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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 tapti nuolat tobulėjančiomis institucijomis jaunimo politikos 
srityje. 

 
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje: 

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

2. Išsiaiškinti Palangos miesto savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai. 
3. Aptarti Palangos miesto 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 atlikti interviu su JRK, Palangos miesto mero 
pavaduotoju ir Palangos miesto kultūros centro direktoriumi; 

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

 trečia, naudoti savivaldybės administracijos atstovų ir savivaldybėje veikiančių jaunimo 
organizacijų ar grupių atstovų apklausos duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo 
mėnesį. Apklausoje dalyvavo du Palangos miesto savivaldybės administracijos atstovai, 
trys jaunimo organizacijų atstovai, vienas moksleivių organizacijos atstovas ir du 
neformalių jaunimo grupių atstovai. 

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



5 

 1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS 

Palangos miesto savivaldybėje yra Palangos miestas bei Šventosios ir Būtingės gyvenvietės. 
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis1, 2011-iems metams baigiantis Palangos miesto 
savivaldybėje gyveno 17234 žmonės. 2010 m. savivaldybėje gyveno maždaug keturiais šimtais 
gyventojų daugiau (17645 asmenys).  
 
Savivaldybės skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ 
ir „miesto“. Grupių atskyrimui naudojamos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) taikomos kiekybinės ribos2. Pagal šį kriterijų Palangos miesto savivaldybė 
priskiriama „priemiesčio“ savivaldybių kategorijai. 
 
Jauni žmonės savivaldybėje sudaro beveik ketvirtadalį (3879 asmenys; 22,5 proc.) visų 
gyventojų; 2010 m. jie sudarė 23,22 proc. (4098 asmenys) visų gyventojų.  
 
1 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje 

Metai Merginų Vaikinų Iš viso 
2010 1941 2157 4098 
2011 1835 2044 3879 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis. 
 
Per 2011 metus Palangos miesto savivaldybėje buvo įregistruota 1175 bedarbiai, iš jų 149 buvo 
jauni asmenys iki 25 m. Ugdymo įstaigose tais metais registruoti 1027 jaunuoliai. 
 
2 lentelė. Ugdymo įstaigose besimokantys 14-29 m. jaunuoliai 

 Merginų Vaikinų Iš viso 
Mieste 516 511 1027 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis3. 

                                                             
 
 

1 http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M3010202&PLanguage=0. 
2 Išskiriant miesto ir kaimo regionus atsižvelgiama į didžiųjų miestų poveikį su jais besiribojančioms 

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

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 Palangos miesto 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 
 
Palangos miesto savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi 
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimais priimtais teisės aktais4 ir Palangos miesto 
savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais savivaldybės administracijos priimtais teisės aktais.  
 
3 lentelė. Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti 
dokumentai 

Dokumento pavadinimas Patvirtinta (metai) 
Savivaldybės jaunimo politikos koncepcija 20065 
Jaunimo reikalų tarybos nuostatai 2011 
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2011 m. 2011 
Jaunimo reikalų koordinatorės pareiginiai nuostatai 2006 
Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2011 metams 2011 
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolas Nr. 1 2011 
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolas Nr. 2 2012 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 

                                                             
 
 

4 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. 

5 Koncepcija yra tvirtinama JRT kadencijos laikotarpiui. 

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra 
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Palangos miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcija (toliau – Koncepcija) yra tvirtinama 
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (JRT) kadencijos laikotarpiui. Į dokumentų sąrašą 3 
lentelėje įtraukta koncepcija galiojo iki 2010 m., o jos galiojimas nebuvo pratęstas. Kadangi 
nauja koncepcija nebuvo patvirtinta, atliekant vertinimą buvo analizuojama paskutinė galiojusi 
koncepcijos redakcija, aktuali vertinamam laikotarpiui6.  
 
Iki 2010 m. galiojusioje Palangos miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos redakcijoje 
formuluojami savivaldybės jaunimo politikos tikslai, principai ir įgyvendinimo sritys bei 
reglamentuojama konkreti savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos ir kitų 
savivaldybės institucijų veikla, siekiant įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos tikslus. 
Koncepcijoje įtvirtinta, kad jaunimo politikos tikslus, principus ir kryptis formuoja savivaldybės 
taryba, kuri taip pat tvirtina jaunimo politikos įgyvendinime dalyvaujančios Jaunimo reikalų 
tarybos nuostatus ir sudėtį. 
 
Privalumu strateginių ir veiklos planavimo dokumentų rengimo procese laikytina tai, kad 
vykstant planavimui, į procesą pakankamai aktyviai įsitraukia ir su jaunimo politikos elementų 
įgyvendinimu susiję savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, ir savivaldybės 
teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijos. Jaunimo politikos sritims esant horizontalioms, 
dažnas savivaldybės padalinys, pvz., Švietimo, Kultūros skyriai, kažkuria dalimi sprendžia ir 
jaunimui aktualias problemas.  
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Palangos miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje numatyti šie tikslai:  

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

 padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį šalies bei miesto 
gyvenimą;  

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

įpročių ir nusikalstamumo prevencija, užimtumu, būstu ir kitomis aktualiomis jaunimo 
problemomis;  

 didinti Savivaldybės institucijų, dirbančių su jaunimu, jaunimo organizacijų bei 
neformalių jaunimo grupių veiklos efektyvumą ir kokybiškumą. 

 
Koncepcijoje nurodyta, kad savivaldybės jaunimo ir švietimo politikos papildo viena kitą, todėl 
savivaldybės administracija skatina formaliojo ir neformalaus švietimo įstaigų bei jaunimo 
organizacijų bendradarbiavimą. 
 
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyviai Palangos miesto savivaldybės 
įgyvendinamos jaunimo politikos atitikimą savivaldybės jaunimo situacijai vertino gana 
vidutiniškai7 (1 pav.). 

                                                             
 
 

6 Čia ir toliau ataskaitoje vertinamas laikotarpis apima 2008-2011 metus. 
7 Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – 

visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – 
puikiai atitinka. 
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1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę, 
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 – 
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. Atsakymų vidurkiai. N=88 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 
Atsakydami į klausimą, kokie jaunimo politikos poreikiai turėtų būti daugiau įtraukiami į 
savivaldybės darbotvarkę, tiek savivaldybės administracijos, tiek jaunimo organizacijų atstovai 
akcentavo užimtumo skatinimą. Pirmieji taip pat pabrėžė pagalbos socialiai pažeidžiamam 
jaunimui svarbą, savanorystę, jaunų šeimų ir būsto problemas. Tuo tarpu, jaunimo nuomone, į 
savivaldybės darbotvarkę daugiau turėtų būti įtraukiami švietimo ir savanorystės klausimai. 
 
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. Proc. 
atsakiusiųjų. N=8 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  

                                                             
 
 

8 Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius. 
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Atsakant į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus JP klausimai buvo daugiau įtraukiami į 
savivaldybės darbotvarkę, savivaldybės administracijos ir jaunimo organizacijų atstovų 
nuomonės išsiskyrė. Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, JP klausimai vis labiau 
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių darbotvarkę, tuo tarpu, pusė jaunimo organizacijų atstovų 
manė, kad reikšmingų pokyčių nebuvo. 
 
3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės 
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=8 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 
Pusės apklausos dalyvių nuomone, jaunimo poreikiai per pastaruosius tris metus pasikeitė – 
jaunimas tapo savarankiškesnis sprendžiant jiems rūpimas problemas, aktyviau inicijuoja ir 
organizuoja įvairius renginius. 2012 m. prasidėjus yra akivaizdu, kad jaunimo aktyvumo 
padidėjimas būdingas įvairioms sritims, tuo tarpu iki 2008 m. prioritetas buvo teikiamas sporto 
renginiams. 
 
4 pav. Ar, Jūsų nuomone, pasikeitė Jūsų savivaldybės jaunimo poreikiai per 2008 – 2011 m. 
laikotarpį? Proc. atsakiusiųjų. N=8 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
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Šiame skyriuje pristatomos jaunimo politiką įgyvendinančios savivaldybės institucijos, kitos 
įstaigos, prisidedančios prie savivaldybės JP įgyvendinimo. 
 
Jaunimo politiką Palangos miesto savivaldybėje įgyvendina savivaldybės administracija ir JRT. 
Palangos miesto savivaldybėje jaunimo politiką tiesiogiai įgyvendina JRK, o kituose skyriuose 
darbuotojai šia veikla užsiima greta kitų įsipareigojimų. 
 
4 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys Palangos miesto savivaldybės administracijos 
struktūriniai padaliniai ir valstybės tarnautojai 

Skyrius 
Įgyvendina tik 

jaunimo politiką 
(darbuotojų skaičius) 

Įgyvendina jaunimo 
politiką greta kitų veiklų 

(darbuotojų skaičius) 
Vaikų teisių apsaugos tarnyba - 1 
Švietimo skyrius - 1 
Kultūros skyrius - 1 
Socialinės paramos skyrius - 1 
Ekonominės plėtros skyrius - 1 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, kuri sudaroma laikantis pariteto, t.y. lygiateisės 
partnerystės, principo – skiriama 10 JRT narių, iš kurių 5 yra savivaldybės institucijų atstovai ir 5 
jaunimo organizacijų ar grupių atstovai. 
 
