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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS
EBPO

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

ES

Europos Sąjunga

JOS AS

Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

JP

Jaunimo politika

JRD

Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

JRK

Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius

JRT

Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba

LR

Lietuvos Respublika

VPVI

VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas
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ĮVADAS
Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires (toliau
– Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157
patvirtintą jaunimo politikos (JP) savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir jaunimo politikos
savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto „Partnerystės tarp
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“
metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką.
Remiantis Metodika, kokybės vertinimo tikslai yra:
1. siekti maksimalaus valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo
politikos srityje efektyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros, nukreiptos į
jaunimui aktualių klausimų sprendimą, visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse;
2. skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje.
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje:
1. surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Pasvalio rajono savivaldybėje, joje
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui;
2. išsiaiškinti Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;
3. aptarti Pasvalio rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai;
4. išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo lenteles
bei pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai:
 pirma, 2011 m. vasario mėnesį buvo atliktas interviu su Pasvalio rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatore (JRK);
 antra, iš savivaldybės buvo surinkti ir išanalizuoti įvairūs vertinimui reikalingi
duomenys, taip pat atlikta dokumentų ir antrinių šaltinių analizė;
 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėnesį. Apklausoje dalyvavo septyni
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos atstovai ir trylika jaunimo ar su jaunimu
dirbančių organizacijų atstovų.
Ataskaitą sudaro vienuolika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas savivaldybės kontekstas. Antroje
– devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti duomenys ir jų
analizė. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika. Vienuoliktoje dalyje pateikiamas vertinimo
apibendrinimas pagal vertintojų pasiūlytą analizės modelį. Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų
jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka
kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai
atitinka.
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1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS
Pasvalio rajono savivaldybėje yra du miestai – Pasvalys ir Joniškėlis, septyni miesteliai –
Daujėnai, Krikliniai, Krinčinas, Pumpėnai, Pušalotas, Saločiai ir Vaškai bei 398 kaimai. Rajonas
suskirstytas į 11 seniūnijų: Daujėnų, Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Krinčino, Namišių,
Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis1, 2011 m. pradžioje Pasvalio rajono
savivaldybėje gyveno 30856 gyventojai. 2010 m. savivaldybėje gyveno maždaug tūkstančiu
gyventojų daugiau (31718 gyventojai). Mieste gyveno daugiau nei du kartus mažiau žmonių
negu kaime, atitinkamai – 9294 ir 21562.
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. Pasvalio rajono savivaldybė pagal šį kriterijų
priskiriama „kaimo“ savivaldybių grupei ir yra labai arti „labai kaimo“ grupei priskiriamų
savivaldybių ribos – kaimiškose vietovėse gyvena 69,88 proc. visų Pasvalio rajono gyventojų.
1 lentelė. Gyventojų skaičius Pasvalio rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje.
Gyventojų skaičius miesteliuose ir
Iš viso gyventojų
Gyventojų skaičius mieste
kaimuose
30856
9294
21562
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.
Jauni žmonės rajone sudaro beveik ketvirtadalį (24,71 proc., 7625 asmenys) visų gyventojų;
2010 m. jie sudarė apie 24,86 proc. (7888 asmenys) visų gyventojų.
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje.
Metai
Merginų
Vaikinų
Iš viso
2010
3778
4110
7888
2011
3649
3976
7625
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis3, mieste yra 14 ugdymo įstaigų, 2 jaunimo neformaliojo
švietimo įstaigos (1 muzikos mokykla ir 1 sporto mokykla), jaunimo ir suaugusiųjų mokymo
centras bei edukacinis centras.

1
2

3

http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M3010202&PLanguage=0
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.
Čia ir toliau ataskaitoje 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 POLITIKAI ĮGYVENDINTI
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.

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra
Šioje dalyje pirmiausia aptariama Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo politiką
reglamentuojančių dokumentų struktūra, pristatomas jaunimo politikos turinys ir glaustai
įvertinamas jaunimo politikos turinio atitikimas jaunimo poreikiams:
 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo politiką savivaldybėje,
struktūra;
 antra, pristatomos jaunimo politikos savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, prioritetai;
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų 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 administracijos ir nevyriausybinių
organizacijų atstovai (remiantis apklausos ir interviu duomenimis).
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos strateginiame
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai (pvz., JP koncepcija) savivaldybėje padeda
numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus darbuotojų kaitai. Tuo tarpu
patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo
programa, parodo, kaip numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje.
Teisės aktų struktūra
Pasvalio rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimais priimtais teisės aktais4 ir Pasvalio rajono
savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais savivaldybės administracijos priimtais teisės aktais.
Jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančių savivaldybės teisės aktų
sąrašas pateikiamas 3 lentelėje.
3 lentelė. Savivaldybės JP įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai
Dokumento pavadinimas
Patvirtinta (metai)
Savivaldybės jaunimo politikos koncepcija
1998
Rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginis veiklos planas5
2010

4

Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR asociacijų įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas, LR
jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR labdaros ir paramos įstatymas, LR švietimo įstatymas, LR vietos
savivaldos įstatymas, kt., taip pat LR Vyriausybės nutarimai, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymais.
5
Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimais:
2009-08-26 Nr. T1-185 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005m. sausio 19 d. sprendimo Nr. T1-12 „Dėl
Pasvalio rajono plėtros iki 2014 metų strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
2009-09-29 Nr. T1-222 „Dėl Pritarimo projektui „Pasvalio rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio plėtros
plano 2010-2012 m. parengimas ir Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginio plano atnaujinimas“ ir dalinio
finansavimo paskyrimo“;
2010-03-24 Nr. T1-87 „Dėl strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“;
2010-04-07 Nr. T1-205 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimo Nr. T1-12
„Dėl Pasvalio rajono plėtros iki 2014 metų strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
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Dokumento pavadinimas
Rajono plėtros iki 2014 m. strateginis planas
Kultūros, sporto, bendruomeninės ir jaunimo veiklos plėtros programa6
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudėtis7
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai8
Pasvalio rajono Jaunimo reikalų tarybos ir Pasvalio rajono kaimo
bendruomenių bendradarbiavimo sutartis
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas
Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita
Jaunimo reikalų koordinatorės pareigybės aprašymas
Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa
Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita
Finansinės paramos jaunimo veiklai teikimo tvarka
Sprendimas dėl lėšų savivaldybės biudžete jaunimo politikai
įgyvendinti19
Savivaldybės institucijų leidžiami kiti teisės aktai, užtikrinantys jaunimo
politikos įgyvendinimą savivaldybėje20

