaliojo 
vaikų švietimo kaitos kryptys ir praktinis įgyvendinimas“ (Kėdainiai). 
Organizatorius – NJRKA ir Ugdymo plėtotės centras; 

 konferencija apie jaunimo rengiamus projektus – ES programos „Veiklus 
jaunimas“ pasiekimai ir pokyčiai Lietuvoje (Pakruojis). Organizatoriai – 
Pakruojo rajono vietos veiklos grupė, Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 
agentūra (JTBA); 

 mokymai „Kokybės vadybos metodų diegimas ir piliečių aptarnavimo 
tobulinimas“, „Strateginio planavimo sistemos diegimas“;  

 jaunimo sveikatingumo renginys „Sveikuolių sveikuoliai“ (Pakruojis). 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
JRK teikia įvairius pasiūlymus Pakruojo rajono savivaldybė tarybai – 2008-2011 m. pateikta 10 
pasiūlymų. 2008-2011 m. laikotarpiu kiekvienais metais JRK rengė bendruomenės aktyvaus 
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gyvenimo skatinimo programą ir teikė pasiūlymus dėl lėšų poreikio ir finansavimo šaltinių. 
Metams baigiantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybai JRK teikia Jaunimo reikalų veiklos ir 
Jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos tarybų ataskaitas. 
 
JRK savivaldybės tarybai pateiktų pasiūlymų pagrindu priimti sprendimai: 

 „Dėl Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos patvirtinimo“ 
(2009 m. vasario 19 d. Nr. T-48); 

 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 
(2009 m. balandžio 28 d. Nr. T-140); 

 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ (2009 m. 
balandžio 28 d. Nr. T-141); 

 „Dėl Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos tarybos 
patvirtinimo“ (2010 m. kovo 25 d. Nr. T-79); 

 „Dėl Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos tarybos 
sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ (2009 m. vasario 19 d. Nr. T-49) 

 „Dėl Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos 2 priedo dalinio 
pakeitimo“ (2010 m. kovo 25 d. Nr. T-80); 

 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ 
(2010 m. lapkričio 24 d. Nr. T-355); 

 „Dėl Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos papildymo“ 
(2010 m. lapkričio 24 d. Nr. T-356); 

 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ (2011 m. 
gegužės 26 d. Nr. T-161); 

 Patvirtintos 2008-2011 m. Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programos ir 
lėšos. 

 
JRK teigimu, teikiami ir kiti su jaunimo problematika susiję pasiūlymai. Taip pat diskutuojama su 
JRT, Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, administracijos direktore 
ar įvairių skyrių specialistais. 
 
Savo kompetencijos klausimais jaunimo reikalų koordinatorė yra įtraukta į šias darbo grupes bei 
komisijas: 

 Jaunimo reikalų taryba. Funkcijos: padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo 
politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos 
pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose, koordinuoti savivaldybės jaunimo 
politikos įgyvendinimą, užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės 
jaunimo politikos klausimus, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar 
įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų. 

 Jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos taryba. Funkcijos: atrinkti jaunimo ir 
sporto organizacijų projektus, pateiktus Programos tarybai pagal jos viešai skelbtus 
reikalavimus, priimti nutarimus dėl projektų finansavimo, pateikti Pakruojo rajono 
savivaldybės administracijai finansuojamų projektų sąrašą ir priėmus jaunimo ir sporto 
organizacijų projektų veiklos bei finansines ataskaitas, parengti apibendrintą ataskaitą 
Pakruojo rajono savivaldybės tarybai. 

 Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba. Funkcijos: 
analizuoti vaikų teisių apsaugos situaciją savivaldybėje ir padėti savivaldybės tarybai 
spręsti, vaiko teisių apsaugos politikos ir strategijos formavimo, prioritetų nustatymo 
klausimai, vaiko teisių apsaugos ir vaikų teisių pažeidimų prevencijos priemonių 
rengimo ir įgyvendinimo problemų sprendimas, piniginės socialinės paramos ir 
socialinių paslaugų teikimo klausimai. 

 Narkotikų kontrolės komisija. Funkcijos: koordinuoti narkotikų kontrolės ir 
narkomanijos prevencijos veiksmus savivaldybės teritorijoje. 
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 Tarptautinio vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 
konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ komisija. Funkcijos: skatinti vaikų ir jaunimo sportą, 
ugdyti sveiką gyvenseną, suorganizuoti rajoninius renginius ir išaiškinti nugalėtojus. 

 
Remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, prioritetinės JRK darbo su jaunimu kryptys yra 
šios: 

 jaunimo politikos plėtra savivaldybėje; 
 jaunimo organizacijų aktyvi veikla; 
 jaunimo organizacijų didesnis finansavimas; 
 jaunimo ir su jaunimu dirbančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas; 
 jaunimo informavimas; 
 jaunimo verslumas; 
 aktyvi regioninės jaunimo tarybos veikla; 
 tarpžinybinis bendradarbiavimas; 
 mažiau galimybių turinčio jaunimo dalyvavimas sprendžiant jiems rūpimus klausimus; 
 savanorystės skatinimas, ir kt. 

 
Sprendžiant pagal JRK kompetencijų, funkcijų ir atliekamų darbų sąrašą, ji turi absoliučiai visas 
galimybes sėkmingai atstovauti jaunimo interesus bei daryti reikšmingą įtaką formuojant 
jaunimo politiką savivaldybėje. 
 

 
Apibendrinant galima teigti, jog Pakruojo rajono savivaldybėje yra sudarytos prielaidos 
rezultatyviam jaunimo politikos įgyvendinimui: 

 pirma, parengta išsami teisinė bazė; 
 antra, dirba ir bendradarbiauja daug savivaldybės administracijos skyrių, savivaldybės 

institucijų ir įstaigų bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų; 
 trečia, rezultatyviai ir efektyviai dirba JRK. 

 
6 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 
savivaldybės jaunimo 
politikos koncepcija. 
Jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimai 
integruoti į strateginės 
plėtros planą, 
savivaldybės 
administracijos skyrių 
veiklos planus. 

Nenustatyta. Reikėtų apsvarstyti, ar 
esamų planavimo 
dokumentų pakanka, ar 
vertėtų tam tikras 
veiklos priemones 
įtraukti į savivaldybės 
skyrių veiklos planus. 

Savivaldybės 
institucijos, įstaigos ir 
valstybės tarnautojai, 
atsakingi už jaunimo 

Savivaldybėje sudarytos 
pakankamos jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
prielaidos. Veikia JRT, 

Nenustatyta. Ir toliau tęsti sėkmingą 
jaunimo organizacijų ir 
savivaldybės 
bendradarbiavimo 

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui ir 

įgyvendinimui 
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
politikos įgyvendinimą JRK, JP įgyvendinimui 

įsteigtas pakankamas 
etatų skaičius. Esant 
poreikiui, jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
klausimais 
bendradarbiauja 
savivaldybės skyriai, kitos 
organizacijos. 

praktiką, į jaunimo 
politikos įgyvendinimą 
įtraukiant kuo daugiau 
jaunų asmenų. 

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus darbo 
sąlygos 

JRK yra iniciatyvi, jos 
veikla yra teigiamai 
vertinama jaunimo 
organizacijų atstovų. 

JRK pareigybės 
aprašymas 
Pavyzdinį 
savivaldybės 
jaunimo reikalų 
koordinatoriaus 
pareigybės 
aprašymą atitinka 
tik iš dalies. 

JRK veiklos prioritetus 
turėtų nustatyti JRT. JRK 
metiniai veiklos planai ir 
veiklos ataskaitos turėtų 
būti viešai skelbiami. Tai 
užtikrintų didesnį 
jaunimo informuotumą 
apie jaunimo politikos 
įgyvendinimą 
savivaldybėje. 
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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 dalyvauti10. 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. 

 

 
Pakruojo rajono savivaldybėje jaunimas turi galimybes dalyvauti 37 vietos bendruomenių bei jų 
veiklą koordinuojančios, renginius organizuojančios, bendrus projektus įgyvendinančios 
Pakruojo rajono bendruomenių sąjungos ir vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ 
veikloje. Jauni žmonės dalyvauja kaimo bendruomenių posėdžiuose, susitikimuose, patys jauni 
žmonės yra bendruomenių pirmininkai. 
 
Pakruojo rajono savivaldybės internetiniame puslapyje http://www.pakruojis.lt pateikiamas 
kaimo bendruomenių sąrašas: Balsių kaimo bendruomenė, Titonių kaimo bendruomenė, 
Gačionių kaimo bendruomenė, Lygumų bendruomenės centras, Stačiūnų kaimo bendruomenė, 
Grikpėdžių kaimo bendruomenė, Rozalimo miestelio bendruomenė, Kauksnujų kaimo 
bendruomenė, Mikoliškio kaimo bendruomenė, Klovainių bendruomenė, Pamūšio kaimo 
bendruomenė, Mikniūnų kaimo bendruomenė, Ūdekų kaimo bendruomenė, Plaučiškių kaimo ir 
aplinkinių kaimų bendruomenė, Rimkūnų kaimo bendruomenė, Pašvitinio kaimo bendruomenė, 
Noreikių kaimo bendruomenė, Mažeikonių kaimo bendruomenė, Bardiškių krašto 
bendruomenė, Žeimelio bendruomenė, Degučių kaimo bendruomenė, Preičiūnų bendruomenė, 
Triškonių kaimo bendruomenė, Guostagalio kaimo bendruomenė, Degėsių kaimo 
bendruomenė, Šukionių kaimo bendruomenė, Sigutėnų kaimo bendruomenė, Laipuškių kaimo 
bendruomenė, Žalgirio bendruomenė, Linkuvos bendruomenė, Linksmučių kaimo 
bendruomenė, Pakruojo kaimo bendruomenė, Jovarų kaimo bendruomenė, Žvirblonių kaimo 
bendruomenė, Draudelių kaimo bendruomenė. 
 
Jaunimo galimybę dalyvauti Pakruojo rajono vietos bendruomenių ir vietos organizacijų 
savivaldoje patvirtino visi apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

                                                             
 
 

10 „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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atstovai bei JRK. Pakruojo rajono savivaldybės administracija siekia, kad rajono jaunimas taptų 
kuo iniciatyvesnis bei dalyvautų bendruomenių gyvenime. 
 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimas turi galimybes dalyvauti su jaunimu 
dirbančių įstaigų ir organizacijų savivaldoje. Jų sąrašas pateikiamas 7 lentelėje. 
 
7 lentelė. Su jaunimu dirbančios įstaigos ir organizacijos 

Organizacija/ 
įstaiga 

Organizacijos/ 
įstaigos tipas Veiklos tikslas 

Pakruojo Juozo 
Pakalnio 
muzikos 
mokykla 

Neformali 
ugdymo 
įstaiga 

 Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos 
poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės 
nariais. 

Pakruojo 
suaugusiųjų ir 
jaunimo 
švietimo 
centras 

Biudžetinė 
įstaiga 

 Ugdyti kiekvieno jaunuolio ir suaugusiojo vertybines 
orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, 
savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu 
žmogumi, lavinti dabartiniam gyvenimui svarbius 
komunikacinius gebėjimus, padėti įsisavinti žinių 
visuomenei būdingą informacinę kultūrą, užtikrinant 
gimtosios ir užsienio kalbų mokėjimą, informacinį 
raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją 
ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą; 

 nustatyti jaunuolio ar suaugusiojo kūrybinius gebėjimus 
ir pagal tai padėti jam rinktis profesiją, padedančią jam 
įsitvirtinti ir sėkmingai konkuruoti tolydžiai kintančioje 
darbo rinkoje, sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo 
poreikius ir tobulintis mokantis visą gyvenimą; 

 stiprinti centro bendruomenės galias užtikrinant darnią 
žmogiškųjų išteklių plėtrą, vidinį ir tarptautinį 
konkurencingumą; 

 ugdyti mokymosi motyvaciją, skatinti poreikį įgyti 
pagrindinį, vidurinį išsilavinimą; 

 realizuoti neformalųjį švietimą, paremtą socialiniais ir 
asmeniniais poreikiais. 

Linkuvos 
specialioji 
mokykla 

Specialioji 
mokykla 

 Užtikrinanti kokybišką didelių ir labai didelių specialiųjų 
poreikių vaikų ugdymą; ugdyti vaikus, turinčius elgesio ir 
emocijų sutrikimų. 

Žeimelio žemės 
ūkio mokykla 

Profesinė 
mokykla 

 Padėti asmeniui įgyti, keisti ar tobulinti kvalifikaciją ir 
pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje. 

VšĮ „Retenė“ Viešoji įstaiga  Neįgaliųjų techninių pagalbos priemonių gamyba; 
neįgaliųjų techninių priemonių remontas. 

Lygumų 
bendruomenės 
vaikų dienos 
centras 

Dienos 
centras 

 Teikti socialines paslaugas. 