2011 m. rugpjūčio mėn. buvo suformuota ir patvirtinta nauja JRT, kuri, vadovaudamasi 
nuostatais: 

 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, spręsdama jaunimo politikos klausimus, ir teikia 
pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su 
užsienio šalių institucijomis; 

 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. 
 
JRT indėlis į jaunimo politikos įgyvendinimą vertinamas taip pat aukštai kaip ir JRK.  
 

 
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje yra sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai bei 
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti. 
 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės 
tarnautojai 

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos 
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Palangos miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė yra tiesiogiai pavaldi savivaldybės 
administracijos direktoriui. Nuo 2011 m. lapkričio 9 d. šias pareigas eina Laura Grendienė.  
 
Jaunimo reikalams JRK skiria visą darbo laiką. Prioritetinės JRK veiklos sritys – jaunimo 
iniciatyvumo, saviraiškos ir verslumo skatinimas bei užimtumo didinimas. 
 
JRK veikia vadovaudamasi Palangos miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų 
koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymu. Jaunimo reikalų koordinatorei 
nėra priskirta su jaunimo politikos įgyvendinimu nesusijusių funkcijų, o esamas funkcijų sąrašas 
iš esmės atitinka Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės 
aprašymą9. Vis tik, JRK pareigybės aprašymė nėra išskirtos kai kurios Pavyzdiniame savivaldybės 
JRK pareigybės aprašyme numatytos funkcijos: 

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

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

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

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

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

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

 
Savivaldybės administracija sudaro gana palankias sąlygas JRK kelti kvalifikaciją. Per 
pastaruosius tris metus JRK tobulinosi: 

 JRD kartu su Skuodo rajono savivaldybės administracija organizuotame seminare 
„Asocijuotų jaunimo nevyriausybinių organizacijų veiklos efektyvumo didinimas. 
Geriausių bendradarbiavimo principų diegimas, įgyvendinat jaunimo politiką. Jaunimo 
reikalų tarybų veiklos efektyvinimas“; 

 JRD organizuotoje konferencijoje „Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, 
iššūkiai ir galimybės“; 

 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriaus 
organizuotame forume-jaunimo vasaros akademijoje „Kartu mes galim daug“; 

 NJRKA su JRD organizuotame Lietuvos jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavime 
„Koordinalizacija - 2011“; 

 JRD organizuotuose įvadiniuose mokymuose jaunimo reikalų koordinatoriams; 
 JRD organizuotame seminare „Atviro darbo su jaunimu principai bei svarba“; 
 Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos organizuotame seminare 

„Jaunimo lytinė – reprodukcinė sveikata“; 
 Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritas stalas“ ir JRD praktiniuose 

mokymuose „Neringos, Rietavo ir Palangos savivaldybių organizacijų stiprinimas“.  
 

                                                             
 
 

9 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-
137. 
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Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados: 

 Pirma, pagrindinės savivaldybės jaunimo politikos kryptys yra jaunimo užimtumo 
skatinimas, pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui ir savanorystė. Šios kryptys 
atitinka jaunimo poreikius. 

 Antra, jaunimo politiką savivaldybėje įgyvendina JRK, JRT, taip pat atskiri savivaldybės 
administracijos struktūriniai padaliniai pagal jiems priskirtas funkcijas. 

 Trečia, savivaldybės administracijos įgyvendinama jaunimo politika daugiausiai pasiekia 
aktyvųjį jaunimą, kuris pats identifikuoja aktualias problemas ir jų sprendinių ieško 
savivaldybėje – jaunimo atstovai kreipiasi į JRK ar kitus savivaldybės tarnautojus. 
Problemos svarstomos ir sprendžiamos JRT posėdžiuose. 

 Ketvirta, JRK jaunimo politikos įgyvendinimui skiria visą darbo laiką. 
 Penkta, sąlygos tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu skatinti įgyvendinamos jaunimo 

politikos kokybę sudaromos, tačiau darbdaviai galėtų labiau tenkinti realius JRK 
tobulinimosi poreikius (pvz., viešųjų ryšių, įvaizdžio kūrimo, užsienio kalbų mokymosi ir 
projektų rengimo mokymus). 

 Šešta, jaunimo politikos priemonės struktūrinėms problemoms spręsti yra pakankamos. 
 
5 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui ir 

įgyvendinimui 
(1 Metodikos indikatorius) 

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

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

Nenustatyta. 2010 m. de jure 
nustojo galioti 
savivaldybės 
jaunimo politikos 
koncepcija. 

Apsvarstyti, ar savivaldybėje 
reikalinga jaunimo politikos 
koncepcija / strategija, ar 
esamų planavimo 
dokumentų pakanka. 
Sistemingai tiriant ir 
vertinant jaunimo situaciją, 
analizės pagrindu dera 
išskirti prioritetines jaunimo 
grupes, joms numatyti 
specifines priemones. 
Siekiant sisteminio požiūrio, 
turėtų būti aiškiau 
reglamentuota jaunimo 
veiklos finansavimo tvarka, 
nustatyta, kurios, jaunimo 
politiką įgyvendinančios, 
institucijos turėtų teikti 
metines ataskaitas tarybai ar 
administracijos direktoriui. 

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

Sudaryta 
pakankamai gerai 
jaunimą 
atstovauti 
galinčios sudėties 
JRT. 

Nenustatyta.  Savivaldybės padaliniams 
dera prisiimti ne vien 
jaunimo atstovų 
deklaruojamų problemų 
sprendėjo, bet ir problemų 
identifikavimo bei 
sprendimų paieškos 
iniciavimo funkciją.  

Jaunimo reikalų Nuo 2006 m. yra JRK nėra įtraukta į JRK metiniai veiklos planai ir 

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 
koordinatoriaus darbo 
sąlygos 

paskirtas už 
jaunimo politikos 
koordinavimą 
atsakingas 
asmuo. 

jaunimo 
problemas 
nagrinėjančias 
komisijas ir darbo 
grupes. 

veiklos ataskaitos, taip pat 
pareigybės aprašymas 
turėtų būti skelbiami viešai. 
Tai užtikrintų didesnį 
jaunimo informuotumą apie 
jaunimo politikos 
įgyvendinimą savivaldybėje. 
JRK galėtų būti užtikrintos 
dar geresnės galimybės kelti 
kvalifikaciją. 
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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. 

 

 
Palangos miesto savivaldybėje yra sukurtos 2 bendruomenės: Palangos ir Šventosios. Remiantis 
JRK pateiktais duomenimis, jauni asmenys yra bendruomenių valdybų nariai.  
 
Didžioji dalis Palangos miesto jaunimo nepriklauso vietos savivaldos institucijoms, bet yra 
aktyvūs organizuojant vietos renginius ar akcijas, planuojant ir įgyvendinant projektus. Jaunimui 
tradiciškai patrauklesnės aplinkos atnaujinimo ir gražinimo, bendruomenės tarpusavio ryšių 
stiprinimo ir bendradarbiavimo veiklos. Jauni asmenys taip pat noriai dalyvauja bendruomenės 
narių tarpusavio pagalbos veiklose, inicijuoja socialinės pagalbos akcijas. 
 

 
Savivaldybės teritorijoje veikia Palangos kultūros centras, kuris turi 1 filialą – Šventosios 
kultūros centrą. Abiejuose savivaldybės kultūros centruose veikia įvairūs meno kolektyvai: 
liaudiškų šokių ansamblis, folkloro ansamblis, vyrų choras, moterų choras, vokalinis moterų 
ansamblis, teatro studija, pučiamųjų orkestras, liaudiškos muzikos kapela. Palangos miesto 
savivaldybės viešoji biblioteka turi 1 padalinį Šventojoje. Bibliotekoje veikia Vaikų literatūros 
skyrius. Savivaldybės teritorijoje veikia 8 sporto klubai ir 2 sporto mokyklos. 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, jaunimui sudaromos sąlygos dalyvauti su jaunimu 
dirbančių įstaigų savivaldoje. Jaunimas taip pat turi galimybę dalyvauti su jaunimu dirbančių 
organizacijų savivaldoje, visgi, dažniau pasitaiko atvejai, kai 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 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių įstaigų ir 
organizacijų savivaldoje 
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vadovai yra vyresni nei 29-erių metų. Keletas jų dirbti pradėjo dar būdami jaunesni nei 29-erių 
metų. 