Patvirtinta (metai)
2005
2010
2011
2007
2010
20099, 201010,
201111
200912, 201013
2010
200914, 201015,
201116
200917, 201018,
2011
2007
2009, 2010, 2011
2009-2011

2010-06-23 Nr. T1-148 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2010-2012 metų strateginio veiklos plano
patvirtinimo“;
2010-09-29 Nr. T1-208 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 19 d. sprendimo Nr. T1-12
„Dėl Pasvalio rajono plėtros iki 2014 metų strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo“;
2010-11-03 Nr. T1-233 „Dėl Pasvalio rajono plėtros iki 2014 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo ir
priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010-06-23 sprendimas Nr. T1-148 „Pasvalio rajono savivaldybės
kultūros, sporto, bendruomeninės ir jaunimo veiklos plėtros programos aprašas“.
7
Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimais:
1999-11-29 Nr. 472 „Dėl komisijos sudarymo“;
2000-05-01 Nr. 28 „Dėl rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo visuomeninių organizacijų reikalų tarybos sudėties
pakeitimo“;
2001-04-09 Nr. 139 „Dėl rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo visuomeninių organizacijų reikalų tarybos sudėties
pakeitimo“;
2003-06-18 Nr. 58 „Dėl rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo visuomeninių organizacijų reikalų tarybos
sudarymo“;
2004-07-07 Nr. 247 „Dėl rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo visuomeninių organizacijų reikalų tarybos
sudarymo“;
2007-05-16 Nr. T1-38 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“;
2011-08-24 Nr. T1-105 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“.
8
Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2002-12-30 sprendimu Nr. 420 „Dėl Pasvalio rajono Vaikų ir
jaunimo visuomeninių organizacijų reikalų tarybos nuostatų tvirtinimo“;
Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2004-11-30 sprendimu Nr.T1-346 „Dėl Vaikų ir jaunimo
visuomeninių organizacijų reikalų tarybos nuostatų tvirtinimo“;
Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007-05-16 sprendimu Nr. T1-37 „Dėl Pasvalio rajono
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatų tvirtinimo“;
Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009-05-13 sprendimu Nr. T1-87 „Dėl Pasvalio rajono
savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T1-37 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo
reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
9
Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2008-10-27. Protokolas Nr. 5.
10
Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2009-10-23. Protokolas Nr.4.
11
Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2010-10-7. Protokolas Nr. 4.
12
Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2009-10-23. Protokolas Nr.4.
13
Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2010-10-07. Protokolas Nr.4
14
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-01-22 įsakymas Nr. DV-47 „Dėl Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus 2009 metų veiklos programos patvirtinimo“.
15
Pasvalio rajono savivaldybės mero 2010-03-15 potvarkis Nr. MV-24 „2010 metų švietimo veiklos programa“.
16
Pasvalio rajono savivaldybės mero 2011-01-27 potvarkis MV-6 „2011 metų švietimo veiklos programa“.
17
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010-03-24 sprendimas Nr. T1-55 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2009 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“.
18
Patvirtinta Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 2010-10-07. Protokolas Nr.4.
19
Savivaldybės tarybos sprendimai: 2009-05-13 Nr. T1-100 „Dėl finansinės paramos jaunimo veiklai“; 2010-0324 Nr. T1-58 „Dėl finansinės paramos jaunimo veiklai“; 2010-04-28 Nr. T1-122 „Dėl finansinės paramos
jaunimo veiklai“; 2011-03-30 Nr. T1-62 „Dėl finansinės paramos paskyrimo jaunimo veiklai“.
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Pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi formuojant jaunimo politiką, yra 1998 m.
priimta Jaunimo politikos koncepcija (toliau – Koncepcija). Labai svarbu tai, kad jaunimo
politikos koncepcijoje įtvirtinamas svarus Jaunimo reikalų tarybos (JRT) vaidmuo, priimant
jaunimui aktualius sprendimus. Vienas iš svarbiausių Koncepcijoje numatytų jaunimo politikos
įgyvendinimo principų – integralumas. Koncepcijoje akcentuojama, jog savivaldybės jaunimo ir
švietimo politikos papildo viena kitą, todėl savivaldybės administracija skatina formalaus bei
neformalaus švietimo įstaigų ir visuomeninių jaunimo organizacijų bendradarbiavimą.
Įgyvendinant JP, taip pat yra vadovaujamasi Pasvalio rajono savivaldybės Kultūros, sporto,
bendruomeninės ir jaunimo veiklos plėtros programa, kuri yra sudedamoji savivaldybės 20102012 m. strateginio veiklos plano dalis. Tiesiogiai su jaunimo politikos įgyvendinimu yra
siejamas vienas programoje įtvirtintas tikslas – remti jaunimo organizacijų veiklą.
Rajono savivaldybės tarybos 2005 m. patvirtintame Pasvalio rajono plėtros iki 2014 metų
strateginiame plane įtrauktos ir su jaunimu susiję užimtumo, profesinio mokymosi ir
kvalifikacijos tobulinimo, socialinės atskirties mažinimo ir socialinės integracijos, sveikatos
apsaugos, verslo rėmimo bei kitos temos.
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams
Jaunimo politikos koncepcijoje nurodomi jaunimo politikos tikslai:
 sudaryti sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai
asmenybei;
 padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį šalies bei rajono
gyvenimą;
 skatinti dvasinių vertybių formavimąsi, ugdant pareigą Tėvynei ir šeimai;
 užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines, politines teises;
 rūpintis jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimu, jaunimo žalingų įpročių ir
nusikalstamumo prevencija, užimtumu, būstu ir kitomis aktualiomis jaunimo
problemomis.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, jaunimo politikos klausimai vis labiau įtraukiami į
savivaldybės darbuotojų darbotvarkę. Be to, nuo 2008 m. atsirado naujų veiklų, sričių, su vaikų
ir jaunimo tematika susijusių problemų. JRK nuomone, savivaldybės jaunimo politika apima