Pakruojo Šv. 
Jono 
Krikštytojo 
vaikų dienos 

Dienos 
centras 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių įstaigų ir 
organizacijų savivaldoje 
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Organizacija/ 
įstaiga 

Organizacijos/ 
įstaigos tipas Veiklos tikslas 

centras 
Pamūšio Šv. 
Antano 
Paduviečio 
parapijiniai 
vaikų globos 
namai 

Globos namai 

VšĮ Pakruojo 
neįgaliųjų 
dienos centras 

Dienos 
centras 

 Teikti socialines paslaugas. 

Visuomenės 
sveikatos 
centras 

Sveikatos 
centras 

 Prižiūrėti visuomenės sveikatą. 

Klovainių 
sutrikusio 
intelekto 
jaunuolių 
centras 

Jaunuolių 
centras 

 Integruoti sutrikusio intelekto asmenis į visuomenę: 
užimti centro lankytojus darbine ir kitokia veikla, 
sudaryti optimalias pedagogines, medicinines ir 
socialines sąlygas protinėms ir moralinėms galimybėms 
plėtoti, adaptuotis ir integruotis visuomenėje. 

Pakruojo 
nestacionarių 
socialinių 
paslaugų 
centras 

Nestacionarių 
paslaugų 
centras 

 Teikti nestacionarias socialines paslaugas įvairioms 
socialinėms žmonių grupėms; 

 rūpintis jų socialine integracija ir reabilitacija, siekiant 
pagerinti gyvenimo kokybę; 

 sudaryti sąlygas, užtikrinančias jų savarankiškumo 
išsaugojimą; 

 skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į 
visuomenę. 

Pakruojo 
nestacionarių 
paslaugų 
centro 
Samariečių 
bendrija 

Globos ir 
rūpybos 
įstaiga.  

 Teikti socialines paslaugas. 

Linkuvos 
socialinės 
globos namai 

Globos namai  Teikti įvairias stacionarias ir nestacionarias paslaugas 
seniems ir vienišiems neįgaliems rajono gyventojams. 

Šiaulių 
teritorinės 
darbo biržos 
Pakruojo 
skyrius 

Darbo birža  Užtikrinti kokybiškų ir lengvai prieinamų darbo rinkos 
paslaugų teikimą, skatinti bedarbių užimtumą, siūlant 
dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse; 

 stiprinti įdarbinimo tarpininkavimo veiklą, nukreiptą į 
darbo pasiūlos ir paklausos derinimą. 

Pakruojo 
rajono sporto 
centras 

Sporto centras  Įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės kūno kultūros, 
sporto politiką Pakruojo rajone.  

Pakruojo 
kultūros 
centras 

Kultūros 
centras 

 Tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius; 
 puoselėti dvasinę kultūrą, tautinę savimonę, 

visuomenės narių kūrybinius sugebėjimus; 
 įtvirtinti tradicijas, apeigas, papročius; 
 organizuoti rajono gyventojų poilsį, jaunimo laisvalaikį. 

Linkuvos 
kultūros centras 

Kultūros namai 

Kultūros namai Kultūros 
namai 

Laisvalaikio Laisvalaikio 
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Organizacija/ 
įstaiga 

Organizacijos/ 
įstaigos tipas Veiklos tikslas 

salės  salės 
Juozo 
Paukštelio 
viešoji 
biblioteka ir jos 
filialai 

Viešoji 
biblioteka 

 kaupti, tvarkyti, sisteminti ir saugoti dokumentus; 
 užtikrinti prieigą prie vietos ir pasaulio viešų 

informacijos šaltinių, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose 
užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją; 

 fiziniams ir juridiniams asmenims užtikrinti lygias teises 
naudotis nemokamomis paslaugomis; 

 teikti kitas visuomenei šviesti, moksliniams tyrimams 
atlikti bei asmenybei ugdyti reikalingą informaciją ir 
paslaugas.  

Pakruojo 
literatų klubas 
„Židinys“ 

Viešosios 
bibliotekos 
klubas 

 puoselėti bendražmogiškas vertybes ir tautos tradicijas; 
 užtikrinti gyventojams bibliotekoje esančios 

informacijos prieinamumą ir visapusiškumą.  
VšĮ Pakruojo 
verslo 
informacijos 
centras 

Viešoji įstaiga  skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą Pakruojo 
rajone, sudarant palankias sąlygas pradedantiems 
verslininkams, smulkaus ir vidutinio verslo subjektams 
gauti informacines, konsultacines ir mokymo paslaugas; 
teikti informacinę ir praktinę pagalbą; 

 prisidėti prie naujų įmonių kūrimosi rajone ir padėti jau 
egzistuojančioms įmonėms plėtoti savo veiklą, 
prisitaikant prie kintančių rinkos sąlygų. 

VšĮ Pakruojo 
turizmo ir 
poilsio centras 

Viešoji įstaiga  tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei 
naudingą veiklą; 

 kaupti ir skleisti turizmo informaciją; 
 reprezentuoti Pakruojo rajoną, rajono įžymias vietas bei 

kultūros paminklus. 
Pakruojo 
rajono 
policijos 
komisariatas 

Policijos 
komisariatas 

 užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės saugumą ir žmonių 
teisių ir laisvių apsaugą; vykdyti nusikalstamų veiklų ir 
administracinės teisė pažeidimų prevenciją; 

 atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas ir kitus teisės 
pažeidimus; 

 prižiūrėti saugų eismą, teikti neatidėliotiną pagalbą 
asmenims, kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio 
bejėgiškumo, taip pat asmenims nukentėjusiems nuo 
nusikaltimų veikų, kitų teisės pažeidimų, stichinių 
nelaimių ir panašių veiksnių.  

Pakruojo vaikų 
ir jaunimo 
klubas prie 
Pakruojo 
rajono policijos 
komisariato 

Viešoji įstaiga  organizuoti nepilnamečių užimtumą, fizinį lavinimą ir 
papildomą šveitimą po pamokų; 

 ugdyti jaunosios kartos pilietinį aktyvumą, 
sąmoningumą; 

 organizuoti psichologinę, teisinę, socialinę pagalbą 
klubo narių šeimoms; organizuoti vaikų ir jaunimo 
susibūrimus; 

 teikti psichologinę pagalbą netinkamo elgesio, 
vartojantiems narkotikus ir toksines medžiagas, 
turintiems kitų žalingų įpročių vaikams; 

 organizuoti jaunimo teisinį švietimą, konsultuoti tėvus, 
turinčius vaikų auklėjimo problemų.  

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
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Jaunimas Pakruojo rajono savivaldybėje taip pat turi galimybes dalyvauti su jaunimu dirbančių 
nevyriausybinių organizacijų savivaldoje, pvz., jauni žmonės dalyvauja sporto organizacijų 
posėdžiuose, susitikimuose, patys yra sporto klubų tarybų nariai ar sporto organizacijų 
prezidentai. 
 
8 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos 

Organizacija Organizacijos 
tipas Veiklos tikslas 

Pakruojo rajono 
kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų 
grupė 

Socialinė Teikti socialinę pagalbą. 

Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus draugijos 
Pakruojo rajono 
komitetas 

Socialinė Teikti socialinę pagalbą. 

Agentūros Visos 
Lietuvos vaikai 
Pakruojo labdaros ir 
paramos fondas 

Paramos 
fondas 

Teikti socialinę pagalbą. 

Pakruojo dekanato 
„Caritas“ 

Socialinė Teikti socialinę pagalbą. 

Pakruojo ligonių 
klubas „Spindulys“ 

Socialinė Teikti socialinę pagalbą. 

Pakruojo diabetikų 
klubas „Vita“ 

Socialinė Teikti socialinę pagalbą. 

Sutrikusio intelekto 
žmonių globos 
bendrija „Pakruojo 
viltis“  

Socialinė Teikti socialinę pagalbą. 

Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjungos 
Pakruojo skyrius 

socialinė Teikti socialinę pagalbą. 

Žmonių su negalia 
šeimų klubas 
„Optimistai“ 

socialinė Teikti socialinę pagalbą. 

Žeimelio vidurinės 
mokyklos sporto 
klubas „Beržtalis“ 

Sporto Propaguoti krepšinio žaidimą, sveiką gyvenimo būdą, 
skatinti jaunų žmonių susidomėjimą sportu, didinti 
laisvalaikio užimtumą. 

Pakruojo futbolo 
klubas 

Sporto Propaguoti futbolą, sveiką gyvenimo būdą, skatinti 
jaunų žmonių susidomėjimą sportu, didinti 
laisvalaikio užimtumą. 

Sporto klubas 
„Kruojos parketas“ 

Sporto Propaguoti krepšinio žaidimą, sveiką gyvenimo būdą, 
skatinti jaunų žmonių susidomėjimą sportu, didinti 
laisvalaikio užimtumą. 

Pakruojo šaškių-
šachmatų klubas 

Sporto Propaguoti šachmatų ir šaškių žaidimą, didinti jaunų 
žmonių užimtumą, organizuoti įvairius renginius, 
išvykas. 

Pakruojo rajono 
meškeriotojų klubas 
„Žvejo sėkmė“ 

Sporto Propaguoti žvejybą, skatinti jaunus žmones domėtis 
žvejyba ir išmokti atsakomybės, organizuoti įvairius 
renginius ir laisvalaikio praleidimą.  

Pakruojo krepšinio 
klubas 

Sporto Propaguoti krepšinį, sveiką gyvenimo būdą, skatinti 
jaunų žmonių susidomėjimą sportu, didinti 
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Organizacija Organizacijos 
tipas Veiklos tikslas 

laisvalaikio užimtumą. 
Sporto pramogų 
klubas „Senegalas“ 

Sporto Organizuoti renginius, propaguoti sveiką gyvenimo 
būdą, organizuoti įvairių sporto šakų renginius. 

Pakruojo BMX sporto 
klubas 

Sporto Propaguoti BMX sportą, stiprinti sveikatą, didinti 
užimtumą, organizuoti įvairaus pobūdžio renginius. 

Sveikatos klubas 
„Valia“ 

Sporto Propaguoti sveiką gyvenimo būdą, stiprinti sveikatą 
ir ugdyti harmoningą žmogų. 

Sporto klubas „Cuba“ Sporto Propaguoti boksą, didinti užimtumą, organizuoti 
įvairius sporto renginius. 

Pakruojo fantastų 
klubas „Selija“ 

Klubas Propaguoti fantastiką, skatinti kūrybiškumą, 
organizuoti laisvalaikį. 

Kultūros klubas 
„Tritonas“ 

Kultūros 
klubas 

Organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimą 
pamokų, paskaitų, konsultacijų, seminarų, pratybų, 
vasaros stovyklų ir kitomis formomis, organizuoti 
kultūrinius renginius, rūpintis kultūros paveldo 
išsaugojimu, organizuoti reklaminę ir leidybinę 
veiklą. 

Sporto klubas 
„Cunami“ 

Sporto Propaguoti sveiką gyvenseną, organizuoti sportinį, 
poilsinį, pažintinį turizmą, populiarinti karatė 
mokymą. Organizuoti įvairius renginius, didinti 
laisvalaikio užimtumą.  

Baikerių klubas 
„Laukiniai vanagai“ 

Klubas Stiprinti eismo saugumą, organizuoti laisvalaikį, 
skatinti susidomėjimą motociklais, didinti jaunų 
žmonių užimtumą.  

Lietuvos samariečių 
bendrijos Pakruojo 
skyrius 

Bendrija 
(motininė) 

Teikti pirmąją ir medicininę pagalbą nukentėjusiems, 
skatinti savanorišką veiklą, teikti paramą nelaimės 
ištiktiems, organizuoti laisvalaikį.  

Linkuvos vaikų ir 
jaunimo užimtumo 
centras 

Užimtumo 
centras 

Organizuoti vaikų ir jaunimo kultūrinį darbą ir 
laisvalaikį; organizuoti kultūros, sporto ir 
sveikatingumo renginius.  

Bėgimo mėgėjų 
klubas „Vėjas“ 

Sporto Propaguoti bėgimą, skatinti sveiką gyvenimo būdą, 
organizuoti laisvalaikį.  

Svarsčių kilnojimo 
klubas „Jėga“ 

Sporto Aktyvinti svarsčių kilnojimo sportinį gyvenimą 
Pakruojo rajone, organizuoti pratybas, rengti 
varžybas, treniruotes, sveikatos stiprinimo renginius, 
organizuoti laisvalaikį.  

Motokroso klubas 
„Robusta“ 

Sporto Populiarinti motokrosą, didinti užimtumą, 
organizuoti renginius. 

Sporto klubas 
„Meresta“ 

Sporto Populiarinti krepšinį, skatinti sveiką gyvenimo būdą, 
organizuoti laisvalaikį. 

Visuomeninis 
suaugusiųjų ir 
jaunimo sporto 
klubas „Aitvaras“ 

Sporto Skatinti sveiką gyvenimo būdą, vykdyti sportinį 
švietimą, užtikrinti jaunimo užimtumą, tiekti kūno 
kultūros ir sporto paslaugas. 