 
6 lentelė. Su jaunimu dirbančios įstaigos ir organizacijos 

Palangos kultūros 
centras ir jo filialai 

Palangos miesto savivaldybės 
viešosios bibliotekos padaliniai Sporto klubai ir mokyklos 

Palangos kultūros 
centras 
Šventosios kultūros 
centras 

Palangos miesto savivaldybės 
viešoji biblioteka ir jos filialas 
Šventosios biblioteka 

Palangos fitneso klubas „Atletas“  
Palangos teniso klubas 
Palangos krepšinio klubas 
„Palangos Lokiai“ 
Sporto klubas „Gintarinis ringas“ 
Palangos lengvosios atletikos 
klubas 
Palangos krepšinio klubas „Naglis“ 

Palangos automobilių sporto 
klubas „Turbožiedas“ 
Palangos šachmatų klubas 
„Žaibas“ 
VŠĮ „Palangos teniso mokykla“ 
VŠĮ „Palangos pliažo tinklinio 
bazė“ 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Dauguma11 apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų ir neformalių grupių atstovų taip pat 
nurodė, kad jauni asmenys gali dalyvauti su jaunimu dirbančių įstaigų ir organizacijų 
savivaldoje. Visgi, respondentų nuomone, jaunimas dažniau yra ne minėtų įstaigų ar 
organizacijų tarybų / valdybų nariai, o teikiamų paslaugų gavėjai. 
 
5 pav. Ar jaunimas Jūsų savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, vietos 
organizacijų savivaldoje? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  

                                                             
 
 

11 „Dauguma respondentų“ arba „didžioji dalis respondentų“ apima daugiau negu pusė apklausos dalyvių, t.y. 
virš 50 procentų. 
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Palangos miesto savivaldybėje veikia 14 jaunimo organizacijų ir 2 neformalios jaunimo grupės. 
 
7 lentelė. Jaunimo organizacijos 

Eil. 
Nr. Organizacija Organizacijos tipas 

1. Jaunimo klubas „Šnara“ NVO 
2. Ateities specialistų klubas NVO 
3. Racionalios ekonomikos labdaros organizacija NVO 
4. Dramos sambūris „M“- 3-oji karta NVO 
5. Lietuvos moksleivių sąjungos Palangos skyrius NVO 
6. Palangos krašto etnoklubas „Mėguva“ NVO 
7. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga – 

„Palangos sniego gniūžtė“ 
NVO 

8. Liberalaus jaunimo aljansas NVO 
9. Palangos Senosios Gimnazijos Parlamentas NVO 
10. Jaunimo organizacijos „Darbas“ Palangos skyrius NVO 
11. 7 angaras NVO 
12. Palangos pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai 

centras 
NVO 

13. Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos Palangos skyrius NVO 
14. Palangos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės ateitininkų 

kuopa 
NVO 

15. „Jaunimas jaunimui“ Neformali jaunimo grupė 
16. „Žodžio laisvė“ Neformali jaunimo grupė 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
Palangos miesto savivaldybėje neformalios jaunimo grupės veikia fragmentiškai. Pavyzdžiui, 
„Jaunimas jaunimui“ susiburia tik dėl jų vykdomo tęstinio muzikinio projekto „KaRRamba“. Tuo 
tarpu „Žodžio laisvė“ publikuoja straipsnius vietinėje spaudoje.  
 
Trečdalis apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų pabrėžė, kad jaunimas turi daug galimybių 
dalyvauti jaunimo veikloje, visgi, net pusė respondentų manė, kad jaunimui skirtos veiklos yra 
labai mažai, o pats jaunimas yra nepakankamai motyvuotas. 
 
6 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos 
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  

3.3 Jaunimo veikla 
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Apklausos respondentų nuomone, jaunuolių dalyvavimą įvairiose veiklose būtų galima padidinti 
įteisinant visuomeninių organizacijų egzistavimą mokyklose – savivaldybėje nėra sistemos, kaip 
skatinti savanoriškais pagrindais dirbančius organizacijų vadovus. Miesto mokyklos, 
savivaldybės administracija ir jaunimo organizacijos turėtų bendradarbiauti ir spręsti, kaip 
padidinti jaunimo užimtumą, jų švietimą, jaunimo realizavimą miesto labui, ir ko reiktų, kad 
jaunimas taptų aktyvesnis. Dalis apklaustųjų paminėjo finansavimo problemą.  
 
Jaunimo aktyvumui ir dalyvavimui didėti, jaunimo atstovų nuomone, pagelbėtų ir savivaldybėje 
įsteigtas jaunimo centras, dėl kurio poreikio ir steigimo vyksta diskusijos. Jaunimo atstovų 
manymu, Palangoje yra pakankamai iniciatyvių jaunuolių, kurie prisidėtų plėtojant jaunimo 
centro veiklą ir siekiant į jį pritraukti kuo daugiau lankytojų. Jaunimo pageidavimą steigti 
jaunimo centrą palaiko JRK, kuri taip pat tarpininkauja derybose su savivaldybės administracijos 
atstovais. 2012 m. įpusėjus buvo parengtas ir savivaldybės taryboje svarstytas centro steigimo 
projektas, tačiau sprendimas nebuvo priimtas. Pagrindinė problemą – jaunimo ir 
administracijos atstovų vizijų - dėl centro steigimo ir jo veiklos pobūdžio – nesutapimas, 
jaunimui pageidaujant atskiro centro, o administracijai manant, kad jaunimo centras gali veikti, 
tačiau turi būti kuriamas, jaunimo įdarbinimo ir užimtumo centro modelio pagrindu. 
 

 
Palangos mieste veikia 12 formaliojo švietimo įstaigų ir 4 neformaliojo ugdymo įstaigos (Stasio 
Vainiūno muzikos mokykla, Palangos moksleivių klubas, sporto centras ir Palangos pagalbos 
mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras). Remiantis savivaldybės administracijos atstovų 
pateiktais duomenimis, visose formaliojo švietimo įstaigose veikia ar bent formaliai yra 
sudarytos jaunimo savivaldos institucijos (8 lentelė). Mokyklose ir gimnazijose besimokantis 
jaunimas organizuoja ir vykdo įvairias vakarones, proginius ir kultūrinius renginius, diskotekas. 
Bent keletas jaunų asmenų tradiciškai yra ir mokyklos ar gimnazijos tarybos sudėtyje. 
 
8 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose 

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

savivaldoje, skaičius 
Formalaus švietimo įstaiga 12 4 
Organizacijos, teikiančios neformalaus 
švietimo paslaugas jaunimui 4 − 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 

 
Remiantis surinktais duomenimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos jauniausias narys, 
Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas, Artūras Sabaliauskas (gimęs 1986-03-07), kuris, 
vadovaujantis LR jaunimo politikos pagrindų įstatymo 2 straipsniu, yra priskirtinas jaunimui. 
Taigi, savivaldos veikloje (aukščiausiu lygmeniu) dalyvauja politinei partijai priklausantis jaunas 
asmuo. 
 
Jauni žmonės sudaro ir dalį suformuotos JRT, o ši yra pakankamai aktyvi – svarsto jaunimui 
aktualius klausimus ir priima sprendimus, skirsto lėšas jaunimui skirtiems projektus, organizuoja 
jaunimo lyderių bei su jaunimu dirbančių asmenų mokymus ir kt. 
 

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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Remiantis JRK pateiktais duomenimis, į struktūras ir bendras darbo grupes, kurios sukurtos 
jaunimui aktualiems klausimams spręsti, yra įtraukti politikai, administracijos atstovai bei 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų ir atstovai.  
 
7 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija atstovauja jaunimo interesus savo savivaldybėje? 
Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). 
N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 
Jaunimo atstovai gali dalyvauti savivaldybės tarybos bei jos komitetų ir komisijų posėdžiuose, 
kuriuose sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai. Visgi, nors savivaldybės tarybos posėdžiai 
atviri, jaunimo organizacijų atstovai nurodė negaunantys pakankamai informacijos apie jų 
organizavimą ir svarstomus klausimus. Tuo tarpu, į klausimą, kaip bendradarbiauja su JRK, 
apklausoje dalyvavę jaunuoliai atsakė, jog iš JRK gauna įvairią informaciją, įgyvendina projektus, 
trečdalis apklaustųjų nuolat teikia pasiūlymus, o nedidelė dalis – ir informaciją.  
 
8 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo 
koordinatore? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
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Daugumos apklausoje dalyvavusių organizacijų nuomone, per pastaruosius trejus metus 
bendradarbiavimas su savivaldybės administracija tapo intensyvesnis ir jaučiami teigiami 
požiūrio į jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai.  
 
9 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=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 
Visgi, tik pusė respondentų sutiko su tuo, kad savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo atstovų 
siūlymus dėl politikos (veiklos) tobulinimo. Jaunimo organizacijų atstovų nuomone, ypač 
jaučiamas savivaldybės administracijai ne kartą akcentuoto atviro jaunimo centro trūkumas.  
 

 
Apibendrinant surinktus duomenis galima daryti išvadą, kad Palangos miesto savivaldybės 
jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra vidutiniškas tiek savivaldybės administracijos, švietimo 
įstaigų lygiu, tiek vietos bendruomenių ir įvairių savivaldybės organizacijų lygiu. 
 