20

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimai:
2009-04-01 Nr. T1-59 „Dėl sporto klubų, visuomeninių organizacijų ir programų finansavimo skyrimo“;
2009-04-01 Nr. T1-75 „Dėl lėšų skyrimo nevyriausybinėms organizacijoms“;
2009-05-12 Nr. T1-102 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
lėšų paskirstymo“;
2009-07-15 Nr. T1-162 „Dėl lėšų skyrimo su negalia socialinės integracijos projektams“;
2009-10-28 Nr. T1-232 „Dėl lėšų paskyrimo Daujėnų sporto klubui „Orija“;
2009-06-12 Nr. T1-149 „Dėl lėšų skyrimo leidybai“;
2010-03-24 Nr.T1-60 „Dėl lėšų paskyrimo žmonių su negalia socializacinės integracijos projektams“;
2010-03-24 Nr. T1-78 „Dėl sporto klubų, visuomeninių sporto organizacijų ir programų finansavimo“;
2010-04-28 Nr. T1-119 „Dėl lėšų paskyrimo nevyriausybinėms organizacijoms“;
2011-03-30 Nr. T1-84 „Dėl lėšų paskyrimo nevyriausybinėms organizacijoms“;
2011-03-30 Nr. T1-61 „Dėl lėšų paskyrimo žmonių su negalia socialinės integracijos projektams“;
2011-03-30 Nr. T1-63 „Dėl sporto klubų, visuomeninių sporto organizacijų ir programų finansavimo“;
2011-03-30 Nr.T1-67 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
lėšų paskirstymo“;
2009-04-01 Nr. T1-44 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo
mažinimo ir prevencijos 2008-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“;
2010-01-20 Nr. T1-5 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos
patvirtinimo“;
2010-03-24 Nr.T1-54 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo mažinimo
ir prevencijos 2008-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“;
2011-02-09 Nr. T1-15 „Dėl Pasvalio rajono etninės kultūros plėtros programos ir priemonių plano 2011-2014
metams patvirtinimo“.
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visas jaunimui reikšmingas sritis, problemas bei poreikius. Visgi, JRK pažymėjo, jog įgyvendinant
JP, daugiau dėmesio reikėtų skirti jaunimo verslumo skatinimo ir paramos priemonėms.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyviai patvirtino, kad savivaldybės
administracija gerai21 atsižvelgia į visų jaunimo grupių poreikius, bet išskyrė sritis, kurių
klausimai turėtų būti dažniau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę. Tai užimtumas,
savanorystė, pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui, jauna šeima ir būstas bei kt. (1-2 pav.).
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=2022

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys/ kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. Atsakiusiųjų
procentas. N=20

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011

21

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.
22
Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius.
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2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės
tarnautojai
Šiame skyriuje pristatomos jaunimo politiką įgyvendinantys savivaldybės struktūriniai
padaliniai, pateikiamas valstybės tarnautojų skaičius (4 lentelė).
4 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
struktūriniai padaliniai ir valstybės tarnautojai.
Įgyvendina tik
Įgyvendina jaunimo politiką
Skyrius
jaunimo politiką
greta kitų veiklų
(darbuotojų skaičius)
(darbuotojų skaičius)
Švietimo ir sporto skyrius
0
1 (JRK) + 3
(jame dirba jaunimo reikalų
koordinatorė pavaldi skyriaus
vedėjui)
Socialinės paramos ir sveikatos
0
3
Vaiko teisių apsaugos
0
3
Investicijų ir turto valdymo
0
1
Civilinės metrikacijos
0
2
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje su jaunimu
dirbančių darbuotojų etatų skaičius nesikeitė nuo 1998 m. - jaunimo politikos klausimus kuruoja
JRK, glaudžiai bendradarbiaudama su visais savivaldybės darbuotojais. JRK pažymėjo, jog esant
poreikiui, jai visada geranoriškai padeda visų sričių specialistai, savivaldybės administracijos
darbuotojai, seniūnijų, kultūros, švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kaimo seniūnijų
atstovai.
Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba yra sudaroma lygiateisės partnerystės
pagrindu. Vertinimo metu23, 2011-2014 m. kadencijos JRT sudarė 8 nariai – 4 savivaldybės
tarybos atstovai ir 4 Pasvalio rajono nevyriausybinių jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų atstovai: mero pavaduotojas ir 3 rajono tarybos nariai, jaunimą atstovavo Grūžių
kaimo bendruomenės, Pumpėnų vidurinės mokyklos, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos,
Namišių seniūnijos atstovai.
Naujos kadencijos JRT buvo formuojama tiesiogiai nedalyvaujant Pasvalio JOS AS. Remiantis
interviu duomenimis, Pasvalio JOS AS neįtrauktas todėl, kad tuo metu apskritojo stalo veikla
realiai nevyko, buvusiam aktyvui išvykus iš Pasvalio mokytis į kitus miestus. Siekiant suformuoti
JRT, savivaldybės administracijos iniciatyva buvo sukviesta jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų sueiga, kuri galėjo deleguoti savo atstovus į naujos kadencijos JRT. Pastarosios
nariai – jaunimo atstovai - buvo išrinkti slaptu balsavimu. Visgi, trys į JRT jaunimo ir su jaunimu
dirbančių organizacijų sueigos deleguoti asmenys yra vyresni nei 29-erių metų amžiaus ir šiuo
aspektu jau nebeatitinka jauno žmogaus sampratos. Be to, didžioji dalis naujai suformuotos JRT
narių nėra jaunimo organizacijų atstovai, todėl (taip pat neturint tiesioginio kontakto su
Pasvalio JOS AS) kyla abejonių dėl galimybių ir kompetencijos šiems asmenims atstovauti
būtent jaunimo interesus.
Greta savivaldybės struktūrinių padalinių, JRT ir Pasvalio rajono JOS AS, Pasvalio rajono
savivaldybėje jaunimo politiką įgyvendina vietos bendruomenės, švietimo ir kultūros įstaigos,
seniūnijos, kaimo bendruomenės, vaiko dienos centrai ir kt.