Krepšinio klubas 
„Aigima“ 

Sporto Populiarinti krepšinį, organizuoti laisvalaikio 
praleidimą, propaguoti sveiką gyvenseną, ugdyti 
dorovines jaunų žmonių vertybes, konsultuoti jaunus 
žmones  

Laisvalaikio klubas 
„Rozalinas” 

Laisvalaikio 
klubas 

Propaguoti kultūrinę ir sportinę veiklą kaime, 
seniūnijoje, bendrauti su kitų seniūnijų ir rajonų 
sportininkais, organizuoti ir dalyvauti varžybose, 
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Organizacija Organizacijos 
tipas Veiklos tikslas 

kultūriniuose renginiuose, propaguoti sveiką 
gyvenseną.  

Linkuvos sporto 
klubas „Svarelis“ 

Sporto Propaguoti ir populiarinti sportą, aktyvią fizinę 
veiklą, organizuoti turiningą laisvalaikį, skatinti 
sveikai gyventi, organizuoti įvairaus lygio sportines 
varžybas ir šventes.  

Sporto klubas 
„Extreme Gym“ 

Sporto Propaguoti ir populiarinti sunkiosios atletikos ir kitų 
rūšių sportą, kelti vaikų ir jaunimo fizinės kultūros ir 
sportinį lygį, ugdyti sveikos gyvensenos įpročius 
įvairios socialinės padėties gyventojų grupėse, 
vykdyti jaunimo nusikalstamumo prevenciją, 
organizuojant aktyvų laisvalaikio praleidimą, rengti 
įvairaus lygio sportines varžybas ir šventes, 
propaguoti aktyvią fizinę veiklą laisvalaikiu, siekti 
aukšto sportinio meistriškumo, padėti vaikams 
visapusiškai vystytis.  

Pakruojo Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos 
jaunimo centras 

Jaunimo 
centras 

Telkti vaikus, jaunimą ir suaugusius į bendruomenę, 
organizuoti turiningą laisvalaikį, spręsti užimtumo 
problemas, skatinti savanorišką veiklą, organizuoti 
įvairius renginius ir stovyklas, formuoti socialinius 
įgūdžius. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 

 
Vertinimo metu11 buvo sudarytas žemiau pateiktas Pakruojo rajone veikiančių jaunimo 
organizacijų sąrašas. 
 
9 lentelė. Jaunimo organizacijos 

Organizacija Organizacijos 
tipas Veiklos tikslas 

Pakruojo jaunimo 
organizacijų 
sąjunga 
„Apskritasis 
stalas“ 

Pilietinė Formuoti vietinės jaunimo politikos tikslus, siekti jų 
įgyvendinimo atstovaujant ir vienijant Pakruojo 
rajono jaunimą. 

Triškonių 
jaunimo klubas 

Klubas Telkti vaikus ir jaunimą į bendruomenę, organizuoti 
turiningą laisvalaikį, spręsti užimtumo problemas, 
skatinti savanorišką veiklą, organizuoti įvairius 
renginius ir stovyklas, formuoti socialinius įgūdžius. 

Noreikonių 
jaunimo klubas 

Klubas 

Lietuvos 
socialdemokratin
io jaunimo 
sąjungos 
Pakruojo skyrius 

Politinė Organizuoti švietėjiškus ir kultūrinus renginius, 
diskusijas, susitikimus, išvykas, skatinti pozityvias 
jaunimo iniciatyvas ir visuomenei bei valstybei 
naudingą veiklą. 

Jaunųjų 
konservatorių 

Politinė 

                                                             
 
 

11 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėn. 

3.3 Jaunimo veikla 
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Organizacija Organizacijos 
tipas Veiklos tikslas 

lyga, Pakruojo 
filialas 
Krikščionių 
partijos Pakruojo 
skyriaus jaunimas 

Politinė 

Visuomeninio 
fondo Pakruojo 
bendruomenės 
centro dirbančio 
jaunimo klubas 
„Aukštyn kojom“ 

Šokių klubas 
(neregistruotas) 

Rengti ir organizuoti vakarones, progines šventes, 
teminius vakarėlius, ruošti diskotekas, įtraukti į 
laisvalaikio užimtumo programą jaunas šeimas, 
auginančias mažus vaikus, dalyvauti kultūrinėje, 
etninėje veikloje. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
10 lentelė. Neformalios jaunimo grupės 

Neformali jaunimo grupė 
Graffiti mėgėjai 
Dviratininkai „Road Rush team 
Grupelė jaunųjų samariečių 
Lietuvos skautijos Šiaulių krašto „Medeinos“ draugovė 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, Pakruojo rajono savivaldybės jaunimui pakanka 
galimybių dalyvauti jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje. Apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų atstovų manymu, veiklos galimybių užtenka, tačiau galimybes 
dalyvauti turi tik dalis jaunimo.  
 
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=16 

19%

19%

63%

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti 
veikloje

Tokios veiklos labai mažai

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

 
Šaltinis: Pakruojo rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, yra 
kelios priežastys, kodėl dalis jaunimo nedalyvauja aktyvioje veikloje: susisiekimas tarp rajono 
centro ir rajono pakraščių, patalpų trūkumas, lėšų stygius (vėl gi susietas su atvykimo iš 
periferijos kaina). Taip pat yra problemos, kurios labiau siejamos su paties jaunimo aktyvumo 
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bei motyvacijos stoka: trūksta motyvuotų žmonių, gebančių parengti ir įgyvendinti projektus, 
užmegzti ir palaikyti ryšius su kitomis organizacijomis, partneriais; trūksta savanorių, kurie 
įtrauktų jaunimą į veiklą; trūksta lyderių, kurie galėtų suvienyti jaunus žmones bendrai veiklai. 
 
JRK nuomone, jaunimo dalyvavimo galimybes mažina didelis jaunimo užimtumas ir jaunimo 
vidinė migracija. Jos teigimu, aktyvūs jauni žmonės daug dirba arba mokosi ir nespėja dalyvauti 
dar ir visuose jaunimui skirtuose renginiuose, be to aktyviausieji baigę mokyklas išvažiuoja 
mokytis į didžiuosius miestus. JRK siūlymu, reikėtų labiau stengtis įtraukti jaunesnio amžiaus 
jaunimą į įvairaus pobūdžio renginius, veiklas, ugdyti jų kūrybiškumą, supažindinti su įvairiomis 
jaunimui skirtomis galimybėmis, ugdyti jaunuosius lyderius, rengti jiems mokymus ir pan. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad rajone įsikūrusių jaunimo 
organizacijų yra pakankamai, tačiau jų veikla vystoma nevienodai. Geriausiai išsilaiko tos 
organizacijos, kurios yra remiamos ar finansuojamos nacionalinių institucijų arba yra vienijamos 
jau dirbančių žmonių. Kitoms organizacijoms išsilaikyti ir būti aktyvioms yra labai sudėtinga. 
 

 
Pakruojo rajono savivaldybėje veikia 13 formaliojo švietimo įstaigų ir 2 neformaliojo švietimo 
įstaigos. Visose formaliojo švietimo įstaigose veikia jaunimo savivalda, pvz., mokyklose veikia 
seniūnų tarybos, mokinių parlamentai, mokiniai yra mokyklų tarybų nariai, po vieną kiekvienos 
mokyklos mokinį dalyvauja rajoniniame mokinių parlamente.  
 
11 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose 

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

Formalaus švietimo įstaiga 13 13 
Organizacijos, teikiančios neformalaus 
švietimo paslaugas jaunimui 2 0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Siekdama užtikrinti mokinių savivaldos stiprinimą, savivaldybės administracija kasmet 
organizuoja darbą su formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų vadovais. Mokinių ir studentų 
savivaldai stiprinti per pastaruosius keletą metų buvo įgyvendinta bent po 2 projektus kasmet.  
 
12 lentelė. Savivaldos stiprinimo projektai 

Metai Savivaldybėje įgyvendinta projektų ir programų, skirtų 
mokinių ir studentų savivaldai stiprinti skaičius 

Dalyvių 
skaičius 

2008 7 10-15 
2009 5 10-15 
2010 5 10-15 
2011 2 10-15 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 

 
Jaunimo interesus savivaldybės administracijoje priimant jaunimui aktualius sprendimus, 
atstovauja Jaunimo reikalų taryba, kurios nariai yra ir jaunimo atstovai.  

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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Jaunimo reikalų taryba, vadovaudamasi JRT nuostatais12, įgyvendina šias funkcijas: 
 bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti 

savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos 
Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose; 

 koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą; 
 užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos 

klausimus; 
 stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su 

jaunimu dirbančių organizacijų; 
 stebėti ir analizuoti jaunimo situaciją rajone ir inicijuoti savivaldybės jaunimo situacijos 

sociologinius ir statistinius, savivaldybės jaunimo politikos situacijos ir jaunimo poreikių 
tyrimus bei vertinimą; 

 rinkti informaciją apie savivaldybės įstaigų ir jaunimo visuomeninių organizacijų veiklą, 
skirtą jaunimui; 

 dalyvauti rengiant jaunimo veiklos programas, tarybos sprendimus ir kitus savivaldybės 
teisės aktus, pagal kuriuos įgyvendinami savivaldybės jaunimo politikos tikslai; 

 teikti pasiūlymus rajono savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui, 
savivaldybės administracijos padaliniams, Pakruojo rajono savivaldybės NVO 
finansavimo fondo priežiūros komisijai dėl visuomeninių jaunimo organizacijų, 
neformalių jaunimo grupių iniciatyvų finansinės paramos; 

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

 analizuoti užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo problemas, bendradarbiauti su 
Lietuvos ir užsienio valstybių miestų atitinkamomis institucijomis, sprendžiančiomis 
jaunimo problemas; 

 atlikti kitus uždavinius ir funkcijas, kurios apibrėžtos Jaunimo politikos pagrindų 
įstatyme. 

 
JRT pagal savo kompetenciją taip pat: 

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

 teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių; 
 inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo 

politikos kokybės vertinimą; 
 teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu dėl 

jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir 
tvarkos; 

 analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia 
pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į savivaldybės 
strategiją, dalyvauja rengiant Savivaldybės jaunimo politikos strategiją; 

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

2011 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos tikslai yra numatyti 2011 metų JRT veiklos plane: 
 aptarti Aktyvaus bendruomenės skatinimo programą ir inicijuoti ar siūlyti pakeitimus; 
 apžvelgti / analizuoti jaunimo situaciją, pateikti siūlymus; 

                                                             
 
 

12 Patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T – 355 
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 aptarti Pakruojo rajono jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programą, pateikti 
siūlymus dėl projektinės veiklos prioritetų, projektų vertinimo kriterijų; 

 organizuoti jaunimo renginius; 
 aptarti Pakruojo rajono savivaldybės 2007-2013 m. strateginį plėtros planą; 
 organizuoti susitikimus su rajono jaunimo organizacijų atstovais, aptarti problemas ir 

bendradarbiavimo galimybes; 
 aptarti jaunimo konkursus, fondus ir finansavimo galimybes; 
 organizuoti mokymus Jaunimo reikalų tarybos nariams, jaunimo lyderiams ir asmenims, 

dirbantiems su jaunimu; 
 spręsti jaunimo problemas ir kitus klausimus, susijusius su jaunimo politikos formavimu 

ir įgyvendinimu. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad jaunimas Pakruojo rajono 
savivaldybėje turi galimybes dalyvauti savivaldybės tarybos bei savivaldybės tarybos ar 
administracijos sudaromų komisijų posėdžiuose. Savivaldybės administracijos iniciatyva 
kiekvienais metais rengiami posėdžiai ar diskusijos su jaunimu, kuriose sprendžiami jaunimui 
aktualūs klausimai (13 lentelė). 
 
13 lentelė. Posėdžiai savivaldybėje, į kuriuos kviečiami jaunimo atstovai 

Metai Posėdžių jaunimui aktualiais klausimais 
skaičius 

Posėdžių, kuriuose dalyvavo 
jaunimo atstovai skaičius 

2008 7 7 
2009 10 10 
2010 10 10 
2011 11 11 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Pusės visų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų teigė, kad dalyvauja posėdžiuose, 
kuriuose yra sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai ir teikia savo pasiūlymus. Respondentų 
nuomone, savivaldybės administracija į juos atsižvelgia (pvz., dėl finansavimo, dėl bendrų 
projektų). 
 
3 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 – 
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=16 

2,92

3,00

3,14

3,20

Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą  
priimant sprendimus dėl 

veiklos, susijusios su jaunimu

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo 
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos 

tobulinimo

Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į 
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai 

nuo 2008 m.

Jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 2008 

m.

 
Šaltinis: Pakruojo rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
JRK pažymėjo, kad rajono jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir jaunimui skirtoje 
veikloje, tačiau tik dalis jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje veikloje. JRK pastebėjo, kad 
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jaunimo organizacijų galimybės atstovauti jaunimo interesus savivaldybėje nuo 2008 m. 
padidėjo, taip pat išaugo jaunimo aktyvumas. 
 