9 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 

Jauni asmenys yra 2 
bendruomenių 
valdybų nariai. 

Nenustatyta. 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 daugumos 
organizacijų 
savivaldoje. 

Nepakankamos 
žinios apie jaunimo 
dalyvavimo su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

Daugiau dėmesio skirti 
jaunimo informavimui. 
Didinti jaunimo 
sąmoningumą ir skatinti 
aktyvumą, motyvuoti 
jaunus žmones kuo 

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

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

politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius 
 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 

galimybes bei faktinį 
dalyvavimą. 

aktyviau įsitraukti tiek į 
pilietines, tiek į politines 
iniciatyvas. 

Jaunimo veikla Savivaldybėje veikia 
keliolika jaunimo 
organizacijų ir 
keletas neformalių 
grupių. Veikia 
sporto ir kultūros 
klubai bei 
neformalaus 
ugdymo įstaigos. 

Nepakankamai 
jaunimo yra 
įsitraukę į jaunimo 
organizacijų ar klubų 
veiklą.  

Stiprinti ir kuo labiau 
įtraukti jaunimo 
organizacijas, dirbti su 
jaunimo ir visuomenės 
lyderiais, juos geriau 
įtraukti į politikos 
formavimą. Galbūt 
reikalingos reguliariai 
vykstančios jaunimo 
organizacijų mugės. 

Jaunimo savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo švietimo 
įstaigose 

Jaunimas turi 
galimybes dalyvauti 
formaliojo švietimo 
įstaigų savivaldoje. 

Mokinių savivaldos 
didžia dalimi 
rūpinasi mokyklos 
renginių 
organizavimu bei 
dažniausiai tik 
formaliai dalyvauja 
mokyklos tarybos 
veikloje.  

Motyvuoti ir skatinti 
jaunimą dalyvauti 
formaliojo ir neformaliojo 
švietimo įstaigų 
savivaldoje. Mokyklose 
galėtų būti inicijuojamos 
įvairios viešos pilietiškumo 
ugdymo ir motyvacijos 
skatinimo akcijos 

Jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 

Savivaldybės 
taryboje dirba 26 
metų tarybos narys, 
kuris pagal LR 
Jaunimo politikos 
pagrindų įstatymo 2 
straipsnį yra 
priskirtinas 
jaunimui. Penki iš 
dešimties JRT narių 
yra jaunimo 
atstovai. 

JRT sprendimai yra 
rekomendacinio 
pobūdžio ir neturi 
lemiančios įtakos 
sprendžiant jaunimo 
problemas. 

Jaunimo politinės 
pakraipos organizacijoms 
intensyviau ruošti jaunimo 
lyderius, kurie būtų 
motyvuoti dalyvauti 
savivaldybės tarybos 
veikloje. 
Esamiems tarybos nariams 
kuo labiau įtraukti jaunimą, 
sudarant jiems sąlygas 
dirbti tarybos nario 
padėjėju visuomeniniais 
pagrindais. 
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 4. PARAMA JAUNIMUI 

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

 
Palangos miesto savivaldybėje jaunimo projektams įgyvendinti skiriamos lėšos dėl 
pablogėjusios ekonominės situacijos nuo 2008 m. sumažėjo du kartus. Visgi, 2010-2011 m. 
savivaldybės administracijai pavyko išlaikyti nekintančią 21000 Lt sumą, skiriamą jaunimo 
iniciatyvoms finansuoti.  
 
10 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos, Lt. 

Metai Savivaldybės skiriamos lėšos, Lt 
2008 41222 
2009 21482 
2010 21000 
2011 21000 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.  
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, 2011 m. Palangos miesto savivaldybėje vykdyti šie 
jaunimui skirti renginiai: jaunimo akcija „Su gintarinėm Šv. Kalėdom Palanga!“, orientacinės 
varžybos „Eldorado“, projektas „Gimtasis žodis – tiltas, išsaugojantis tautiškumą“, projektas 
„Ilgoji pertrauka“, pilietinė akcija „Tautiškumo raiška Palangos jaunimo veikloje“, akcija „Sniego 
gniūžtė“, projektas „Palangos miesto moksleivių įtraukimas į visuomeninę bei savanorišką veiklą 
ir miesto mokyklų savivaldų stiprinimas“, muzikinis projektas „KaRRamba“ ir „Vaikų vasaros 
poilsis“ (mažas pajamas gaunančių šeimų 7-17 m. vaikams). 
 
Į apklausos klausimą, ar gali naudotis savivaldybės administracijos teikiama finansine parama, 
respondentai atsakė teigiamai ir pažymėjo, kad dažniausiai naudojasi lėšomis projektams 
finansuoti. 
 
10 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per 
paskutiniuosius 3 metus? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  

4.1 Finansinė parama 
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Nors daugiau negu pusė apklausoje dalyvavusių asmenų nurodė, kad savivaldybės finansinės 
paramos skyrimo tikslai atitinka jaunimo poreikius, keli apklaustieji akcentavo, kad nėra 
galimybių bent dalį finansavimo lėšų skirti renginių dalyviams, pvz., socialiai remtiniems, 
išlaikyti. 
 
11 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=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 
Nors jaunimo atstovai pabrėžė lėšų stygių, akivaizdu, kad, jiems taip pat trūksta informacijos, 
patalpų ir bendrų veiklų su savivaldybe. Taigi, reikėtų gerinti savivaldybės administracijos 
komunikavimą su jaunimo organizacijomis, vykdyti paraiškų rengimo mokymus ir aiškiau 
argumentuoti paraiškų vertinimo rezultatus. 
 
12 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų 
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
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Savivaldybės administracija jaunimo ir su jaunimu dirbančioms įstaigoms ar organizacijoms nėra 
perdavusi ilgalaikio turto. Apie valstybės perduotą ilgalaikį turtą atliekant vertinimą duomenų 
vertinimui nebuvo pateikta. 

 
Pastaraisiais metais jaunimo organizacijos, neformalios jaunimo grupės ir su jaunimu dirbančios 
organizacijos dažnai siūlė savivaldybės administracijai tapti jų projektų partnere. Daugumoje 
projektų, ypač neformalių jaunimo grupių ir jaunimo organizacijų, JRK dalyvaudavo kaip 
konsultantė. 
 
13 pav. Ar Jūsų organizacija įgyvendino projektų kartu su savivaldybe per pastaruosius 3 
metus? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos 
atstovai). N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 
Į klausimą, ar jų organizacija per pastaruosius 3 metus įgyvendino projektų kartu su 
savivaldybės administracija, didžioji dalis apklausos dalyvių atsakė teigiamai (13 pav.). 
Savivaldybės administracija daugumos apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų buvo 
vadinama pagrindiniu finansiniu rėmėju (14 pav.). 
 
14 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=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  

4.2 Materialinė parama 

 
4.3 Kitokia parama 
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Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados:  

 pirma, savivaldybės finansinė ir kita parama jaunimo veiklai pastaraisiais metais išlieka 
gana aiškiai apibrėžta; 

 antra, savivaldybės administracija turėtų skirti finansavimą tokiems projektams, kurie 
skatintų jaunimo savanorišką veiklą, verslumą ir iniciatyvumą – tai galėtų padidinti ir 
jaunų žmonių įsitraukimą į jaunimo organizacijas.  

 
11 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 Nors jaunimo 

projektams 
įgyvendinti skiriamų 
lėšų apimtis nuo 2008 
m. sumažėjo, 
finansavimas išliko 
nepaisant 
ekonominio 
sunkmečio. 

Dėl ribotų finansinių 
galimybių 
savivaldybės parama 
jaunimo organizacijų 
projektams yra 
sumenkusi.  

Savivaldybei reikėtų gerinti 
pareiškėjų informavimą, 
mokymą, vertinimo rezultatų 
aiškinimą ir kitą 
komunikavimą su jaunimo 
organizacijomis, siekiant 
padidinti kokybiškų projektų 
srautą savivaldybėje. 

Materialinė parama Nenustatyta. Materialinės 
paramos poreikis 
(pirmiausia - 
patalpoms išlaikyti ir 
joms remontuoti) yra 
didelis, tačiau 
savivaldybės 
administracija 
pastaraisiais metais 
materialinės 
paramos neteikia. 

Reikėtų išanalizuoti 
materialinės paramos 
skyrimo formas ir pasirinkti 
tas, kurios labiausiai 
pasiteisina. Savivaldybėje 
galėtų būti įkurtas jaunimo 
centras ar kita atviroji erdvė 
jaunimui rinktis, bendrauti. 
Šiame centre galėtų veikti 
klubai ar organizacijos, jame 
būtų realizuojamos jaunimo 
neformalaus ugdymo 
iniciatyvos. 