23

Čia ir toliau – 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėn.
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2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje yra sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai bei
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti.
Nuo 1998 m. spalio mėn. Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės pareigas
eina savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vida
Stokienė. Jaunimo reikalų koordinatorė yra pavaldi šio skyriaus vedėjui. Jaunimo reikalams JRK
skiria didžiąją dalį darbo laiko.
Jaunimo reikalų koordinatorė, skirtingai nei yra rekomenduojama Pavyzdiniame savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme24, yra pavaldi ne savivaldybės
administracijos direktoriui, bet savivaldybės struktūrinio padalinio vedėjui.
Be pagrindinių, t.y. jaunimo reikalų koordinavimo funkcijų, JRK yra priskirta keletas (apie
trečdalis) su JP tiesiogiai nesusijusių funkcijų: nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėti
piliečių ir švietimo įstaigų prašymus, pareiškimus ir skundus, dalyvauti rengiant tikslinių
švietimo programų projektus, teikti savivaldybės tarybai tvirtinti ir jas įgyvendinti tam, kad
užtikrintų efektyvų skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, kuruoti neformalųjį švietimą, etnokultūrą,
kraštotyrą bei Pasvalio muzikos mokyklos ir Vaiko dienos centrų veiklą savivaldybėje, kuruoti ir
koordinuoti vaikų ir jaunimo socializaciją bei nusikalstamumo prevenciją savivaldybėje, vaikų
vasaro poilsio organizavimą, kuruoti mokomuosius dalykus (muziką, dailę, teatrą,
choreografiją), vykdyti jų priežiūrą, dalyvauti kuruojamų mokyklų ir pagalbos mokiniui
specialistų atestacijos komisijose, ekspertų grupėse.
JRK pareigybės aprašyme nėra išskiriamos šios Pavyzdiniame savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriaus 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);
 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);
 dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir su
Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekiant perimti ir pasidalinti
gerosios praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo
savivaldybėje klausimais (7.14 punktas);
 inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei
analizuoti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius (7.16 punktas);
 inicijuoti ir įgyvendinti gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei savivaldybės
jaunimo politikos patirties perdavimą užsienio šalims (7.17 punktas).
Per 2008 - 2011 metų laikotarpį, rajono savivaldybės tarybai JRK pateikė keliasdešimt
pasiūlymų. Rengė savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus
įsakymų projektus įvairiais jaunimo politikos ir darbo su jaunimu klausimais, raštus jaunimo