 
Apibendrinant galima teigti, kad jaunimo dalyvavimas savivaldoje bei formuojant Pakruojo 
rajono savivaldybės jaunimo politiką yra užtikrinamas gerai:  

 pirma, jaunimas turi visas galimybes dalyvauti JRT veikloje, kuri savo ruožtu dalyvauja 
savivaldybėje vykstančiame sprendimų svarstymo ir priėmimo procese;  

 antra, jaunimas dalyvauja su jaunimu dirbančių organizacijų bei švietimo įstaigų 
savivaldoje; 

 trečia, jaunimas turi galimybes dalyvauti daugelio jaunimo organizacijų veikloje. 
 
14 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 
labai daug 
bendruomenių. 

Techninės 
problemos, 
motyvacijos stoka, 
lyderių trūkumas. 

Reikėtų daugiau dėmesio skirti 
vietos bendruomenių jaunimo 
įtraukimui. Siūloma nuolat 
vykdyti jaunimo dalyvavimo 
bendruomenėse, 
neformaliuose judėjimuose 
analizę. 

Jaunimo 
dalyvavimas su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

Jauni asmenys gali 
dalyvauti organizacijų 
savivaldoje. 

Nenustatyta. Dirbti su jaunimo ir 
visuomenės lyderiais, juos 
geriau įtraukti į politikos 
formavimą. 

Jaunimo veikla Rajone yra 
keliasdešimt jaunimo 
organizacijų ir keletas 
neformalių grupių. 

Jaunimo dalyvavimas 
jaunimo organizacijų 
veikloje - ribotas. 
Didžioji dalis 
aktyvaus ir pilietiško 
jaunimo išvyksta iš 
rajono ieškoti 
geresnių išsilavinimo 
ir įsidarbinimo 
galimybių. 

Daugiau dėmesio skirti 14-16 
m. amžiaus jaunimo 
motyvacijos didinimo, 
įtraukimo ir pilietiškumo bei 
politiškumo ugdymo 
iniciatyvoms. Reikalingos 
reguliariai vykstančios jaunimo 
organizacijų mugės. Jaunimo 
veiklos galimybių idėjų 
pristatymas. 

Jaunimo savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo 
švietimo įstaigose, 
vaikų globos 
namuose 

Jaunimas dalyvauja 
švietimo įstaigų 
savivaldoje, skiriama 
lėšų savivaldai 
stiprinti. 

Nenustatyta. Motyvuoti ir skatinti jaunimą 
dalyvauti formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų 
savivaldoje. 

Jaunimo 
dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 
savivaldybėje 

Savivaldybėje 
sudarytos sąlygos 
jaunimo dalyvavimui, 
kūrybiškumui reikštis, 
įgyvendinti iniciatyvas. 

Priimant jaunimui 
aktualius sprendimus 
dalyvauja tik patys 
aktyviausi jauni 
žmonės. 

Stiprinti jaunuolių 
kompetencijas, mokyti ir 
šviesti apie skirtingas viešosios 
politikos sritis, dalyvavimo 
galimybes, savivaldybės 
prioritetus ir pan. 

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 



29 

 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. 
 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, nuo 2008 m. lėšų poreikis bei kreipimųsi dėl veiklų 
finansavimo skaičius tik augo. Į jaunimo organizacijų prašymus suteikti finansavimą 
savivaldybės administracija atsižvelgė 100 proc. – finansinė parama buvo skirta visoms 
besikreipusioms organizacijoms. Nors neformalios jaunimo grupės negali dalyvauti savivaldybės 
administracijos skelbiamuose projektų finansavimo konkursuose, jų prašymai taip pat buvo 
patenkinti – savivaldybė visuomet stengiasi joms padėti suteikdama finansavimą ar padėdama 
įsigyti reikiamas priemones, surasdama rėmėjų.  
 
15 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos 

Metai Suma 
2008 47 000 Lt (27 000 Lt jaunimo projektinei veiklai ir 20 000 Lt VšĮ Pakruojo vaikų ir 

jaunimo klubo prie Pakruojo rajono policijos komisariato programai). 
2009 38 400 Lt ( 18 400 Lt jaunimo projektinei veiklai ir 20 000 Lt VšĮ Pakruojo vaikų ir 

jaunimo klubo prie Pakruojo rajono policijos komisariato programai). 
2010 41 900 Lt (27 900 Lt - projektinei veiklai ir 14 000 Lt VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo 

klubo prie Pakruojo rajono policijos komisariato programai). 
2011 46 100 Lt (36 100 Lt – projektinei veiklai ir 10 000 VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo 

klubo prie Pakruojo rajono policijos komisariato programai). 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.  
 
16 lentelėje pateikiami duomenys apie įvairioms jaunimo ar su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms bei neformalioms jaunimo grupėms savivaldybės administracijos skiriamas 
lėšas. Duomenys rodo, kad daugiausiai lėšų skiriama jaunimo organizacijoms.  
 
16 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos ir jų gavėjai 

Metai Jaunimo organizacijoms 
skirtos lėšos, Lt 

Su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms skirtos 

lėšos, Lt 

Neformalių grupių 
iniciatyvoms skirtos 

lėšos, Lt 
2009 18400 20000 - 
2010 27900 14000 - 
2011 25000 (sprendžiamas 

klausimas dėl papildomų 
lėšų skyrimo – 11100 Lt) 

10000 - 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta i duomenimis.  

4.1 Finansinė parama 
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17 lentelė. 2008-2011 m. savivaldybės skirtas finansavimas 

Programos 

2008 2009 2010 2011 
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Savivaldybės teritorijoje 
veikiančių jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų 
administravimo 
išlaidoms padengti 

1 20000 1 20000 1 14000 1 10000 

Neformalių jaunimo 
grupių finansuotų 
projektų skaičius ir jiems 
skiriamos lėšos iš 
savivaldybės biudžeto 

1 1500 2 1000 2 1000 2 1000 

Lėšų skyrimas jaunimo ir 
su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms 
ilgalaikiam turtui įsigyti 
arba remontuoti 
(renovuoti) organizacijų 
patalpas 

- - 2 2287 1 800 1 1000 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
18 lentelė. Savivaldybės lėšomis pilnai ir dalinai finansuoti jaunimo ir jaunimui skirti projektai 

Organizacijos 

2008 2009 2010 2011 

Pi
ln

ai
 fi

na
ns

uo
tų

 
pr

oj
ek

tų
 sk

ai
či

us
 

Be
nd

ra
i f

in
an

su
ot

ų 
pr

oj
ek

tų
 sk

ai
či

us
 

Pi
ln

ai
 fi

na
ns

uo
tų

 
pr

oj
ek

tų
 sk

ai
či

us
 

Be
nd

ra
i f

in
an

su
ot

ų 
pr

oj
ek

tų
 sk

ai
či

us
 

Pi
ln

ai
 fi

na
ns

uo
tų

 
pr

oj
ek

tų
 sk

ai
či

us
 

Be
nd

ra
i f

in
an

su
ot

ų 
pr

oj
ek

tų
 sk

ai
či

us
 

Pi
ln

ai
 fi

na
ns

uo
tų

 
pr

oj
ek

tų
 sk

ai
či

us
 

Be
nd

ra
i f

in
an

su
ot

ų 
pr

oj
ek

tų
 sk

ai
či

us
 

Jaunimo organizacijų 
projektai 12 4 21 2 17 2 18 2 

Jaunimui skirtų organizacijų 
projektai 12 4 21 2 17 2 18 2 

Neformalių jaunimo grupių 
projektai 

Neformalioms jaunimo grupės negali dalyvauti projektų atrankos 
konkurse, tačiau jos gali jungtis prie kitų jaunimo organizacijų ir 
kartu organizuoti įvairius renginius. Neformalios jaunimo grupės 
kreipiasi į savivaldybės administraciją, prašydamos įvairios 
pagalbos ir ji pagal galimybes būna suteikta (lėšos, transportas, 
reikalingos medžiagos, priemonės ar patalpos).  

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Visi apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai teigė, kad jie gali naudotis savivaldybės 
administracijos teikiama finansine parama ir dažniausiai ją naudoja projektams finansuoti. 
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Atskirus savivaldybės administracijos teikiamos finansinės paramos aspektus apklausos dalyviai 
vertino įvairiai: paramos skyrimo paprastumas buvo įvertintas gerai, o jos tikslingumas – geriau 
nei vidutiniškai (4 pav.). Jaunimo organizacijų atstovai teigė, kad ne visada finansuojamos tos 
veiklos ir jaunimo politikos sritys, kurias labiausiai reikėtų finansuoti. 
 
4 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – 
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=16 

3,33

3,42

3,73

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo tikslai atitinka mūsų 

organizacijos poreikius

Finansuojamos tos jaunimo veiklos ir 
jaunimo politikos sritys, kurias mūsų 

nuomone labiausiai reikėtų finansuoti

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo sąlygos yra 

paprastos, nesudėtingos, atitinka mūsų 
organizacijos galimybes

 
Šaltinis: Pakruojo rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Jaunimo organizacijų materialinės paramos poreikis tiesiogiai susijęs su jų pačių galimybėmis 
išlaikyti biuro patalpas. Organizacijai netekus patalpų, ji praranda vietą susirinkti, veiklai 
organizuoti ir vykdyti. 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybės administracija skiria lėšų jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų instituciniam finansavimui. Per metus patalpos suteikiamos 3-4 
organizacijoms (visoms, kurios kreipiasi). 
 
19 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 4 Jaunimo organizacijoms leista 
pasinaudoti patalpomis, biuro įranga. 2009 1 

2010 3 
2011 nesikreipė 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 

 
Pakruojo rajono savivaldybės administracija teigiamai vertina jaunimo iniciatyvas su savivaldybe 
rengti bendrus projektus, finansuoja juos ir sutinka būti partneriais. Įgyvendindama bendrus 
projektus su jaunimo organizacijomis, Pakruojo rajono savivaldybės administracija prisideda 

4.2 Materialinė parama 

4.3 Kitokia parama 
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skirdama lėšų, suteikdama reikalingas patalpas, transportą, metodinę pagalbą, reikalingą 
įrangą, padėdama suorganizuoti susitikimus su įvairiomis institucijomis ar įstaigomis. Visgi, 
tokių projektų skaičius nėra didelis – 2010-2011 m. buvo įgyvendinta po vieną projektą per 
metus. 
 
Teikdama paramą, savivaldybė skiria lėšų pirkti paslaugoms, kuriomis naudojasi jaunimo ir su 
jaunimu dirbančios organizacijos: mokymų organizavimui, lektorių suradimui, transporto 
nuomai, maitinimui, atributikos gamybai, reikalingų priemonių ar įrangos nuomai, filmavimo 
paslaugoms, koncertinių programų rengimui, kopijavimo paslaugoms, nuotraukų gamybai. 
 
Remiantis JRK pateikta informacija, į Pakruojo rajono Jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo 
programą planuojama įtraukti punktą, suteikiantį galimybę kompensuoti organizacijų 
registravimo išlaidas. 
 
20 lentelė. Lėšos, skirtos jaunimo projektų įgyvendinimui 2005-2010 m. 

Metai 

Bendrų 
savivaldybės 
ir jaunimo/su 

jaunimu 
dirbančių 

organizacijų 
projektų 
skaičius 

Savivaldybės 
lėšomis 

suorganizuotų 
renginių jaunimo 

ir su jaunimu 
dirbančioms 

organizacijoms 
skaičius 

Savivaldybės lėšomis 
įgyvendintų mokymų 
jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų 
atstovų ir specialistų, 
dirbančių su jaunimu 
kvalifikacijai tobulinti 

skaičius 

Lėšos, skirtos iš 
savivaldybės 

biudžeto pirkti 
paslaugoms, 

kuriomis naudojosi 
jaunimo ir su 

jaunimu dirbančios 
organizacijos, Lt 

2008 4 3 Apie 15-20 5000 
2009 2 4 Apie 15-20 10600 
2010 1 4 Apie 15-20 12670 
2011 1 5 Apie 15-20 10550 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Savivaldybė taip pat padeda jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms užmegzti 
tarptautinius ryšius. Nors besikreipusių tokios pagalbos nėra daug, jų prašymai nėra 
ignoruojami. Jaunimas taip pat įtraukiamas ir į tarptautinių delegacijų sudėtį.  
 
2009 m. JRK su jaunimo atstovais vyko į susitikimą Baltarusijos Respublikoje Gomelio srities 
Lelčickio rajone – susitiko su Baltarusijos taikos fondo atstovais, aplankė ugdymo, kultūros ir 
socialines įstaigas bei jojimo klubą „Lyderiai“. 2009 m. buvo suorganizuota išvyka į Latvijos 
Ogrės ir Rygos miestus, kurios metu dalyviai susipažino su naujais darbo su jaunimu metodais, 
aplankė Ogrės miesto socialinės pagalbos centrą, Šeimos pagalbos dienos centrą, krizių centrą 
ir Jaunimo sveikatingumo centrą. Savivaldybės administracija skatina jaunus žmones dalyvauti 
įvairiuose tarptautiniuose susitikimuose, seminaruose, suteikia reikiamą informaciją. 
 