Kitokia parama Nenustatyta. Jaunimo 
organizacijose 
trūksta žinių ir 
kompetencijos 
dalyvauti 
nacionalinio ir 
tarptautinio lygmens 
projektuose.  

Savivaldybės administracija 
turėtų imtis didesnės 
iniciatyvos inicijuojant tokius 
projektus kartu su jaunimu, 
juos mokant rengti paraiškas, 
įsitraukiant į nacionalinius ir 
tarptautinius tinklus. Dera 
svarstyti apie studijų 
finansavimą gabiems 
jaunuoliams, kurie gyvena 
nepasiturinčiose šeimose. 

 

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO 
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS 

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

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

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

 

 
Interviu su JRK duomenimis, savivaldybės administracija tiria jaunimo mokymo ir konsultavimo 
poreikius – JRK nuolat bendrauja su jaunimo atstovais ir tokiu būdu sužino jų poreikius ir 
prioritetines mokymųsi temas. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad 
poreikis mokytis yra didelis. Aktualios temos – projektų vadyba, organizacijos vadyba, kalbų 
mokymasis, bendravimo įgūdžių tobulinimas, socialinių įgūdžių stiprinimas. Mokymus 
dažniausiai organizuoja vietos organizacijos, vykdančios savivaldybės administracijos 
finansuojamus projektus.  
 
Išimtinai mokymams skirtų iniciatyvų Palangos miesto savivaldybėje nedaug, nes savivaldybės 
administracija organizacijoms neskiria lėšų paslaugoms, tame tarpe – mokymo, įsigyti.  
 

 
Pagrindiniai su jaunimu savivaldybėje dirbantys asmenys yra šios ataskaitos 3 skyriuje „Jaunimo 
dalyvavimas“ išvardintų organizacijų ir 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 jaunimo problemas bei ieškant jų sprendimo būdų. 
 
Savivaldybės administracija yra suinteresuota, kad su jaunimu dirbantys asmenys tobulintų 
savo kvalifikaciją ir įgytų naujų kompetencijų. 2008-2011 m. savivaldybės administracijos 
iniciatyva buvo suorganizuota ir savivaldybės lėšomis finansuota bent po keturis su jaunimu 
dirbančių asmenų mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo renginius.  
 

 
Remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, galima teigti, kad jaunimo neformalaus ugdymo ir 
konsultavimo veikla Palangos miesto savivaldybėje didžiąja dalimi apsiriboja jaunimo 
organizacijų ir klubų iniciatyvomis, kurios įgyvendinamos neturint pakankamo finansavimo. Vis 
tik atkreiptinas dėmesys, kad Palangoje veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios 
organizacijos yra gana gerai susipažinusios su neformalaus ugdymo metodais - paklausus, 
kokius neformalaus ugdymo metodus naudoja, buvo nurodyti visi galimi variantai. 

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu 

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija 
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15 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos 
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 
Visgi, apklausoje dalyvavusio jaunimo nuomone, jaunimui skirtų neformalaus mokymo ir 
ugdymo veiklų Palangos miesto savivaldybėje nepakanka. 
 
16 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui, 
Jūsų savivaldybėje? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 
Atsakydami į klausimą, kokie yra jaunimo poreikiai neformaliam mokymui ir konsultavimui, 
didžioji dalis respondentų akcentavo lyderystės mokymų, gerosios patirties pasikeitimo su 
kitomis Lietuvos bei užsienio organizacijomis aktualumą. 
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados 

 pirma, savivaldybėje yra nedidelė jaunimo mokymų ir konsultavimo pasiūla; 
 antra, jaunimo neformalų ugdymą ir jo metodus taiko bei gerai žino tiek jaunimo 

organizacijos, tiek su jaunimu dirbantys asmenys. 

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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12 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 

Bent kelios 
organizacijos 
savivaldybėje vykdo 
neformalaus 
ugdymo ir švietimo 
veiklas (pvz., 
švietimo įstaigos, 
viešoji biblioteka). 

Jaunimo 
neformalaus 
ugdymo ir švietimo 
poreikiai 
savivaldybėje nėra 
patenkinami, 
paslaugų ir jų 
prieinamumo 
jaunuoliams trūksta. 
Nėra atliekami 
sistemingi mokymų 
poreikio vertinimai. 

Jaunimo neformalus ugdymas 
turėtų išlikti svarbiu 
savivaldybės jaunimo 
politikos prioritetu. 
Atsižvelgiant į ribotas 
finansines savivaldybės 
galimybes, neformaliam 
švietimui turėtų būti 
išnaudojamos nacionalinio 
projektinio finansavimo 
galimybės, potencialiai 
jungiantis su kitomis 
savivaldybėmis. 
Turėtų būti sistemingai 
tiriami jaunimo mokymo ir 
ugdymo poreikiai, pradedant 
nuo vidurinio lavinimo 
mokyklų (pvz., siekiant 
jaunuolius parengti 
įsidarbinimui). 

Asmenys, dirbantys su 
jaunimu 

Bent keli jaunimo 
klubų vadovai yra 
suinteresuoti gerinti 
jaunimo 
neformalaus 
ugdymo situaciją, 
aktyviai ieško 
bendradarbiavimo 
tarp savivaldybės ir 
jaunimo organizacijų 
gerinimo būdų. 

Nenustatyta. Sukurti su jaunimu dirbančių 
asmenų duomenų bazę, kad 
įvairios jaunimo organizacijos 
ir neformalios grupės turėtų 
galimybę prieiti prie tokios 
informacijos. Kelti tokių 
asmenų kvalifikaciją, 
pasitelkiant kitus 
savivaldybės darbuotojus, 
nacionalinių institucijų 
atstovus, taip pat 
savivaldybės svečius. 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo padėtis 

Jaunimo 
organizacijos pažįsta 
ir taiko didelę 
neformalaus 
ugdymo metodų 
įvairovę. 

Trūksta neformalaus 
ugdymo veiklų, 
menkai tiriami 
jaunimo 
neformalaus 
ugdymo poreikiai. 

Didinti neformalaus ugdymo 
paslaugų prieinamumą ir 
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. 

 

 
Apie savo veiklą savivaldybės administracija jaunimą ir su jaunimu dirbančias organizacijas 
informuoja savivaldybės internetinėje svetainėje. Informacija apie savivaldybės administracijos 
ir jaunimo organizacijų veiklą, įvairius renginius taip pat talpina vietinėje spaudoje. Vieną kartą 
per savaitę leidžiamas „Vakarinės Palangos“ priedas „Ilgoji pertrauka“ yra skirtas aktualioms 
jaunimo problemoms gvildenti. Taip pat leidžiamas jaunimui skirtas „Palangos tilto“ priedas „O 
man ne dzin“. 
 
Atsakydami į klausimą, kokią informaciją gauna iš savivaldybės administracijos, dauguma 
respondentų pažymėjo informaciją apie finansavimo galimybes, savivaldybės įgyvendinamus 
projektus ir jaunimui aktualius renginius. Mažiausiai informacijos jaunimo atstovai gauna apie 
savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais o savivaldybės 
internetinėje svetainėje pateikiama informacija jaunimo klausimais nėra išsami. 
 
17 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus. Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 
Savivaldybės administracijos platinamos informacijos išsamumą pusė respondentų vertino labai 
prastai, ir tik vienas apklausos dalyvis nurodė, kad savivaldybės administracija jaunimą 
informuoja vidutiniškai. 

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
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18 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą 
jaunimo politiką. Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 
Apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai pažymėjo, kad jaunimui stinga informacijos 
apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais. 
Respondentai taip pat pasigedo informacijos apie projektų finansavimo galimybes.  
 
19 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne 
savivaldybės administracijos atstovai). N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 
Respondentų nuomone, mažiausiai efektyvus informavimo būdas yra skrajutės, taip pat 
informaciniai renginiai bei televizija. Dauguma respondentų aktualią informaciją norėtų gauti el. 
paštu iš JRK arba rasti ją savivaldybės internetinėje svetainėje (20 pav.). 
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20 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų 
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Palangos miesto savivaldybė informuoja jaunimą apie jaunimui skirtą veiklą. Informacija, apie 
jaunimo vykdomą veiklą, jaunimui skelbiama šiomis priemonėmis: savivaldybės internetinėje 
svetainėje, elektroniniu paštu, spaudoje, JP pristatant įvairiuose renginiuose ir neformaliais 
kanalais. 
 
Tuo tarpu jaunimo organizacijos apie jaunimo veiklos galimybes informuoja neformaliais 
informacijos sklaidos kanalais, vietinėje spaudoje ir el. paštu. 
 
21 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos 
atstovai). N=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 
Paklausti, kaip gerinti jaunimo informuotumą, apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų 
atstovai pasiūlė organizuoti reguliarius atvirus pokalbius su JRK, su JRT pirmininku, su miesto 
meru. Taip būtų parodomas dėmesys jauniems asmenims, juos taip pat motyvuojant ir 
skatinant veikti. 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas 
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Galima teigti, kad 6.1 skyriuje išvardinti jaunimui aktualios informacijos sklaidos kanalai yra 
pakankami, o, apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nuomone, vietinė žiniasklaida 
jaunimo klausimus analizuoja pakankamai išsamiai. 
 