24

Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1137.
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veiklos klausimais įstaigoms ir organizacijoms. Teikė pasiūlymus susitikimuose, konsultacijose.
Teiktų pasiūlymų pavyzdžiai:
 dėl vaiko dienos centrų steigimo;
 dėl savivaldos dienų organizavimo savivaldybėje;
 dėl pilietiškumo pamokos;
 dėl akcijų ir renginių per Pasvalio miesto gimtadienį;
 dėl projekto „Tiltų statymas tarp Pasvalio ir Giotenės (Švedija) švietimiečių“;
 dėl projekto „Jaunieji savo šalies ambasadoriai“ (su Vokietijos Obernchirkino
savivaldybe);
 dėl projekto „Šeimos ir darbo santykių derinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“;
 dėl konferencijos „Gyvybės vertė jaunimo akimis“;
 dėl akcijų „Kuriame jaukią mokyklos aplinką“, „Darom“ ir kt. organizavimo;
 kiti jaunimui aktualūs klausimai.
Remiantis JRK pateikta informacija, į visus pateiktus pasiūlymus buvo atsižvelgta, visos
iniciatyvos paremtos, JRK nuomonė visada išklausoma.
JRK yra įtraukta į šių sričių darbo grupes ir komisijas:
 kraštotyros, etnokultūros, menų, kūrybiškumo skatinimo ir vertinimo (temos – mokyklų
ir muziejų apžiūra, „Žiemgala“, etnokultūros olimpiados, dainų dainelės, pasirengimas
„Dainų šventei“, alternatyvios mados šventei – konkursui „Išprotėjęs ruduo“);
 prevencijos (konkursai, olimpiados, darbo grupės);
 sveikatinimo (tema – „Sveikuolių sveikuoliai“);
 Lietuvai pagražinti (tema – gražiausiai tvarkomos aplinkos);
 pilietiškumo (temos – Konstitucijos, Nacionalinio diktanto).
Vertinant JRK darbo efektyvumą ir rezultatus, dera pastebėti, kad JRK itin sėkmingai kuruoja
jos kompetencijai priskirtas veiklos sritis bei turi didelį savivaldybės administracijos ir politikų
palaikymą.
JRK pažymėjo, kad darbo planavimas ir organizavimas vyksta sklandžiai, vis tik, šį procesą
kartais išbalansuoja „momentiniai“ nurodymai atlikti užduotis kuo skubiau – taip nukenčia
„momentinių“ ir planuotų darbų kokybė, planuoti darbai nukeliami tolesniam laikotarpiui.
Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, JRK nuomone, taip pat vyksta
sklandžiai – bendrauja su JRD, vyksta į JRD organizuojamus mokymus, bendrauja ir
bendradarbiauja su kitų savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais. JRK yra sudarytos
pakankamos galimybės tobulintis ir kelti kvalifikaciją (5 lentelė).
5 lentelė. Kvalifikacijos kėlimo kursai ir seminarai.
Metai
Kursai / seminarai (aprašymas)
2008
Tobulinosi kursuose ir seminaruose:
 „Konfliktų valdymas ir tarpininkavimas“, 2008-01-15,16, pažymėjimas Nr. 0094,
16 a. val.;
 Vokietijos jaunųjų ūkininkų patirtis ruošiant ir įgyvendinant ūkininko profesijos
ir įvaizdžio formavimo programą“, 2008-01-20-25;
 „Drausminės, tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymas“, 2008–03-13,
pažymėjimas Nr. 3538, 8 ak. val.;
 „Kompiuterinio raštingumo pagrindai“, pažymėjimas Nr. 42-06, 40 ak. val.;
 „Kompiuterinio raštingumo pagrindai pagal ECDL programą“, pažymėjimo Nr.
512-06, 84 ak. val.;
 anglų kalbos „Beginner“ kursas, pažymėjimas Nr. 31423, 40 ak. val.;
 „Ekologinio švietimo svarba formuojant harmoningą visuomenę. Gamta ir
etnokultūra Pasvalio krašte“, pažymėjimas Nr. 11127, 6 ak. val.;
 „Vaikų socializacijos programų rengimas ir įgyvendinimas – 2008“, pažymėjimas
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Metai

2009

2010

Kursai / seminarai (aprašymas)
Nr. 59, 6 ak. val.;
 „Konkursas „nerūkanti klasė 2007-2008“, pažymėjimas Nr. NK7-92, 60 ak. val.;
 „Mokinių pasiekimų tyrimų ir išorės audito kokybinių duomenų panaudojimas
tobulinant ugdymo kokybę“, pažymėjimas Nr. 11626, 8 ak. val.
Dalinosi gerąja darbo patirtimi:
 skaitė pranešimą „Atvira savivalda Pasvalio rajone“ (konferencija „Atvira
savivalda – sveikas žmogus – sveika visuomenė“, 2008-12-04, pažymėjimas Nr.
490);
 organizavo 8 val. seminarą-išvyką (52 dalyviai) „Etnokultūros ir tradicijų
puoselėjimas Aukštaitijos regione“, 2008-10-21, pažymėjimas Nr. 484;
 kitos iniciatyvos ir renginiai.
Tobulinosi kursuose ir seminaruose:
 „Etnokultūros tradicijų puoselėjimas Aukštaitijos regione: kulinarinio paveldo
pažinimas“ 2009-09-25, pažymėjimas Nr. 592, 8 ak. val.;
 „Naujos idėjos ir raiškos priemonės dailės ir technologijų pamokose“, 2009-1014, pažymėjimas Nr. 616, 8 ak. val.;
 „Prevencinės veiklos konkurso „Nerūkanti klasė“ organizavimas rajone“,
pažymėjimas Nr. NK 8/9- 672, 60 ak. val.;
 „Jaunimo politikos plėtros tendencijos“, pažymėjimas Nr. 6P-22(5.12), 24 ak.
val.;
 „Neformaliojo švietimo galimybių plėtra“, pažymėjimas Nr. 14165, Nr. 14177,
Nr. 14202;
 „Parlamentarizmas Lietuvoje“, pažymėjimas Nr. 414;
 prevencinės veiklos konkursas „Klasė be alkoholio 2009“, pažymėjimas Nr. AK906;
 „Vaiko dienos centrų gerosios patirties sklaida“, pažymėjimas Nr. 565;
 „Ugdymo(-si) poreikių tenkinimas Pasvalio rajono švietimo įstaigose“,
pažymėjimas Nr. 577.
Dalinosi gerąja darbo patirtimi:
 organizuodama seminarus-mokymus: „Neformaliojo švietimo galimybių plėtra“
(2009-09-05,09 8 ak. val.; 2009-10-7,16 12 ak. val.; 2009-11-10,13 12 ak. val.,
2009-12-14,17 12 ak. val., pažymėjimai Nr.317, Nr.618, Nr.619); „Dėl Pilietinio ir
tautinio ugdymo projektų“ (2009-03-10 ir 2009-04-20); „Dėl Socializacijos
projektų“ (2009-03-16 ir2009-04-28); „Dėl jaunimo savivaldos dienos Pasvalio
rajono savivaldybėje organizavimo“ (2009-10-15 ir 2009-11-12); „Dėl projekto
„Pilietiškumo mokykla“ (2009-11-14);
 dirbdama savo tiesioginį darbą: dalyvaudama Lietuvos vaikų ir jaunimo
laisvalaikio organizatorių asociacijos veikloje, dalyvaudama Žiemgalos
akademijos (draugijos) veikloje, dalyvaudama mokyklų vadovų atestacinės
komisijos veikloje, vertindama socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo,
jaunimo pilietiškumo ugdymo, laisvalaikio organizavimo ir jaunimo iniciatyvų
skatinimo programas, dalyvaudama sveikos gyvensenos propagavimo komisijos
veikloje, dalyvaudama Lietuvai pagražinti draugijos Pasvalio skyriaus
pasitarimuose.
Tobulinosi kursuose ir seminaruose:
 „Stresas darbe, jo valdymo pagrindai ir krizių įveikimas“, 2010-06-01,
pažymėjimas Nr. 100601-1097, 8 ak. val.;
 edukacinių knygų Stephen R. Covey „8-asis įprotis: tobulybės link“ ir Lee
Iacocca, Catherine Whitney „Kur dingo visi lyderiai“ pristatymas, 2010-09-27,
pažymėjimas Nr. 15030, 4 ak. val.;
 „Neformaliojo ugdymo metodai“, 2010-04-29-30, pažymėjimas Nr. 101, 12 ak.
val.;
 „Efektyvus viešųjų paslaugų ir priemonių jaunimui koordinavimas“, 2010-05-07,
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Metai