Taigi, savivaldybė remia jaunimo organizacijas tiek finansinėmis lėšomis, tiek kitais būdais. 
Matyti, jog daugumai organizacijų tokia parama yra reikalinga – daugiau nei pusė respondentų 
nurodė, kad jų organizacija lėšų veiklai vykdyti gauna tik iš savivaldybės (5 pav.). 
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5 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=16 

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: Pakruojo rajono organizacijų apklausa, 2011  

 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados:  

 pirma, savivaldybės finansinė ir kita parama jaunimo veiklai pastaraisiais metais išlieka 
gan apibrėžta ir stabili; 

 antra, organizacijos mažai naudojasi kitais, nei savivaldybės parama, lėšų gavimo 
šaltiniais. 

 
21 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 Savivaldybė skiria finansinę 

paramą jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų 
veikloms. Finansuojami net 
neformalių organizacijų 
pateikti prašymai. 

Nenustatyta. Savivaldybėje reikėtų 
skatinti filantropinę 
paramą jaunimui; 
pavyzdžiui verslo 
įmonės ar žymesni 
asmenys galėtų būti 
kviečiami prisidėti 
įgyvendinant 
jaunimui skirtus 
projektus, už tai 
skiriant tam tikrą 
įvertinimą. 

Materialinė 
parama 

Savivaldybė nemokamai 
suteikia patalpas, biuro įrangą 
bei teikia kitokią materialinę 
paramą jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms. 

Nenustatyta. 

Kitokia parama Skiriama lėšų projektams 
finansuoti, padedama 
užmegzti tarptautinius ryšius, 
jaunimas siunčiamas į 

Savivaldybės 
administracija turėtų 
investuoti į 
verslininkų švietimą 

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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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 
tarptautines konferencijas. 
Jaunimo organizacijos, 
neformalios jaunimo grupės ir 
su jaunimu dirbančios 
organizacijos kartu su 
savivaldybės administracija 
įgyvendina bent po vieną 
projektą kasmet. 

ir skatinimą remti 
jaunimo iniciatyvas ir 
jaunimo 
organizacijas. 
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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 JRK pateiktais duomenimis, tiek savivaldybės administracija, tiek jaunimo ir su 
jaunimu dirbančios organizacijos, pvz., Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga 
„Apskritasis stalas“, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo centras, Pakruojo 
suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, VšĮ Pakruojo verslo informacijos centras, tiria jaunimo 
mokymo, konsultavimo poreikius. Savivaldybės administracija organizuoja ir finansuoja 
jaunimui skirtus mokymus ir konsultavimą. 
 
22 lentelė. Savivaldybės organizuoti mokymai, renginiai 

Metai Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai 
2008 Projektinė veikla. Paraiškų, ir projektų ataskaitų rengimas. Dalyvavimas 

Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose (30 dalyvių). 
2009 Projektinė veikla. Paraiškų, ir projektų ataskaitų rengimas. Dalyvavimas 

Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose (30 dalyvių). 
2010 Projektinė veikla. Paraiškų, ir projektų ataskaitų rengimas. Dalyvavimas 

Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose (30 dalyvių). 
Moksleivių akademijos „Civitas“ susitikimai: 
„Lietuvos visuomenė: ar, kodėl ir kam ją keisti?“ (20 dalyvių); 
„Lietuva tarp Rusijos ir Amerikos“ (20 dalyvių); 
„Kokių permainų reikia Pakruojo rajono mokykloms?“ (25 dalyviai); 
„Švietimas po 20 metų“ (30 dalyvių). 

2011 Projektinė veikla. Paraiškų, ir projektų ataskaitų rengimas. Dalyvavimas 
Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose (30 dalyvių). 
Moksleivių akademijos „Civitas“ susitikimai: 
„Kodėl verta eiti į Lietuvos teatrą?“ ( 20 dalyvių); 
„Verslas Pakruojo rajone: problemos ir perspektyvos“ (25 dalyviai); 
„Žaislai ir fizikos dėsniai“' (20 dalyvių); 
„Kaip kritiškai skaityti laikraštį?“ (20 dalyvių). 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
31 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų teigimu, jų organizacija yra bent 
kartą vykdžiusi mokymus jaunimui (6 pav.). Tokia pati dalis organizacijų teigė tiriančios jaunimo 
mokymosi poreikius.  

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas 
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6 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo neformalius mokymus jaunimui? Atsakymų procentas, 
atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=16 

6%

13%

31%

50%

Taip, reguliariai

N/N

Taip, esame atlikę keletą tyrimų

Ne

 
Šaltinis: Pakruojo rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos savo veikloje taiko šiuos neformalaus ugdymo 
metodus: aktyvų dalyvavimą, neformalų bendravimą, mokymąsi iš patirties bei grupinius 
metodus (7 pav.). 
 
7 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos 
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=16 

6%

19%

25%

25%

38%

Kita

Mokymąsi iš patirties

Neformalų bendravimą

Grupinius metodus

Aktyvų dalyvavimą

 
Šaltinis: Pakruojo rajono 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 rajono jaunimo problemas bei ieškant jų sprendimo būdų. 
 
Pakruojo rajono savivaldybėje yra įgyvendinami mokymai ir kvalifikacijos tobulinimo kursai su 
jaunimu dirbantiems asmenims. Nuo 2008 metų savivaldybės administracija kasmet finansuoja 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu 
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po penkis projektus, skirtus su jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimui stiprinti. Be to, 
savivaldybėje vyksta susitikimai ir diskusijos, užtikrinančios asmenų, dirbančių jaunimo 
neformalaus ugdymo srityje, keitimąsi informacija ir patirtimi. 
 
JRK nuomone, būtina nuolat kelti su jaunimu dirbančių asmenų kvalifikaciją, o labiausiai 
mokymų reikia norint įgyti psichologinių žinių ir kompetencijos dirbti su mažiau galimybių 
turinčiu ar rizikos grupės jaunimu. Kitos pageidautinos mokymų temos yra jaunimo užimtumas, 
darbo su jaunimu metodai, bendravimas ir bendradarbiavimas, darbas komandoje ir pan. 
 

 
Pakruojo rajono savivaldybėje yra kelios organizacijos, kurios teikia neformalaus mokymo 
paslaugas jaunimui. 
 
23 lentelė. Organizacijos, teikiančios neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas 
jaunimui Pakruojo rajono savivaldybėje 

Organizacija Organizacijos tipas Neformalaus mokymo, konsultavimo temos 
ir pobūdis 

Pakruojo 
suaugusiųjų ir 
jaunimo švietimo 
centras 

Biudžetinė įstaiga  Organizuojamos suaugusiųjų švietimo 
savaitės, Moksleivių akademija „Civitas”. 
Temos: „Lietuvos visuomenė: ar, kodėl ir 
kam ją keisti?“; „Lietuva tarp Rusijos ir 
Amerikos"; „Kokių permainų reikia Pakruojo 
rajono mokykloms?“; „Švietimas po 20 
metų“; „Kodėl verta eiti į Lietuvos teatrą?“ ; 
„Verslas Pakruojo rajone: problemos ir 
perspektyvos“ ; „Žaislai ir fizikos dėsniai'' ir 
kt. 

VšĮ Pakruojo verslo 
informacijos centras 

Viešoji įstaiga Jaunimo verslumas, Projektų rengimas, 
Organizacijų įregistravimas, verslumo 
konkursų organizavimas ir kt. 

Pakruojo Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos 
jaunimo centras 

Asociacija (jaunimo 
centras) 

Lytinis švietimas, bendravimas ir 
bendradarbiavimas, savanoriška veikla, 
socialinės problemos, darbas su rizikos 
grupės vaikais ir kt.  

Mokyklos Švietimo įstaiga Vertybinių orientacijų, leidžiančių tapti doru, 
siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, 
patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, ugdymas. 
Komunikacinių gebėjimų ugdymas. 
Šiuolaikinė socialinė kompetencija ir 
gebėjimai savarankiškai kurti savo gyvenimą 
ir sveikai gyventi. Kūrybinių gebėjimų 
lavinimas, tautinės ir etninės kultūros 
pagrindai, žmogiškosios vertybės, krašto 
kultūros tęstinumas, jos tapatybės 
išsaugojimas, nuolatinis jos vertybių 
kūrimas. Pilietiškumo ir kūrybiškumo 
skatinimas ir kt. 

Pakruojo rajono 
policijos 
komisariatas 

Policijos komisariatas Žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios 
tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas, 
neatidėliotinos pagalbos teikimas asmenims, 
kai ji būtina dėl jų fizinio ar psichinio 
bejėgiškumo, taip pat asmenims, 

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija 
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Organizacija Organizacijos tipas Neformalaus mokymo, konsultavimo temos 
ir pobūdis 

nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų, kitų 
teisės pažeidimų, stichinių nelaimių ar 
panašių veiksnių, nusikalstamų veikų ir kitų 
teisės pažeidimų prevenciją, nusikalstamų 
veikų ir kitų teisės pažeidimų atskleidimas ir 
tyrimas, saugaus eismo priežiūra ir kt.  

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
Dalis jaunimo organizacijų atstovų mano, kad neformalaus ugdymo Pakruojo rajono 
savivaldybėje nepakanka. Tuo tarpu savivaldybės administracijos atstovų nuomone, 
savivaldybėje yra labai palanki jaunimo neformalaus ugdymo situacija – tiek šių paslaugų 
prieinamumas, tiek kokybė įvertinti aukščiausiais balais. 
 
Kalbėdama apie jaunimo poreikius neformaliam švietimui, JRK paminėjo šiuos poreikius 
(mokymų temas): bendravimas ir bendradarbiavimas, darbas komandoje, renginių 
organizavimas, konfliktų sprendimas ir pan. 
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis galima teigti, kad neformalaus ugdymo situacija Pakruojo 
rajono savivaldybėje yra labai gera: 

 pirma, kelios įstaigos savivaldybėje vykdo neformalaus ugdymo veiklas; 
 antra, Pakruojo rajono savivaldybės administracija savo lėšomis organizuoja ir 

įgyvendina mokymus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų, specialistų 
kvalifikacijai tobulinti; 

 trečia, savivaldybės administracija tiria jaunimo mokymo ir konsultavimo poreikius. 
 
24 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo neformalus 
ugdymas, jaunimo 

mokymai ir 
konsultavimas 

(4 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo mokymai ir 
konsultavimas 

Savivaldybės 
administracija 
organizuoja ir finansuoja 
jaunimui skirtus 
mokymus, renginius.  
Tiriami jaunimo 
mokymo, konsultavimo 
poreikiai. 

Tam tikrų temų / 
dalykų mokymų 
jaunimui stygius. 

Atsižvelgiant į 
savivaldybės 
administracijos finansines 
galimybes, neformaliam 
švietimui turėtų būti dar 
geriau išnaudojamos 
nacionalinio projektinio 
finansavimo galimybės, 
potencialiai jungiantis su 
kitomis savivaldybėmis. 

Asmenys, dirbantys su 
jaunimu 

Veikia pakankamai 
organizacijų, teikiančių 
neformalaus ugdymo 
paslaugas. Savivaldybės 
administracija 

Tam tikrų temų / 
dalykų mokymų su 
jaunimu 
dirbantiems 
asmenims stygius. 

Savivaldybės 
administracija turėtų skirti 
dėmesio su jaunimu 
dirbantiems asmenims ir 
atokesniuose regiono 

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo neformalus 
ugdymas, jaunimo 

mokymai ir 
konsultavimas 

(4 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
finansuoja ir įgyvendina 
mokymus ir 
kvalifikacijos tobulinimo 
kursus su jaunimu 
dirbantiems asmenims. 

kaimuose, šiuos asmenis 
identifikuoti, burti į klubą, 
mokyti, inicijuoti juos 
vienijančius ir su jų veikla 
susijusius projektus. 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo padėtis 

Neformalaus ugdymo 
paslaugų prieinamumas 
ir kokybė vertinami labai 
gerai. 

Nenustatyta. Didinti teikiamų paslaugų 
įvairovę, atsižvelgiant į 
jaunų asmenų poreikius. 
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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. 

 

 
Savivaldybės administracija apie jaunimo klausimų svarstymą informuoja visas savivaldybėje 
veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, įskaitant organizacijas, priklausančias 
Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“, taip pat ir su jaunimu 
dirbančias savivaldybės institucijas. Informacija dažniausiai skelbiama visais įmanomais būdais 
(išskyrus informavimą per televiziją): savivaldybės puslapyje, elektroniniu paštu, teikiant 
informaciją spaudoje, per informacinius renginius, plakatais ir skrajutėmis, pristatant jaunimo 
politiką įvairiuose renginiuose bei neformaliais kanalais. 
 