22 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=6 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011  
 
Daugiau nei 70 proc. apklausos respondentų nurodė, kad bendradarbiauja su žiniasklaida, 
teikdami vietos jaunimui aktualią informaciją, didelė dalis jų nurodė, kad žiniasklaida jaunimo 
tematiką pristato plačiai ir visapusiškai. 
 

 
Apibendrinant, galima teigti, kad Palangos miesto savivaldybėje veikia dauguma jaunam 
asmeniui prieinamų jaunimo informavimo priemonių. Kita vertus, šių priemonių efektyvumas 
galėtų būti aukštesnis: 

 pirma, savivaldybės tinklalapyje talpinama jaunimui aktuali informacija turėtų būti 
išsamesnė ir platesnė – jaunuoliai nežino, kaip ir kur tokios informacijos ieškoti; 

 antra, vienas patrauklesnių informacijos sklaidos būdų – informavimas per socialinius 
tinklus ir el. paštu (jaunimo organizacijų atveju) – nėra pakankamai išnaudojamas. 

 
13 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 

Palangos vietinėje 
spaudoje yra 
savaitinis priedas, 
skirtas jaunimui 
„Ilgoji pertrauka“ 

Savivaldybės 
svetainėje esanti 
rubrika turėtų būti 
interaktyvesnė, 
informacija dažniau 
atnaujinama, 
daugiau dėmesio 
skirti informavimui 

Jaunimą reikėtų daugiau 
informuoti apie savivaldybės 
sprendimus, ieškoti 
efektyvesnių būtų tai daryti. 
Dažniau turėtų būti 
atnaujinama savivaldybės 
internetinė svetainė. Joje 
turėtų būti patalpintos 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje 

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

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

ne tik paties jaunimo 
ar su jaunimu 
dirbančių asmenų, 
bet ir kitų tikslinių 
grupių – 
bendruomenių, 
verslo, žiniasklaidos. 

nuorodos, kur dar 
papildomos informacijos 
jauni žmonės galėtų rasti. 
Kita vertus, pačios jaunimo 
organizacijos galėtų būti 
aktyvesnės viešindamos 
jaunimui aktualią informaciją, 
nes JRK el. paštu negali 
pasiekti neaktyvaus jaunimo. 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Apie vykdomą veiklą 
savo svetainėse 
skelbia jaunimo 
organizacijos ir 
klubai. 

Surengti jaunimo organizacijų 
ar jaunimo vykdytų projektų 
mugę-pristatymą; Sukurti 
interaktyvų Palangos jaunimo 
portalą internete. Skatinti 
veikiančias jaunimo 
organizacijas keistis 
informacija apie savo 
vykdomas veiklas, kad visos 
jaunimo iniciatyvos taptų 
matomesnės.  
Jaunimo veiklai pristatyti 
naudoti jaunimo tarpe 
populiarius socialinius tinklus, 
prisidėti kuriant ir tobulinant 
jaunimo organizacijų 
internetines svetaines. 

Jaunimo leidiniai ir 
erdvė jaunimui 
vietinėje 
žiniasklaidoje 

JRK ir jaunimo 
rengiami straipsniai 
yra visada 
publikuojami vietos 
leidiniuose. Vietos 
leidiniuose yra 
specialiai jaunimui 
skirtas priedas. 

Nenustatyta.  
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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. 

 

 
Palangos miesto savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra - Jaunimo 
reikalų taryba. JRT sudaroma pariteto principu. Penki JRT nariai yra savivaldybės institucijų 
atstovai, kiti penki – jaunimo organizacijų atstovai. Remiantis JRT nuostatais, Jaunimo reikalų 
tarybos posėdžiai yra šaukiami pagal poreikį, tačiau ne rečiau nei kartą per 3 mėnesius. 
 
Jaunimo atstovai dalyvauja savivaldybės tarybos ir jos komitetų ar komisijų posėdžiuose bei, 
interviu duomenimis, norėtų ir toliau būti kviečiami pasisakyti jaunimo klausimais, tokiu būdu 
prisidedant prie problemų svarstymo ir sprendimų priėmimo. Savivaldybės atstovai iš jaunimo 
taip pat tikisi aktyvesnio įsitraukimo, įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką. 
 

 
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama kaip horizontali politika bendradarbiaujant 
savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės politikos sritis. Jaunimo 
politikos įgyvendinimo elementai įtraukiami į tiesiogines savivaldybės Švietimo, Kultūros, 
Socialinės rūpybos ir Vaikų teisių apsaugos skyrių veiklas. 
 
Pagal poreikį skyriai bendradarbiauja svarstant įvairius jaunimo klausimus, rengiant projektus, 
organizuojant renginius. Palangos miesto savivaldybėje sukurtos kelios darbo grupės ir 
komisijos, skirtos spręsti jaunimui aktualius klausimus: Vaiko gerovės komisija, Narkotikų 
kontrolės komisija, Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų atrankos komisija, Bendruomenės 
vaiko teisių apsaugos taryba, Saviraiškos programų vertinimo ir atrankos komisija. 
 
Paklausti, ar jaunimo politikos prioritetai ir priemonės įvardinti savivaldybės strateginiame 
plane bei savivaldybės skyrių veiklos planuose, pusė apklausoje dalyvavusių savivaldybės 
administracijos atstovų pažymėjo, kad jaunimo politika atsispindi savivaldybės strateginiame 
plane, tačiau atskiros priemonės jaunimui nenumatytos, kita pusė pažymėjo, kad jaunimo 
politika aptariama skyrių veiklos planuose. 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros 

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose 
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose 
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Remiantis apklausos rezultatais, skirtingų savivaldybės skyrių atstovai dažniausiai 
bendradarbiauja dalyvaudami JRT veikloje, rengdami bendrus jaunimui skirtus projektus ir 
dalyvaudami savivaldybės tarybos posėdžiuose. 
 

 
Remiantis surinktais duomenimis, galima daryti prielaidą, kad tarpžinybinis ir tarpsektorinis 
bendradarbiavimas vykdomas nepakankamai apibrėžtai – tai greičiau yra kasdieninis darbas, nei 
tikslinga jaunimui aktualių problemų sprendimų paieška. Jaunimui aktualios problemos 
analizuojamos svarstant kitų sričių klausimus, iš visumos jų neišskiriant. 
 
Įgyvendinant jaunimo politiką dirba ne tik savivaldybės administracija ir jos institucijos, bet yra 
stengiamasi įtraukti ir kitų sričių atstovus. 
 
14 lentelė. Skirtingų sričių atstovų įtraukimas į JP formavimo ir įgyvendinimo procesus 

Atstovai Kaip įtraukiami 
Jaunimo Kviečiami atstovai į Jaunimo reikalų tarybos posėdžius 
Verslo Veikė verslumą skatinančio renginio „Versli Lietuva“ konsultacinis punktas 
NVO Kviečiami atstovai į Jaunimo reikalų tarybos posėdžius 
Žiniasklaidos Kviečiami atstovai į Jaunimo reikalų tarybos posėdžius 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktai 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); 

 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 ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir 
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinimui12. Iš savivaldybės administracijos atstovų nebuvo gauta jokių 
                                                             
 
 

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

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų 
praktinis veikimas 

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas 
nacionalinės jaunimo politikos prioritetams 
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duomenų apie savivaldybės administracijos (ne jaunimo organizacijų) dalyvavimą 
nacionaliniuose ar tarptautiniuose jaunimo problemų sprendimui skirtuose projektuose.  
 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad savivaldybės įgyvendinamos jaunimo 
politikos priemonės vidutiniškai atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus. 
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados: 

 pirma, Palangos miesto 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, Palangos miesto savivaldybėje įgyvendinamos jaunimo politikos priemonės gerai 
atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus.  

 
15 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 

Savivaldybėje veikia 
pariteto principu 
sudaryta Jaunimo 
reikalų taryba. 
Parengtas metinis 
JRT veiklos planas. 
JRT aktyvumas 
nemažas – JRT 
pateikia įvairius 
prašymus, 
formuluoja 
rekomendacijas. 

Palyginti maži JRT 
veiklos įgaliojimai ir 
įtaka formuojant 
savivaldybės JP. 

Stiprinti JRT veiklą ir 
įgaliojimus, susieti JRT veiklą 
su JRK metinės veiklos 
programos formavimu ir 
įgyvendinimu. 
Toliau formuoti metinius JRT 
veiklos planus ir priskirti 
atsakomybę už jų 
įgyvendinimą JRT nariams. 
JRT nariai patys turėtų 
aktyviau naudotis 
suteikiamomis galimybėmis, 
su kuriomis turėtų būti 
supažindinami. 