Kursai / seminarai (aprašymas)
pažymėjimas Nr. NPI-10-696, 16 ak. val.;
 „Paslaugų kokybės tobulinimas viešajame sektoriuje“, 2010-11-12, 8 ak. val.;
 „Institucijos padalinių tarpusavio bendradarbiavimas“, 2010-10-07, 8 ak. val.;
 „Projektų valdymas ir administravimas“, 2010-09-16, 8 ak. val.;
 „Valstybės tarnautojų komandinis darbas“, 2010-08-26, 8 ak. val.;
 „Strateginio plano veiklos įgyvendinimas“, 2010-03-09, 8 ak. val.;
 valstybės tarnautojų kvalifikacijos mokymų tobulinimo kursas, įgyvendintas
vykdant Jaunimo reikalų koordinatorių kvalifikacijos tobulinimo programą,
pažymėjimas Nr. KTP- 491/028, 60 ak. val.;
 „Strateginis suaugusiųjų švietimo planavimas“, pažymėjimas Nr. 0-2316, 48 ak.
val.;
 edukacinių knygų Robert H. Waterman, Tom Peter „Tobulumo beieškant“,
Stephen Neale, Lisa Arnell Spencer, Liz Wilson „Emocinis intelektas ir ugdymas“
pristatymas, 2010-11-03, 4 ak. val.;
 „Finansuojamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų stebėsena
ir kokybės kontrolė“, 2010-11-26, pažymėjimas Nr. NPI-10-794, 8 ak. val.
Dalinosi gerąja darbo patirtimi:
 organizuodama seminarus-mokymus: „Socializacijos problematika ir jos
sprendimo būdai“ (2010-03-17), „Neformaliojo ugdymo galimybių plėtra ir
sveikatinimas mokyklose. Savivaldos gidas“ (2010-03-30), „Universalių
daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“ (2010-04-09), „Gyvybė
jaunimo akimis“ (2010-04-26), „Kaimo bendruomenės įtaka neformaliajam
jaunimo ugdymui“ (2010-05-04), „Lanksčios darbo formos“ (2010-06-03).
2011
Tobulinosi kursuose ir seminaruose:
 edukacinių knygų K. Ludeman, E. Erlandson „Alfa sindromas“ ir R. Slater „29
Jacko Welcho lyderystės paslaptys“ pristatymas, 2011-01-10, pažymėjimas Nr.
15401;
 „Edukacija visiems“, 2011-04-29, pažymėjimas Nr. 1833;
 konferencija „Liaudies choreografijos raidos tendencijos“ ir seminaras „2012 m.
moksleivių dainų šventės Šokių dienos „Laiko vaikai“ repertuaras“, 2011-05-10,
pažymėjimas Nr. 10262;
 „Inovatyvus verslas: nuo idėjos iki finansavimo galimybių“;
 „Mokinių pasiekimai: mokyklų vadovų atskaitomybė (atsakomybė) visuomenei,
politikams, bendruomenei“, 2011-08-30, pažymėjimas Nr. 2097;
 „Visuomenės švietimas vystomojo bendradarbiavimo klausimais“, 2011-1013,14 pažymėjimas Nr. LITDEA(P)-111013-04;
 „Projekto „Kultūros tiltai“ meistriškumo pamokos“, 2011-11-14 pažymėjimas
Nr. 162109.
Dalinosi gerąja darbo patirtimi:
 organizuodama seminarus-mokymus: „Mokyklos muziejaus ir Pasvalio krašto
muziejaus bendradarbiavimo galimybės“ (2011-06-03), nacionalinio konkurso
„Blaivi klasė“ vykdymas (2011-03-31), Panevėžio apskrities muzikos ir meno
mokyklų IX solfedžio konkurso organizavimas, (2011-04-07), „Neformaliojo
ugdymo prasmė. Neformaliojo švietimo organizavimui reikalingos
kompetencijos“ (2011-11-28);
 organizuodama diskusijas: „Savivalda. Socializacija. Mokinių parlamento veikla“
(2011-05-04), projektas „Šeimos ir darbo santykių derinimas Pasvalio rajone
eiga ir įgyvendinimo problemos“ (2011-04-15), „Vaiko dienos centrų veikla
diegiant naujas bendradarbiavimo formas“ (2011-11-28), „Lietuvos moksleivių
sąjungos steigiamasis forumas“ (2011-11-28), „Naujos Pasvalios galimybės,
patrauklumas jaunimui ir Pasvalios turinio panaudojimas mokyklose“ (2011-1201, www.pasvalios.lt).
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
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Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados: pirma, jaunimo reikalams JRK
turi galimybę skirti didžiąją dalį darbo laiko. Patvirtinti JRK pareigybės nuostatai, rengiami
metiniai veiklos planai, teikiamos metinės veiklos ataskaitos; antra, vykdydama priskirtas
funkcijas, JRK turi didelį politinį ir strateginį savivaldybės administracijos palaikymą, jos veikla
koordinuojama su kitais struktūriniais savivaldybės administracijos padaliniais.