Savivaldybėje kasmet organizuojamos diskusijos su jaunimo atstovais įvairiomis jaunimo 
politikos įgyvendinimo temomis, o savivaldybės internetinėje svetainėje veikia klausimų–
atsakymų skyrelis. Jaunimas savo nuomonę gali reikšti ir vietinėje spaudoje, jaunimui skirtame 
puslapyje. 
 
Savivaldybės administracijos taikomi informavimo apie jaunimo klausimų svarstymą būdai yra 
priimtini jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms – daugumai jų patogiausia būti 
informuojamiems elektroniniu paštu arba susirasti informaciją savivaldybės internetinėje 
svetainėje. Dera pastebėti, kad skiltis „Jaunimas“ savivaldybės internetiniame puslapyje yra ir 
lengvai randama (ji yra pagrindiniame puslapyje), ir labai informatyvi – joje pateikiamos ir 
aktualijos, ir jaunimo organizacijų sąrašas, ir atitinkama teisinė informacija bei naudingos 
nuorodos ir nuotraukų, iš vykusių jaunimo renginių, galerija. 
 
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, informacijos jaunimui tikrai pakanka. Su tuo 
sutinka ir apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai – 80 proc. jų 
teigimu, savivaldybė apie įgyvendinamą jaunimo politiką informuoja pakankamai išsamiai. 
Nebuvo nė vieno teigiančio, kad informacijos iš savivaldybės visai negauna.  
 
Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų teigė, jog dažniausiai gauna 
informaciją iš savivaldybės apie projektų finansavimo galimybes bei aktualius renginius (8 pav.). 
Trečdalis jų minėjo gaunantys pranešimus apie savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui 
bei savivaldybėje svarstomus jaunimui aktualius klausimus bei jų sprendimus. 
 

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
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8 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=16 

6%

31%

31%

63%

75%

Kita 

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus 
sprendimus jaunimui aktualiais 

klausimais

Savivaldybės įgyvendinamus projektus 
jaunimui

Jaunimui aktualius renginius

Projektų finansavimo galimybes

 
Šaltinis: Pakruojo rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Natūralu, jog minėję, kad mažiausiai informacijos sulaukia apie savivaldybės įgyvendinamus 
projektus ir priimamus sprendimus, teigė būtent tokios informacijos dažniausiai ir 
pasigendantys (9 pav.). 
 
9 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne 
savivaldybės administracijos atstovai). N=16 

6%

6%

31%

50%

Informacijos apie projektų finansavimo 
galimybes,

Informacijos apie jaunimui aktualius 
renginius

Informacijos apie savivaldybės 
įgyvendinamus projektus jaunimui,

Informacijos apie savivaldybėje 
svarstomus ir priimtus sprendimus 

jaunimui aktualiais klausimais,

 
Šaltinis: Pakruojo rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Jaunimo informuotumo tyrimai savivaldybėje kol kas dar nebuvo atlikti. JRK nuomone, 
pagrindinis dalykas, siekiant gerinti jaunimo informuotumą, yra daugiau bendrauti jaunimui 
priimtinu būdu. Taip pat yra poreikis surasti asmenį ar specialistą, kuris galėtų prižiūrėti 
savivaldybės svetainėje sukurtą jaunimo forumą. 
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JRK teigimu, savivaldybės administracija jaunimą pakankamai informuoja apie jaunimui skirtą 
veiklą. 
 
Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, paklausti, kaip 
informuoja jaunimą apie savo veiklą, dažniausiai minėjo elektroninį paštą bei informacijos 
pateikimą savo internetinėse svetainėse, taip pat neformalius kanalus bei informaciją spaudoje 
(10 pav.). 

 
10 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos 
atstovai). N=16 

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: Pakruojo rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Jaunimo organizacijų atstovai, paklausti, kaip reikėtų gerinti jaunimo informuotumą apie 
savivaldybėje vykdomą jaunimo politiką, beveik neturėjo pasiūlymų, išskyrus pasiūlymą ieškoti 
įdomesnių, netradicinių informavimo būdų. 

 

 
Pakruojo rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.pakruojis.lt veikia klausimų-
atsakymų skyrelis ir jaunimo skiltis, kurioje skelbiama jaunimui aktuali informacija. Jaunimui 
skirta skiltis ir rajoniniame laikraštyje, laikraštukai jaunimui („Mozaikiukas“, „10 balų“, „LVM 
žinios“) leidžiami mokyklose.  
 
JRK pateikė sąrašą Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo ar jaunimui skirtų interneto 
tinklaraščių: 

1. http://www.pakruojis.jaunimas.lt; 
2. http://www.karatecunami.lt; 
3. http://www.atzalynas.net/; 
4. http://www.linkuvosgimnazija.lt/; 
5. http://www.rozalimas.pakruojis.lm.lt/; 
6. http://zeimeliovm.siauliai.lm.lt/; 
7. http://www.balsiupm.pakruojis.lt/; 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje 
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8. http://www.bardiskiupm.pakruojis.lm.lt/; 
9. http://www.klovainiai.pakruojis.lm.lt/; 
10. http://www.zemynapm.lt/; 
11. http://www.sjsc.pakruojis.lt/; 
12. http://www.linkuva.lt/; 
13. http://www.pakruojietis.lt; 
14. http://www.pakruojis.rvb.lt/; 
15. http://www.fkkruoja.lt/; 
16. http://www.pakruojosc.lt/; 
17. http://www.pakruojistic.lt/; 
18. http://www.pakruojovic.lt/. 

 
Pusė apklausos respondentų nurodė, kad jų atstovaujama organizacija bendradarbiauja su 
žiniasklaida, teikia vietos jaunimui aktualią informaciją. Dar daugiau jų yra informuoti apie 
galimybę nemokamai pristatyti savo vykdomą veiklą per žiniasklaidos priemones. Daugiau nei 
pusė apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų šia galimybe 
naudojasi. 
 
Kita vertus, galima manyti, kad jaunimo organizacijos galimybe nemokamai pristatyti savo 
veiklą naudojasi arba nekompetentingai, arba apsiriboja informaciniais pranešimais – 
atsakydami į klausimą, kaip vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką, respondentai prasčiau 
negu vidutiniškai įvertino tiek informacijos aktualumą, tiek analitiškumą ar visapusiškumą (11 
pav.). 
 
11 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, kur 1 
– visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos 
(ne savivaldybės administracijos atstovai). N=16 

2,54

2,62

3,21

Plačiai ir visapusiškai pristatoma jaunimo 
tematika

Analizuojamos jaunimo problemos

Pristatomos aktualios jaunimo ir jaunimui 
skirtos iniciatyvos

 
Šaltinis: Pakruojo rajono organizacijų apklausa, 2011  
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Apibendrinant galima teigti, jog Pakruojo rajono savivaldybėje jaunimo informavimas vykdomas 
labai gerai. 
 
25 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 

Savivaldybė apie 
įgyvendinamą jaunimo 
politiką informuoja 
pakankamai išsamiai: 
naudojami visi 
informaciniai kanalai, 
išsamus savivaldybės 
internetinis puslapis (skiltis, 
skirta jaunimui).  

Galėtų būti 
pateikiama daugiau 
informacijos apie 
vykdomus projektus 
bei sprendimų 
priėmimą 
savivaldybėje. 
Poreikis specialistui, 
kuris galėtų prižiūrėti 
savivaldybės 
interneto svetainėje 
sukurtą jaunimo 
forumą. 

Sistemingai teikti 
informaciją jaunimo 
atstovams apie 
savivaldybės veiklą, 
skirtą jaunimui. 
Organizuoti jaunimo 
informuotumo 
tyrimus 
savivaldybėje. 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Naudojami visi 
informaciniai kanalai: 
informacija pateikiama 
elektroniniu paštu, savo 
internetinėse svetainėse, 
neformaliais kanalais bei 
spaudoje. 

Nenustatyta. Ieškoti įdomesnių, 
netradicinių 
informavimo būdų. 

Jaunimo leidiniai ir 
erdvė jaunimui 
vietinėje žiniasklaidoje 

Rajoniniame laikraštyje yra 
skiltis jaunimui, leidžiami 
mokyklų laikraščiai, yra 
daug internetinių puslapių 
apie jaunimą arba skirtų 
jaunimui. Sudarytos sąlygos 
nemokamai skelbti savo 
medžiagą žiniasklaidoje. 

Nenustatyta. 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 – Jaunimo reikalų taryba. Jos nuostatuose 
numatyta, kad vienas iš jos tikslų - bendradarbiaujant su JRK, padėti įgyvendinti savivaldybės 
funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse. JRT taip pat įgyvendina jos nuostatuose 
numatytą teisę dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose 
sprendžiami jaunimo politikos aktualūs klausimai, teikti savo pastabas ir pasiūlymus. Pusę JRT 
narių sudaro jaunimo atstovai. 
 
Nuo 2008 metų kasmet JRT sulaukė maždaug dviejų pasiūlymų iš jaunimo organizacijų, 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, į juos buvo atsižvelgta. Tai dažniausiai buvo pasiūlymai 
įtraukti jaunus žmones į veikiančias grupes ar komisijas, į Jaunimo reikalų tarybą, taip pat 
pasiūlymai dėl bendradarbiavimo su jaunimo organizacijomis, rengiant įvairius jaunimo 
renginius, dėl atviro jaunimo centro poreikio, dėl jaunimo iniciatyvų finansavimo ir kt. 
 
Savivaldybėje veikia skirtingos darbo grupės ir komisijos, kuriose, spręsdami jaunimo klausimus, 
bendradarbiauja skirtingi savivaldybės administracijos padaliniai ir institucijos: Jaunimo reikalų 
taryba, Jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo programos taryba, Pakruojo rajono savivaldybės 
bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba, Narkotikų kontrolės komisija, Prevencinio darbo 
koordinavimo grupė, Studijų rėmimo taryba, pasiūlymams socialinio būsto nuomos klausimais 
teikti komisija ir Vaiko gerovės komisija.  
 

 
Įgyvendindami jaunimo politiką, aktyviai bendradarbiauja Pakruojo rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo, Kultūros, Vaiko teisių apsaugos, Žemės ūkio, Socialinės rūpybos 
skyriai. 
 
Jaunimo politikos prioritetai ir priemonės taip pat numatyti ir savivaldybės strateginiame 
plėtros plane. Plane numatytas tikslas didinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir užimtumą, 
skatinti kokybiškų darbo vietų kūrimą ir užtikrinti lygias galimybes visiems dalyvauti darbo 
rinkoje ir visuomenės gyvenime. Tikslui pasiekti yra numatytos šios priemonės: 

 parengti Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo politikos strategiją; 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros 

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose 
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose 
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 parengti ir vykdyti Pakruojo rajono savivaldybės Jaunimo užimtumo programą; 
 skatinti alternatyvių jaunimo meno raiškos formų atsiradimą ir vystymąsi; 
 ugdyti vaikų ir jaunimo gebėjimą pasipriešinti žalingų įpročių (rūkymo, girtavimo, 

narkomanijos, toksikomanijos) plitimui; 
 skatinti jaunimo verslumą.  

 
Jaunimo politikos prioritetai ir priemonės taip pat numatyti savivaldybės administracijos 
struktūrinių padalinių veiklos planuose (26 lentelė).  
 
26 lentelė. Jaunimo politikos įtraukimas į savivaldybės skyrių veiklos planus 

Padalinys Dokumentas Jaunimo politikos prioritetai ir priemonės, paminėti 
dokumente 

Strateginės 
plėtros ir 
statybos 
skyrius 

Skyriaus 
nuostatai 

Kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją 
apie jaunimo politikos įgyvendinimą rajono savivaldybės 
teritorijoje, teikia visokeriopą informaciją apie jaunimo 
teisių apsaugą ir jaunimo politikos įgyvendinimą 
savivaldybėje visiems suinteresuotiems asmenims; atlieka 
tyrimus ir analizę. 
Koordinuoja ir administruoja savivaldybės Jaunimo reikalų 
tarybos darbą. 
Informuoja ir konsultuoja savivaldybės teritorijoje 
veikiančias jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo 
grupes ir atskirus asmenis paraiškų Jaunimo reikalų 
departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 
agentūrai, Europos sąjungos programai “Jaunimas”, kitoms 
programoms bei fondams, savivaldybės rengiamoms 
programoms teikimo, pildymo, projektų vykdymo ir kitais 
klausimais. 

Švietimo 
skyrius 

Skyriaus 
nuostatai 

Įgyvendina valstybinę švietimo politiką. Rūpinasi 
neformaliu ugdymu. 

Vaiko teisių 
apsaugos 
skyrius 

Skyriaus 
nuostatai 

Užtikrina vaiko teisių apsaugą, rengia ir įgyvendina 
priemones vaikų teisių apsaugai ir jų teisių pažeidimų 
prevencijai gerinti. Gina vaiko teises šeimose ir šeimynose, 
organizuoja prevencinį darbą su tėvais, rūpinasi vaikų 
globa. 