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

Nenustatyta. Jaunimo politikos 
įgyvendinimo gairės 
nėra numatytos 
strateginiame 
savivaldybės plane ir 
atskirų skyrių veiklos 
planuose. 

Į savivaldybės jaunimo 
politikos įgyvendinimą labiau 
įtraukti skirtingų savivaldybės 
skyrių atstovus, siekti, kad 
jaunimo politikos 
įgyvendinimas apimtų visas 
jaunimui svarbias viešosios 
politikos sritis. Aktualiausios 
sritys: užimtumas, būstas, 
verslo skatinimas, socialinė 
apsauga. 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 

Spręsdami jaunimo 
klausimus, 
bendradarbiauja 

Be JRT, tiesiogiai 
jaunimo klausimams 
skirtų tarpžinybinių 

Apsvarstyti galimybes ir 
poreikius jaunimo atstovus 
įtraukti į jau veikiančias 

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 
tinklų praktinis 
veikimas 

skirtingi savivaldybės 
skyriai, pasitelkiamos 
kitos institucijos. 

tinklų nėra. 
Tarpžinybinėse 
komisijose ir darbo 
grupėse jaunimo 
atstovai dalyvauti 
gali, bet lankosi 
retai. 

tarpžinybines darbo grupes ir 
tinklus. 
JRK ir / ar kitus su jaunimu 
dirbančių savivaldybės 
administracijos padalinių 
atstovus įtraukti į 
savivaldybės administracijos 
inicijuojamas darbo grupes ar 
komisijas, kurios gali įtakoti 
jaunimo situaciją. 
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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 būdais13. 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. Apačioje 
esančioje 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. 

                                                             
 
 

13 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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16 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 Palangos miesto savivaldybėje nebuvo nustatyta, sistemingai jaunimo 
situacijos tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus atliekančių, organizacijų. Savivaldybės 
administracija pati neatlieka didelės apimties tyrimų, tačiau turi galimybę viešųjų pirkimų būdu 
juos užsakyti iš kompetentingų organizacijų ar ekspertų, veikiančių nacionaliniu mastu ar kitose 
savivaldybėse. Mažesni tiksliniai tyrimai yra atliekami JRK iniciatyva. 
 

 
Jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą JRK apžvelgia metų veiklos ataskaitose. 
Atskiros, jaunimo situacijai stebėti skirtos, sistemos savivaldybėje nėra. Kita vertus, remiantis 
interviu metu pateikta informacija, savivaldybės administracija turi tam tikrus duomenis apie 
jaunimo situaciją (pvz., skaičius, amžius, demografija, išsilavinimas, poreikiai). JRK reguliariai 
atnaujina informaciją apie jaunimo organizacijas, jų veiklos tikslus, funkcijas, kontaktinius 
duomenis. JRK taip pat renka įvairius duomenis apie jaunimo situaciją ir jaunimo politikos 
įgyvendinimą bei juos teikia Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. JRK nurodė, kad organizacijos ir asmenys retai kreipiasi į savivaldybę dėl 
papildomų jaunimo situaciją apibūdinančių duomenų. Organizacijos, su kuriomis savivaldybės 
administracija (daugiausia – JRK) bendradarbiauja apsikeičiant, papildant, atnaujinant 
duomenis apie jaunimo situaciją, yra: švietimo, kultūros ir / ar sveikatos įstaigos, Nacionalinė 
jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, jaunimo organizacijos, neformalios grupės. 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai 

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena 
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Vieningos duomenų bazės apie jaunus žmones ir su jais dirbančias organizacijas, jiems skiriamas 
veiklas ir paslaugas savivaldybėje nėra. Savivaldybės svetainėje nėra pateikiamas mieste 
veikiančių organizacijų sąrašas. Pastarųjų kontaktinė informacija bei interneto svetainės gan 
sunkiai aptinkamos naršant internete. 
 
Apibendrinant surinktus duomenis, galima teigti, kad Palangos miesto savivaldybėje jaunimo 
situacijos stebėsena nevykdoma, o jaunimo situacijos ir poreikių tyrimai neatliekami. Ilgalaikiai 
raidos tyrimai, siekiant palyginti kelių metų rodiklius, taip pat nevykdomi. Tokie tyrimai leistų 
aiškiau suvokti jaunimo situaciją bei jos pokyčius savivaldybėje. Tyrimų rezultatų pagrindu būtų 
lengviau priimti atitinkamus sprendimus formuojant ir įgyvendinant savivaldybės JP. 
 

 
Atliekant šį vertinimą nebuvo nustatyta kitų jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex 
ante - išankstinio, nei interim - tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. Jaunimo 
politikos vertinimas jaunimo politikai tobulinti Palangos miesto savivaldybėje nėra naudojama 
praktika. Visgi, visų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai, taip pat ir savivaldybės 
administracijos atstovai, nurodė, kad vykdo vidinius savo veiklos įsivertinimus. 
 

 
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti 
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos 
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo 
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip 
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. Lietuvoje 
pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą, yra kol kas 
mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu. 
 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Palangos miesto savivaldybėje kol kas 
neįsitvirtino duomenimis ir įrodymais pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Tokia situacija 
būdinga ir kitoms viešosios politikos sritims, taip pat kitoms savivaldybėms. Viena 
akivaizdžiausių problemų yra ta, kad renkama mažai jaunimo situacijos duomenų, jie renkami 
nesistemingai, nėra nuosekliai lyginama situacija pamečiui. Pagrindinė problema yra analitinės 
funkcijos (tyrimų, vertinimo, analizės) trūkumas – ši funkcija nėra sistemingai vykdoma. 
 

 
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. 
 
Dauguma apklausos dalyvių, taip pat savivaldybės administracijos atstovai, į klausimą, ar per 
pastaruosius trejus metus savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo politikos formavimo ar 
įgyvendinimo naujovių, atsakė teigiamai. 
 
JRK inovacijos pavyzdžiu nurodė vienos jaunimo organizacijos pateiktą iniciatyvą sukurti 
internetinę jaunimo bendruomenę, siekiant parodyti Palangą kaip iniciatyvaus jaunimo ir 
aktyvaus laisvalaikio miestą bei skatinti kitų miestų jaunimo domėjimąsi Palanga ir 
bendradarbiavimą su Palangos miesto jaunimu.  

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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17 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo politikos 
tobulinimas ir 

inovacijos 
(5 ir 8 Metodikos 

indikatoriai) 

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

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

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

Nenustatyta. Savivaldybėje 
sistemingi tyrimai ir 
vertinimai jaunimo 
politikos srityje 
nėra atliekami. 

Savivaldybėje būtina diegti 
sistemingą jaunimo politikos 
vertinimą. 
Pirma, būtina sudaryti jaunimo 
situacijos rodiklių sąrašą, jį kasmet 
atnaujinti ir viešinti. Jaunimo 
rodikliai turi būti sudaromi 
atsižvelgiant į įvairių skyrių 
poreikius, juos renkant reikėtų 
bendradarbiauti su įvairiomis 
savivaldybėje veikiančiomis 
organizacijomis.  
Būtina diegti sistemingus jaunimo 
poreikių tyrimus. Siekiant duomenų 
palyginamumo, situacijos pokyčių 
įvertinimo, tyrimai turėtų būti 
atliekami kasmet. Tam JRT turėtų 
išskirti svarbiausių tyrimo klausimų 
sąrašą, pasitelkti tinkamus tyrimo 
metodus (pavyzdžiui, savivaldybėje 
įdiegti apklausų įrankį), naudotis 
jaunimo organizacijų pagalba. 
Savivaldybėje įgyvendinama 
jaunimo politika turėtų būti kasmet 
vertinama pagal numatytus 
produkto ir rezultato rodiklius; o 
kas keturis–penkis metus turėtų 
būti atliekamas poveikio vertinimas 
(vertinama įtaka numatytiems 
efekto kriterijams). Poveikio 
vertinimas turėtų būti siejamas su 
savivaldybės strateginio plano 
įgyvendinimo pabaiga ir naujo 
plano formavimo pradžia, siekiant 
tinkamai atsižvelgti į vertinimo 
rezultatus. 
Politikos įgyvendinimo vertinimui 
savivaldybė turėtų numatyti 
reikiamus finansinius išteklius. 

Duomenys apie 
jaunimą 

JRK iniciatyva 
renkami tam tikri 
duomenys. 

Nenustatyta. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Kelios jaunimo 
organizacijų vykdo 
vidinius veiklos 
įsivertinimus. 

Savivaldybėje 
nevykdomas 
sistemingas 
jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas.  

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

Surinkti duomenys 
naudojami 
formuojant 
savivaldybės 
strateginį planą, 
skyrių planus. 

Jaunimo politikos 
tyrimų rezultatai 
savivaldybės JP 
tobulinimui 
naudojami 
nepakankamai. 

Inovacijų taikymas 
ir plėtra 
formuojant bei 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 

2012-02-21 
įsteigta darbo 
grupė dėl jaunimo 
centro įkūrimo.  