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant galima teigti, kad Pasvalio rajono savivaldybėje užtikrintos prielaidos sėkmingai
įgyvendinti jaunimo politiką:
 pirma, parengti pagrindiniai jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys
dokumentai;
 antra, sėkmingai ir efektyviai dirba JRK;
 trečia, dirbdama JRK turi didelį politinį ir strateginį savivaldybės administracijos
palaikymą, jos veikla koordinuojama su kitais struktūriniais savivaldybės administracijos
padaliniais.
6 lentelė. Išvados ir rekomendacijos.
Prielaidos JP
formavimui ir
Šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas galimybes JP plėtrai
įgyvendinimui
per planavimą ir institucinius mechanizmus.
(1 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Teisės aktai ir
Veiklos, susijusios su JP Nenustatyta.
Sistemingai tiriant ir vertinant
planavimo
įgyvendinimu, yra
jaunimo situaciją, analizės
dokumentai,
įtrauktos į savivaldybės
pagrindu dera išskirti
reglamentuojantys administracijos
prioritetines jaunimo grupes,
jaunimo politikos
struktūrinių padalinių
joms numatyti specifines
formavimą ir
veiklos programas.
priemones.
įgyvendinimą
Savivaldybės
Įgyvendinant jaunimo
Dauguma JRT
Tęsti jaunimo organizacijų ir
institucijos, įstaigos politiką dirba JRT, JRK ir sudėtyje esančių
savivaldybės
ir valstybės
keleto savivaldybės
jaunimo atstovų yra bendradarbiavimo praktiką, į
tarnautojai,
administracijos skyrių
vyresni nei 29 metų JP įgyvendinimą įtraukiant
atsakingi už JP
tarnautojai.
amžiaus ir
kuo daugiau jaunų asmenų ir
įgyvendinimą
atstovauja ne
siekiant kuo daugiau
jaunimo, o su
skaidrumo formuojant JRT.
jaunimu dirbančias
Taip pat siekiant, kad jaunimą
organizacijas ar
rajono jaunimo reikalų
įstaigas, kurių
taryboje atstovautų jaunimo
steigėjas arba
sampratą (amžiaus aspektu)
vienas iš steigėjų yra atitinkantys, jaunimo
Pasvalio rajono
organizacijų deleguoti,
savivaldybės
aktyvūs asmenys.
administracija.
Jaunimo reikalų
JRK yra iniciatyvi, jos
JRK pareigybės
JRK metiniai veiklos planai ir
koordinatoriaus
veikla yra teigiamai
aprašymas
veiklos ataskaitos galėtų būti
darbo sąlygos
vertinama jaunimo
Pavyzdinį
viešai skelbiami. Tai
organizacijų atstovų.
savivaldybės
užtikrintų didesnį jaunimo
jaunimo
informuotumą apie JP
koordinatoriaus
įgyvendinimą savivaldybėje.
pareigybės
15

Prielaidos JP
formavimui ir
įgyvendinimui
(1 Metodikos
indikatorius)

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

Tobulintinos sritys
aprašymą atitinka iš
dalies.
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Rekomendacijos

3. JAUNIMO DALYVAVIMAS
Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybės pasiektus rezultatus ir
sudarytas sąlygas skatinant jaunimą aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politiką, dalyvauti
visuomenės ir vietos bendruomenių pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo organizacijas ir
įvairių formų mokymąsi dalyvauti25. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje sudarytos sąlygos
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.

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją
Pasvalio rajono savivaldybėje yra sukurtos 46 vietos bendruomenės, Pasvalio rajono
bendruomenių sąjunga ir vietos veiklos grupė.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, visų kaimo bendruomenių valdymo institucijose yra
jaunimui priskirtinų asmenų. Jauni žmonės taip pat yra aktyvūs organizuojant vietos renginius
ar akcijas, planuojant ir įgyvendinant projektus. Jaunimui tradiciškai patrauklesnės aplinkos
atnaujinimo ir gražinimo, bendruomenės tarpusavio ryšių stiprinimo ir tarpbendruomeninio
bendradarbiavimo veiklos. Jauni asmenys noriai dalyvauja bendruomenės narių tarpusavio
pagalbos veiklose, inicijuoja socialinės pagalbos akcijas.
Apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone,
jaunimas Pasvalio rajono savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių
savivaldoje.
Pasvalio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.pasvalys.lt pateikiamas kaimo
bendruomenių sąrašas: Daujėnų krašto bendruomenė, Joniškėlio miesto bendruomenė,
Jurgėnų kaimo bendruomenė, Meškalaukio kaimo bendruomenė, Narteikių kaimo
bendruomenė, Pajiešmenių kaimo bendruomenė, Pasvalio rajono "Atžalyno" bendruomenė,
Manikūnų krašto bendruomenė, Nairių krašto bendruomenė, Norių krašto bendruomenė,
Kiemėnų kaimo bendruomenė, Saločių miestelio ir aplinkinių kaimų bendruomenė, Titkonių
krašto bendruomenė, Ustukių bendruomenė, Žilpamūšio krašto bendruomenė, Pumpėnų
bendruomenė, Pušaloto bendruomenė, Talačkonių bendruomenė, Valakėlių kaimo
bendruomenė, Kriklinių bendruomenė, Vilkiškių bendruomenė, Vaškų krašto bendruomenė,
Žadeikonių krašto bendruomenė, Tetirvinų krašto bendruomenė, Raubonių kaimo
bendruomenė, Vilkagirio kaimo bendruomenė, Švobiškio ir aplinkinių kaimų bendruomenė,