Socialinės 
rūpybos skyrius 

Skyriaus 
nuostatai 

Koordinuoja socialinių paslaugų teikimą ir organizavimą, 
vykdo socialinę politiką.  

Juridinis skyrius Skyriaus 
nuostatai 

Įregistruoja ir išregistruoja ūkininkų ūkius, piliečiams 
suteikia teisinę pagalbą ir kt. 

Turto ir ūkio 
skyrius 

Skyriaus 
nuostatai 

Koordinuoja aprūpinimą būstu. 

Kultūros 
skyrius 

Skyriaus 
nuostatai 

Laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros organizavimas. 

Pakruojo 
rajono sporto 
centras  

Nuostatai Sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto organizavimas. 

VšĮ Pakruojo 
poilsio ir 
turizmo 
centras 

Nuostatai Jaunų žmonių užimtumo, turizmo, kultūrinės veiklos 
organizavimas. 

Pakruojo 
suaugusiųjų ir 

Centro 
nuostatai 

Jaunų žmonių užimtumo, profesinės veiklos organizavimas. 
Stiprina centro bendruomenės galias užtikrinant darnią 
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Padalinys Dokumentas Jaunimo politikos prioritetai ir priemonės, paminėti 
dokumente 

jaunimo 
švietimo 
centras ir 
Žeimelio žemės 
ūkio mokykla 

žmogiškųjų išteklių plėtrą, vidinį ir tarptautinį 
konkurencingumą; ugdo mokymosi motyvaciją, skatinti 
poreikį įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą; realizuoja 
neformalųjį švietimą, paremtą socialiniais ir asmeniniais 
poreikiais. 

Savivaldybės 
administracijos 
skyriai, įstaigos 

Strateginis 
plėtros planas 

Strateginiame plėtros plane yra numatytos įvairios 
priemonės, už kurias atsakingi savivaldybės administracijos 
skyriai ir įstaigos. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 

 
Įgyvendinant jaunimo politiką, dirba ne tik savivaldybės administracija ir jos institucijos, bet ir 
Pakruojo rajono sporto centras, ugdymo įstaigos, Pakruojo verslo ir informacijos centras, 
Pakruojo poilsio ir turizmo centras, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, Pakruojo 
policijos komisariatas ir kitos organizacijos. Stengiamasi įtraukti ir kitų sričių atstovus (27 
lentelė). 
 
27 lentelė. Skirtingų sričių atstovų įtraukimas į JP formavimo ir įgyvendinimo procesus 

Atstovai Kaip įtraukiami 
Verslo  Kviečiami į posėdžius, susitikimus, jaunimui skirtus renginius, 

bendradarbiaujama rengiant jaunimo renginius, viktorinas, stovyklas ir kt.  
NVO Yra atstovų Jaunimo reikalų taryboje, Jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo 

programos taryboje, kviečiami į susirinkimus, posėdžius, forumus, 
konferencijas, jaunimui skirtus renginius, veikia Pakruojo rajono jaunimo 
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, jauni žmones dalyvauja kitų komisijų 
ar tarybų posėdžiuose.  

Žiniasklaidos Kviečiami į renginius, forumus, konferencijas ir kt., jiems pateikiama 
informacija apie jaunimą.  

Jaunimo Kviečiami į susitikimus, susirinkimus, renginius, mokymus ir kt., informacija 
pateikiama per mokyklas, jaunimo organizacijas.  

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 

 
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); 

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų 
praktinis veikimas 

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas 
nacionalinės jaunimo politikos prioritetams 
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 Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. 
įsakymu Nr. 2V-38-(1.4). 

 
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir 
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinimui13. Apibendrinant vertinimui pateiktą informaciją, galima 
teigti, kad Pakruojo rajono savivaldybės įgyvendinamos priemonės labai gerai atitinka 
nacionalinės jaunimo politikos prioritetus. Pakruojo rajono savivaldybė įgyvendina šias 
nacionalines programas: 

 Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo projektų rėmimo programa; 
 Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010-2012 metų programa; 
 Jaunimo veiklos regionuose plėtojimo ir regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

potencialo stiprinimo programa; 
 Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros programa (mainų ir iniciatyvų 

skatinimo). 
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados: 

 pirma, Pakruojo rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti 
struktūra - Jaunimo reikalų taryba. JRT posėdžiuose svarstomi jaunimo organizacijų 
pasiūlymai, kurie, JRT pritarus, teikiami savivaldybės tarybai svarstyti; 

 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. 

 
28 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 

Dirba JRT ir JRK, kiti 
savivaldybės skyriai. 

Jaunimo atstovų 
aktyvumas, ypač 
teikiant pasiūlymus. 

Skatinti jaunimą aktyviai 
bendradarbiauti su 
savivaldybe. 

Jaunimo politikos 
integravimas 
savivaldybės 
strateginiuose 

Jaunimo politikos 
prioritetai ir priemonės 
numatyti ir 
savivaldybės 

Net ir įgyvendindami 
tikslines programas, 
ne visi skyriai išskiria 
jaunimo politikos 

Plėsti JRT, įtraukiant 
savivaldybės 
administracijos skyrių 
atstovus. Jaunimo 

                                                             
 
 

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

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
dokumentuose ir 
įvairių sričių 
(kultūros, sporto, 
socialinių reikalų ir 
kt.) veiklų 
programose, 
planuose 

strateginiame plėtros 
plane ir atskirų skyrių 
veiklos planuose. 

klausimus tarp savo 
veiklos prioritetų. 

politikos įgyvendinimas 
turėtų apimti visas 
aktualiausias viešosios 
politikos sritis, tokias kaip 
užimtumas, būstas, verslo 
skatinimas, socialinė 
apsauga. 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

Įgyvendindami jaunimo 
politiką, 
bendradarbiauja 
skirtingi savivaldybės 
skyriai bei kitos 
institucijos, verslo, 
žiniasklaidos atstovai. 

Nors atvirose 
tarpžinybinėse 
komisijose ir darbo 
grupėse jaunimo 
atstovai gali dalyvauti, 
jų dalyvavimas 
svarstant ir priimant 
aktualius sprendimus 
yra nepakankamas. 

Apsvarstyti galimybes ir 
poreikius jaunimo atstovus 
įtraukti į jau veikiančias 
tarpžinybines darbo 
grupes ir tinklus. 

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir 
priemonių atitikimas 
nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams 

Įgyvendinamos 
nacionalinės 
programos. 

Nenustatyta. Svarstyti jaunimo politikos 
plėtros savivaldybėje 
strategijos parengimo 
būtinybę. Šis dokumentas 
galėtų būti bendras 
visiems skyriams ir apimtų 
visų jaunimo grupių 
problemų sprendinius. 
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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 būdais14. 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. 29 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. 

                                                             
 
 

14 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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29 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 metu buvo nustatyta, kad savivaldybėje nėra sistemingai atliekami jaunimo situacijos 
tyrimai, tačiau JRK pati kasmet apklausia rajono jaunimo organizacijas apie jų veiklą, narius, 
poreikius. Savivaldybėje neseniai atliktų jaunimo problematikos tyrimų (pagal projektą 
„Integruotos jaunimo politikos plėtra“) rezultatai dar nepateikti.  
 
Pakruojo rajono savivaldybėje nėra privačių tyrėjų, konsultacinių įmonių ar kitų įmonių, kurios 
galėtų atlikti tyrimus, taigi, didesnės apimties jaunimo situacijos tyrimus savivaldybėje dažniau 
atlieka šalies didžiuosiuose miestuose įsikūrusios įmonės arba nevyriausybinės organizacijos.  
 

 
Jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą JRK apžvelgia metų veiklos ataskaitose. 
Atskiros, jaunimo situacijai stebėti skirtos, sistemos savivaldybėje nėra. Kita vertus, interviu 
metu teigta, kad savivaldybėje yra tam tikri duomenys apie jaunimo situaciją. JRK teigimu, 
kiekvienais metais renkami duomenys apie bendrą jaunimo situaciją rajone: fiksuojamas 
jaunimo skaičius savivaldybėje, jaunimo organizacijų veikla, jų nariai, lėšos, skirtos jaunimo 
veiklai, įgyvendintų projektų skaičius. Parengiamas pristatymas apie jaunimo situaciją rajone ir 
suteikiama informacija suinteresuotiems asmenims, jaunimo situacija pristatoma įvairių 
renginių metu. Turimais duomenimis apie jaunimo situaciją rajone gali pasinaudoti visi 
suinteresuoti asmenys - duomenys viešinami rajoniniame laikraštyje, savivaldybės internetinėje 
svetainėje, rengiami pristatymai susitikimų ir renginių metu. 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai 

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena 
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Jaunimo reikalų koordinatorės surinkta informacija teigia besinaudojantys ir apklausoje 
dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai. Pusė organizacijų pačios renka ir 
sistemina duomenis apie jaunimą. 
 
Pasikeičiant, papildant, atnaujinant duomenis apie jaunimą, savivaldybė bendradarbiauja su VšĮ 
Pakruojo verslo informacijos centru, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centru, 
formaliomis ir neformaliomis įstaigomis (mokyklos, muzikos mokykla), Pakruojo rajono sporto 
centru, VšĮ Pakruojo poilsio ir turizmo centru, Pakruojo rajono policijos komisariatu, 
visuomenės sveikatos biuru, biblioteka, jaunimo ir kitomis organizacijomis. 
 

 
Atliekant vertinimą nebuvo nustatyta jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex ante - 
išankstinio, nei interim - tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų - Pakruojo rajono 
savivaldybėje jaunimo politikos vertinimas nebuvo atliktas. Galima teigti, kad jaunimo politikos 
vertinimas jaunimo politikai tobulinti Pakruojo rajono savivaldybėje nėra naudojama praktika. 
 
Visų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai teigė, 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. 
 
Savivaldybėje renkama palyginus mažai jaunimo situacijos duomenų, jie renkami nesistemingai, 
situacija nėra nuosekliai lyginama pamečiui. Pagrindinė problema yra analitinės funkcijos 
(tyrimų, vertinimo, analizės) trūkumas – savivaldybės administracijoje nėra šią funkciją galinčių 
vykdyti specialistų. Todėl JRK labiausiai pasigenda informacijos, kokių duomenų reikėtų surinkti, 
formuojant jaunimo politiką, kaip sukurti efektyviai veikiančią duomenų bazę, tikslingai 
informuoti jaunimą.  
 
Nepaisant kylančių klausimų ir sunkumų, Pakruojo rajono savivaldybėje jaunimo situacijos 
stebėsenos duomenys taikomi tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą. Surinkti duomenys 
apie jaunimą pirmiausiai panaudojami rengiant įvairias programas – pavyzdžiui, sužinojus 
jaunimo organizacijų poreikius, buvo parengta jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo 
programos tarybos programa, į kurią įtraukta daugiau remiamų sričių (įrangos įsigijimas, 
patalpų remontas, kvalifikacijos kėlimas ir t.t.). Užfiksavus didėjantį jaunimo organizacijų 
skaičių, didesnį projektų atrankos konkursams teikiamų projektų skaičių, į tai atsižvelgiama 
sudarant biudžetą - daugiau lėšų skiriama jaunimo projektinei veiklai.  
 

 
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per 
pastaruosius trejus metus, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios šalys, ypač 
savivaldybės ir jaunimo atstovai. 

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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Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, naujovėmis savivaldybėje būtų galima laikyti 
tradiciniais tapusius jaunimo organizacijų renginius „Jaunimo organizacijų sąskrydis“, „Jaunimo 
organizacijų mugė“, „Jaunosios žvaigždutės“ bei moksleivių akademijos „Civitas“ veiklą. 
 
Apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai naujove savivaldybėje įvardijo jaunimo 
organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas“ ir jos teikiamus projektus, jaunimo įtraukimą į rajono 
renginius. 
 
Spartesnį ir didesnį inovacijų diegimą ir jaunimo politikos plėtrą sustabdė savivaldybės 
finansinius išteklius apribojusi finansinė ir ekonominė krizė. Atsigavus ekonomikai ir sustiprėjus 
savivaldybės biudžetui, savivaldybė galėtų toliau stiprinti jaunimo politikos įgyvendinimą, tam 
skirti didesnį dėmesį, aktyviau naudoti šiam tikslui ES struktūrinės paramos teikiamas 
galimybes. 
 

 
Nors Pakruojo rajono savivaldybėje nėra atliekami sistemingi, tęstiniai (longitudiniai) jaunimo 
situacijos tyrimai, tam tikra informacija yra renkama tiek savivaldybės administracijos 
(centralizuotai), tiek JRK iniciatyva. 

 Pirma, 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. 

 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. 

 Trečia, savivaldybėje įgyvendinama jaunimo politika turėtų būti kasmet vertinama 
pagal numatytus produkto ir rezultato rodiklius. 

 
30 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 

JRK iniciatyva atliekamos 
jaunimo organizacijų 
apklausos. 

Savivaldybėje nėra 
sistemingai 
jaunimo situacijos 
tyrimus ar jaunimo 
politikos vertinimus 
atliekančių 
organizacijų. 