Dėl ekonominio 
sunkmečio 
inovacijų 
įgyvendinimas 
jaunimo politikos 
srityje sumažėjo. 

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS 

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

 
Palangos miesto savivaldybės administracija bendradarbiauja su šių užsienio šalių miestų 
partnerių savivaldybėmis: Simrishamnas (Švedija), Frederiksbergas (Danija), Parnu (Estija), 
Jūrmala (Latvija), Liepoja (Latvija), Lodzė (Lenkija), Ustka (Lenkija), Svetlogorsko rajonas 
(Kaliningrado sritis, Rusija), Primorjė (Svetlogorsko rajonas, Kaliningrado sritis, Rusija), Bergeno 
miestas Riugene (Vokietija), Černiachovskas (Rusija), Kobuleti (Gruzija). 
 
Dažniausiai miestų partnerių savivaldybės bendradarbiauja šiose srityse: šeimos ir jaunimo 
klausimai, nevyriausybinių organizacijų veikla, švietimas, sportas ir kita.  
 
Koncepcijoje numatyta, kad Savivaldybė, skatindama tarptautinį bendradarbiavimą, sudaro 
sąlygas aktyviems jaunuoliams įgyti žinių ir įgūdžių užsienio valstybėse. Taip pat skatina 
tarptautinius jaunimo mainus, kurių tikslas – įgyti naujų žinių ir įgūdžių, tolerancijos bei 
pasitikėjimo kitomis tautomis. Visgi, į sudaromas tarptautines delegacijas jaunimo atstovai nėra 
įtraukiami.  
 

 
18 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 

Nenustatyta. Dėl žinių ir 
kompetencijos 
trūkumo jaunimas 
palyginti menkai 
pasinaudoja 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
teikiamomis 
galimybėmis, laiko 
jas mažiau 
aktualiomis. 

Pirma, reikėtų kuo geriau 
išnaudoti tarptautinio 
bendradarbiavimo galimybes 
savivaldybės administracijos 
darbuotojų bei savivaldybės 
institucijų, dirbančių su 
jaunimu, atstovų 
kompetencijai stiprinti ir 
susipažinti su gerąja užsienio 
šalių patirtimi sprendžiant 
jaunimo problemas, 
formuojant ir įgyvendinant 
jaunimo politiką. 
Antra, ši kompetencija ir 
patirtis turėtų būti 
panaudojama sprendžiant 
jaunimui aktualiausius 
klausimus, remiantis 
sistemingai vykdomais jaunimo 
poreikių tyrimais. 

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais 

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 10. GEROJI PRAKTIKA 

Geroji praktika suprantama kaip tokios jaunimo politikos savivaldybėse priemonės, dėl kurių 
sutaria suinteresuotosios šalys, arba kurios padeda efektyviai siekti jaunimo politikos tikslų. 
Taigi, gerąją praktiką galime suprasti tiek rezultato, tiek proceso prasme. Atsižvelgiant į 
Metodikos indikatorių struktūrą ir į viešosios politikos įgyvendinimo proceso etapus, 
vertinamoje savivaldybėje siekiama nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius pagal šiuos 
aspektus: 

 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo 
organizacijų; 

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

 
Palangos miesto savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiu galima vadinti antrąjį aspektą 
atitinkantį atvejį. Atliekant interviu, savivaldybės administracijos atstovai džiaugėsi 2012 m. jau 
penktąjį kartą vyksiančiomis ekstremalaus sporto varžybomis „KaRRamBa“.  
 
Šį ilgalaikį projektą, padedant Palangos kultūros centrui, organizuoja neformali jaunimo grupė 
„Jaunimas jaunimui“. 2011 m. didžiausias dėmesys buvo skirtas ekstremalaus sporto parko 
perstatymo projektui, kuris buvo pristatytas miesto tarybai ir jos patvirtintas. Pasak 
„KaRRamBos“ organizatorių, teigiamam sprendimui didžiausią įtaką padarė tinkamas 
problemos viešinimas: kreiptasi į spaudą, atvirai kalbėta socialiniuose tinklapiuose, kviesta 
pačius ekstremalus išsakyti savo nuomonę tarybos nariams. Miesto savivaldybės tarybai taip 
pat buvo pateikti konkrečių vietos sportininkų pasiekimai. 
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS 

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau 
pateikiamu analizės modeliu (23 pav.). 
 
23 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 

 
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir apklausomis 
bei interviu, galima teigti, kad Palangos miesto savivaldybės politika vidutiniškai14 apima 
nacionalinės jaunimo politikos kryptis, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių jos mastas yra 
nepakankamas. 
 

 
Bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į sektorinės 
politikos sritis, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali politika. 
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra vidutiniškai integruoti į kitas viešosios politikos 
sritis. Institucinė partnerystė įgyvendinama per pariteto principu formuojamą Jaunimo reikalų 
tarybą. Tarpžinybinis bendradarbiavimas vystomas sprendžiant aktualius jaunimo klausimus, 
tačiau jaunimo dalyvavimas darbo grupėse ir komisijose yra labai ribotas. Per pastaruosius 
trejus metus tarpžinybinio bendradarbiavimo pobūdis iš esmės nepakito, pagrindas jam buvo 
suformuotas anksčiau. 

                                                             
 
 

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

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

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali? 
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Palyginus su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, Palangos miesto savivaldybėje jaunimo 
dalyvavimo įgyvendinant jaunimo politiką lygis yra vidutinis. Savivaldybėje yra sukurtas ir 
dokumentais reglamentuotas mechanizmas suinteresuotoms šalims, pirmiausia jaunimo 
organizacijų atstovams ir su jaunimu dirbančių savivaldybės administracijos skyrių atstovams, 
įsitraukti JP įgyvendinimą, savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba. Visgi, JRT įgaliojimus 
reikia stiprinti, o jaunimo atstovai turi būti daugiau įtraukiami į savivaldybės komitetų ir 
savivaldybės tarybos veiklą. 
 

 
Savivaldybėje JRK pastangomis yra renkami duomenys apie savivaldybės jaunimą ir veikiančias 
jaunimo organizacijas, atliekamos jaunimo organizacijų apklausos. Vis dėlto, atliekant vertinimą 
surinkti duomenys rodo, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos įgyvendinama 
jaunimo politika prastai-vidutiniškai grįsta jaunimo poreikių nustatymu – savivaldybėje nėra 
atliekami reguliarūs jaunimo poreikių tyrimai, nėra sistemingos jaunimo padėties stebėsenos ar 
jaunimo informavimo apie savivaldybės aktualijas sistemos. Būtina iš esmės stiprinti jaunimo 
poreikių stebėseną ir jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimą. 
 

 
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. Visgi, atskiri savivaldybės administracijos skyriai atsižvelgia į 
jų veiklai aktualias jaunimo grupių problemas, todėl galima teigti, kad įgyvendinant jaunimo 
politiką yra gerai atsižvelgiama į jaunimo grupių interesus.  
 

 
Palyginus su kitomis panašiomis savivaldybėmis, Palangos miesto savivaldybėje sukurtos 
vidutinės prielaidos jaunimo politikai įgyvendinti – veikia Jaunimo reikalų taryba, JRK dirba 
išskirtinai tik jaunimo klausimais. Savivaldybėje sukurtos geros JRK darbo sąlygos. Visgi, jaunimo 
veiklai stiprinti ir jaunimo politikai įgyvendinti skiriamos lėšos nėra pakankamos. Galėtų būti 
aktyvinama ir stiprinama JRT veikla. Ypač pasigendama JRT įsitraukimo vykdant jaunimo 
situacijos tyrimui ir stebėsenai būtinų gairių nustatymui.  
 

 
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos 
rezultatų, atliekant interviu ir apklausą surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, kokiu 
mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Palangos miesto 
savivaldybės jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų buvo prašoma įvertinti 
jaunimo politikos pasiekimus per pastaruosius trejus metus šiose srityse: neformalaus švietimo 
plėtroje, didinant jaunimo galimybes įsidarbinti, skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą, 
rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija, užtikrinant jaunimo dalyvavimą, 

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą? 

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)? 

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo 
grupių interesus? 

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

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika savivaldybėje yra 
rezultatyvi? 
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aktyvumą, savanorystę, mažinant jaunimo socialinę atskirtį, skatinant tarptautinę jaunimo 
veiklą (24 pav.). 
 
24 pav. Įvertinkite, ar, Jūsų nuomone, savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika per 
pastaruosius trejus metus pasiekė gerų rezultatų žemiau įvardintose srityse. Pateikite savo 
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate o 5 – sutinkate, kad 
buvo pasiekti ženklūs rezultatai. Atsakymų vidurkiai. N=8 

 
Šaltinis: Palangos miesto organizacijų apklausa, 2011 
 
Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis, pastarųjų trejų metų Palangos miesto 
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo rezultatyvumas vertintinas vidutiniškai. 
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