Ieškoti galimybių atlikti 
tyrimus ir jaunimo 
politikos vertinimus. 

Duomenys apie 
jaunimą 

Duomenys apie jaunimo 
situaciją renkami 
savivaldybėje ir pateikiami 
viešai. Jaunimo situaciją, 
jaunimo politikos 
įgyvendinimą apžvelgia 
JRK metų veiklos 
ataskaitose. Atnaujinant 
informaciją, 

Atskirai jaunimo 
situacijos 
stebėsenai skirtos 
sistemos 
savivaldybėje nėra. 

Reikėtų sisteminti, 
skelbti, analizuoti, lyginti 
pamečiui surinktus 
duomenis ir tokiu būdu 
juos naudoti sprendimų 
priėmimui 
savivaldybėje. 

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 
bendradarbiaujama su 
daug kitų savivaldybėje 
veikiančių institucijų. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Vykdomas šiuo metu. Nenurodoma. Reikėtų ieškoti 
galimybių atlikti detalų 
jaunimo politikos 
vertinimą savivaldybėje 
ir šio vertinimo 
rezultatus naudoti 
sprendimų priėmimui 
savivaldybėje. 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

Naudojami rengiant 
projektus jaunimui, 
savivaldybės planus. 

Savivaldybėje kol 
kas neįsitvirtino 
duomenimis ir 
įrodymais pagrįsta 
sprendimų 
priėmimo sistema, 
renkama mažai 
jaunimo situacijos 
duomenų, jie 
renkami 
nesistemingai. 

Esant galimybei, dažniau 
atlikti jaunimo situacijos 
tyrimus. 

Inovacijų taikymas ir 
plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo 
politiką 

Renginiai „Jaunimo 
organizacijų sąskrydis“, 
„Jaunimo organizacijų 
mugė“, „Jaunosios 
žvaigždutės“, moksleivių 
akademija „Civitas“,  
Jaunimo organizacijų 
sąjunga „Apskritasis 
stalas“ ir jos įgyvendinami 
projektai. 

Esminių jaunimo 
politikos inovacijų 
nenustatyta. 

Skirti didesnį dėmesį 
jaunimo politikos 
įgyvendinimui, aktyviau 
naudoti šiam tikslui ES 
struktūrinės paramos 
galimybes. 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS 

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

 
Pakruojo rajono savivaldybė, JRK duomenimis, bendradarbiauja su Ukrainos Respublikos 
Koroštyšivo rajono savivaldybe, Latvijos Respublikos Bauskės rajonu, Baltarusijos Respublikos 
Gomelio srities Lelčickio rajonu, Lenkijos Respublika, Švedijos karalystės Hedemoros komuna, 
Švedijos karalystės Marestado miestu, Rusijos federacijos Pskovo srities Ostrovo rajonu, 
Vokietijos Geros miestu. 
 
Savivaldybė taip pat vykdo tarptautinius projektus jaunimo politikos srityje, savivaldybės 
atstovai dalyvauja tarptautiniuose renginiuose. 
 
31 lentelė. Tarptautiniai projektai 

Metai Projektai 
2008  „Tarptautinis jaunųjų samariečių bendradarbiavimas” (Vokietija).  
2009  jubiliejinis 10-asis festivalis Premiers rideaux (Belgija); 

 „Europa Europiečiams“ (kartu su Lenkijos Rypino miesto, Latvijos Respublikos 
Rundalės miesto ir Marestado miesto jaunimu); 

 Lygumų vidurinės mokyklos tarptautinis mokyklų bendradarbiavimo projektas 
Comenius (su Turkija); 

 susitikimas su Baltarusijos taikos fondo atstovais, ugdymo, kultūros ir socialinių 
įstaigų atstovais; 

 išvyka į Latviją Ogrės ir Rygos miestus; 
 „Tarptautinis jaunųjų samariečių bendradarbiavimas” (Vokietija).  

2010  „Europa Europiečiams“ (kartu su Lenkijos Respublikos Rypino miesto, Latvijos 
Respublikos Rundalės miesto ir Marestado miesto jaunimu); 

 Latvijos-Lietuvos pasienio regiono ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
bendradarbiavimo sistemų sukūrimas“; 

 „Tarptautinis bendradarbiavimas bei tradicijų išsaugojimas Žiemgalos regione“; 
 Lygumų vidurinės mokyklos tarptautinis mokyklų bendradarbiavimo projektas 

Comenius su Čekija, Vengrija, Slovakija, Bulgarija, Italija, Turkija, Lenkija, Latvija; 
 „Tarptautinis jaunųjų samariečių bendradarbiavimas” (Vokietija). 

2011  “Tarptautinis bendradarbiavimas bei tradicijų išsaugojimas Žiemgalos regione“; 
 Lygumų vidurinės mokyklos tarptautinis mokyklų bendradarbiavimo projektas 

Comenius su Čekija, Vengrija, Slovakija, Bulgarija, Italija, Turkija, Lenkija, Latvija; 
 Linkuvos gimnazijos Comenius mokyklų partnerystės projektas „Celebrations 

and Ceremonies Identify and Unify Us“ su Turkija; 
 Pakruojo „Atžalyno gimnazijos mokyklų bendradarbiavimo projektas Comenius 

su Prancūzija; 
 „Tarptautinis jaunųjų samariečių bendradarbiavimas” (Vokietija); 
 tarptautinė jaunųjų samariečių stovykla „Mums gražus Pakruojo kraštas“; 
 jaunųjų samariečių Grundtvig projektas (Švietimo mainų programa). 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais 
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Apibendrinant, Pakruojo rajono savivaldybės administracija sėkmingai bendradarbiauja su kitų 
šalių institucijomis, įgyvendinančiomis jaunimo politiką. 
 
32 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, 
įgyvendinami 
tarptautiniai 
projektai. 

Nenustatyta. Kuo geriau išnaudoti 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
galimybes savivaldybės 
administracijos darbuotojų, 
įskaitant JRK bei 
savivaldybės institucijų, 
dirbančių su jaunimu 
atstovų kompetencijai 
stiprinti. Susipažinti su 
gerąja užsienio šalių 
patirtimi sprendžiant 
jaunimo problemas, 
formuojant ir įgyvendinant 
jaunimo politiką. 

 

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. 

 
Gerąją praktika Pakruojo rajono savivaldybėje galima laikyti tradiciniais tapusius jaunimo 
organizacijų renginius: „Jaunimo organizacijų mugė“, „Jaunosios žvaigždutės“, moksleivių 
akademijos „Civitas“ organizuojamas diskusijas. „Jaunimo organizacijų mugėje“ jaunimas turi 
galimybę pristatyti savo veiklą visuomenei, renginyje „Jaunosios žvaigždutės“ paskatinami ir 
pagerbiami aktyviausi, gabiausi, talentingiausi ir šauniausi rajono jaunimo atstovai, diskusijų 
klube 10-12 moksleiviai susitinka su žymiausiais Lietuvos intelektualinio pasaulio atstovais, su 
jaus diskutuoja įvairiausiais klausimais, įgyja gebėjimų drąsiai reikšti savo mintis, kitų naudingų 
įgūdžių.  
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS 

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau 
pateikiamu analizės modeliu (12 pav.). 
 
12 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 

 
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir apklausomis 
bei interviu, galima teigti, kad savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka nacionalinės 
jaunimo politikos kryptis. Savivaldybėje renkami duomenys apie jaunimo situaciją, bei 
sprendimai priimami bent iš dalies vadovaujantis situacijos analize. Pagal šį kriterijų Pakruojo 
rajono savivaldybė yra vertinama labai gerai15. 
 

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali? 
 
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra įtraukti į savivaldybės strateginės plėtros planą, 
be to, pagrindinės darbo su jaunimu kryptys yra integruotos į atskirų savivaldybės 
administracijos skyrių veiklos planus. Savivaldybėje veikia daug darbo grupių ir komisijų, 
sprendžiant jaunimo klausimus, dalyvauja ir specialistai iš kitų institucijų, todėl savivaldybės 
jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali politika. Pagal šį kriterijų Pakruojo rajono 
savivaldybė yra vertinama gerai. 

                                                             
 
 

15 Vertinama skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai 
atitinka, 5 – puikiai atitinka. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 4.5, vertinimas yra, atitinkamai, 
„prastai-vidutiniškai“ ir „labai gerai“. 

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka nacionalinės 
jaunimo politikos kryptis ir savivaldybės jaunimo situaciją? 
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Pakruojo rajono savivaldybėje sudarytos tinkamos galimybės jaunimui dalyvauti tiek vietos 
jaunimo organizacijų veikloje, tiek sprendimų priėmime savivaldybėje ar vietos organizacijų 
savivaldoje. Priimant jaunimui aktualius sprendimus dalyvauja patys aktyviausi jauni žmonės. 
Jaunimo atstovavimas didžiąja dalimi realizuojamas per Jaunimo reikalų tarybą. JRK jaunimo 
interesus atstovauja daugelyje darbo grupių bei komisijų, kurios svarsto ir sprendžia su jaunimu 
susijusius klausimus. Pagal šį kriterijų Pakruojo rajono savivaldybė yra vertinama labai gerai. 

 
Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)? 

 
Savivaldybėje JRK pastangomis yra renkami duomenys apie savivaldybės jaunimą ir veikiančias 
jaunimo organizacijas. Vis dėlto, savivaldybėje sisteminga jaunimo situacijos stebėsena bei 
jaunimo poreikių tyrimai nėra vykdomi. Atliekant vertinimą surinkta informacija rodo, kad 
Pakruojo rajono savivaldybės administracijos įgyvendinama jaunimo politika yra vidutiniškai 
grįsta jaunimo poreikių nustatymu. 

 
Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo 
grupių interesus? 

 
Savivaldybėje nėra sistemingos atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, organizuotų ir neformalių 
moksleivių, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių subkultūrų atstovų, įvairių pomėgių ir 
pan. grupių) poreikių stebėsenos. Kita vertus, atskiri savivaldybės administracijos skyriai 
atsižvelgia į jų veiklai aktualias jaunimo grupių problemas, todėl galima teigti, kad įgyvendinant 
jaunimo politiką yra bent iš dalies atsižvelgiama į visų jaunimo grupių interesus. Numatytų 
jaunimo politikos priemonių atitikimas jaunimo poreikiams yra vidutiniškas. Kaip minėta kituose 
skyriuose, būtina stiprinti priemones, skirtas socialiai pažeidžiamam, neaktyviam, probleminiam 
jaunimui; stiprinti jaunimo įsidarbinimo, užimtumo ir verslumo galimybes. Pagal šį kriterijų 
Pakruojo rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai. 

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

 
Pakruojo rajono savivaldybėje sudarytos tinkamos prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui 
suformuota ir veikia Jaunimo reikalų taryba, patvirtinti jos nuostatai, reguliariai rengiami JRT 
posėdžiai, patvirtintas JRT metinis veiklos planas. Tačiau JRK yra vienintelis savivaldybės 
administracijos darbuotojas, nuosekliai užsiimantis jaunimo reikalais – kiti savivaldybės 
tarnautojai tuo užsiima tik epizodiškai.  
 
Savivaldybėje sudarytos geros darbo sąlygos JRK funkcijų įgyvendinimui. JRK jaunimo reikalams 
skiria didžiąją dalį savo laiko, užtikrinamos kvalifikacijos tobulinimo galimybės, ji įtraukiama į 
komisijų ir darbo grupių, svarstančių su jaunimu susijusius klausimus, sudėtį. 
 
Pagal šį kriterijų Pakruojo rajono savivaldybė yra vertinama labai 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 

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą? 
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jaunimu dirbančių organizacijų atstovų buvo prašoma įvertinti jaunimo politikos pasiekimus per 
pastaruosius trejus metus šiose srityse: 

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

 
13 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=17 
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Jaunimui skirto neformalaus švietimo 
plėtroje

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir 
verslumą

Rūpinantis jaunimo sveikata ir 
priklausomybių prevencija

Užtikrinant jaunimo 
dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

Savivaldybės administracijos atstovai

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

 
Šaltinis: Pakruojo rajono organizacijų apklausa, 2011  

 
Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis, Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimo efektyvumas ir rezultatyvumas vertintinas labai gerai. Priimti reikiami 
dokumentai, kurių pagrindu sėkmingai dirba JRT, JRK, savivaldybėje efektyviai bendradarbiauja 
skyriai, dirba ir kitų struktūrų ekspertai, rajone veikia pakankamai daug jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų, savivaldybė pasižymi veiklos, skirtos jaunimui, ir kurioje dalyvauja jauni 
žmonės, gausa. Jaunimui užtikrinamos galimybės dalyvauti savivaldoje bei daryti įtaką 
savivaldybės formuojamai jaunimo politikai, nors, kaip ir visose savivaldybėse, trūksta paties 
jaunimo aktyvumo, o iš savivaldybės pusės – pakartotinio paskatinimo jiems įsilieti į bendrą 
veiklą.  
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