25

„Dalyvavimui“ čia ir toliau, jeigu neapibrėžta kitaip, priskiriamas jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal
gyvenamąją teritoriją, su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje, jaunimo veikloje, formaliojo ir
neformaliojo švietimo įstaigų savivaldoje, jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, ir kitose
veiklose, kurias apima Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. A1-157 patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatorius
„Jaunimo dalyvavimas“.
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kaimo bendruomenė „Žvirgždė“, Mikoliškio kaimo bendruomenė, kaimo bendruomenė
„Kalneliškių kraštas“, Krinčino krašto bendruomenė, Ličiūnų krašto bendruomenė, Puškonių
kaimo bendruomenė, Deglėnų kaimo bendruomenė, Gulbinėnų krašto bendruomenė, Namišių
krašto bendruomenė, Nakiškių krašto bendruomenė, Grūžių krašto bendruomenė,
Nemeikšiūnų kaimo bendruomenė, Pervalkų bendruomenė, Kurpalaukio kaimo bendruomenė,
Norgėlų bendruomenė, Rinkūnų bendruomenė, Škilinpamūšio kaimo bendruomenė, Žadeikių
bendruomenė, Girsūdų krašto bendruomenė.
Trečdalis gausiausių kaimo bendruomenių į savo valdybas įtraukia jaunus asmenis (Nakiškių
bendruomenė, Deglėnų kaimo bendruomenė, Žilpamūšio krašto bendruomenė, Gulbinėnų
bendruomenė, Vaškų ir aplinkinių kaimų bendruomenė ir kitos). Jaunimas taip pat dalyvauja
vietos veiklos grupės iniciatyvose.

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių įstaigų ir
organizacijų savivaldoje
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimas gali dalyvauti su jaunimu dirbančių
savivaldybės įstaigų savivaldoje. JRK nurodė, kad jauni asmenys taip pat yra seniūnijose
veikiančių įvairių darbo grupių nariai bei kultūros, švietimo, prevencijos, sporto aktyvinimo ir
laisvalaikio organizavimo komisijų nariai.
7 lentelė. Su jaunimu dirbančios įstaigos.
Įstaiga
Veiklos tikslas
Pasvalio rajono savivaldybės
Skatinti saviraišką, puoselėti etnokultūrą.
Kultūros centras ir jo 22 filialai
Pasvalio Mariaus Katiliškio
Skatinti saviraišką ir pažinimą.
biblioteka, 33 jos skyriai ir
bibliobusas
Pasvalio krašto muziejus ir 2 jo
Skatinti pažinimą. Mokyti istorijos ir kitaip šviesti rajono
skyriai
gyventojus.
Vaiko dienos centrai (11 centrų
Skatinti jaunimo saviraišką, įgyvendinti jaunimo
rajone: 9 prie bendrojo lavinimo
iniciatyvas.
mokyklų,
2 katalikiški prie dekanato
parapijų)
Ugdymo įstaigos (18 bendrojo
Ugdyti ir lavinti jaunus asmenis. Skatinti jaunimo
lavinimo mokyklų; 4 neformaliojo
saviraišką.
ugdymo įstaigos)
11 seniūnijų
Skatinti kartų bendravimą.
Panevėžio apskrities vyriausiojo
Aktyvinti bendradarbiavimą su visuomene, rengti ir
policijos komisariato Pasvalio
įgyvendinti teisės pažeidimų prevencijos programas ir
rajono policijos komisariatas
priemones, gerinti policijos teikiamų paslaugų kokybę,
gerinti policijos įvaizdį, didinti motyvaciją darbui
policijoje.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Jaunimas taip pat turi galimybę dalyvauti ir su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje, visgi,
dažniau pasitaiko atvejų, kai su jaunimu dirbančių organizacijų vadovai yra vyresni nei 29 metai,
bet dirbti pradėjo dar būdami jaunesni nei 29-erių metų.

18

8 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos.
Organizacija
Organizacijos tipas
46 kaimo bendruomenės
Vietos
bendruomenės
organizacija
Klubas „Klėties teatras“
Kultūrinė,
visuomeninė veikla
Žiemgalos kultūros draugijos
Pasvalio skyrius
Pasvalio rajono etninės
kultūros klubas „Piliakalnis“
Pasvalio rajono literatų klubas
„Užuovėja“
Lietuvos katalikių moterų
Religinė,
sąjungos Pasvalio skyriaus
visuomeninė veikla
draugija
Lietuvos sutrikusio intelekto
Socialinės krypties
žmonių globos bendrijos
„Viltis“ Pasvalio skyrius
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
Socialinės krypties
sąjungos Pasvalio dienos
centras
Neįgaliųjų draugijos Pasvalio
skyrius

Socialinės krypties

Pasvalio krašto klubas
„Užjausk draugą“

Socialinės krypties

Pasvalio dviračių sporto klubas
„Svalia“
Krepšinio veteranų sporto
klubas „Seniukai“
Pasvalio rankinio sporto
klubas „Ryklys“
Entuziastų klubas „Pajusk
skrydžio jėgą“
Daujėnų sporto klubas „Orija“
Pasvalio bėgimo mėgėjų ir
triatlono klubas „Mūša“
Sporto klubas „Lėvuo“
Viešoji įstaiga „Pasvalio
krepšinio klubas“
Viešoji įstaiga „Pasvalio
futbolo centras“
Pasvalio Petro Vileišio
gimnazijos moksleivių kūno
kultūros ir sveikatingumo
klubas „Clarus“
Pasvalio specialiosios
mokyklos specialiosios
olimpiados klubas „Būk
sveikas“

Sporto

Sporto

Veiklos tikslas
Skatinti bendruomenės veiklą.

Skatinti jaunimo kūrybiškumą,
aktyvumą, dalyvavimą.

Ugdyti vaikus ir jaunimą doros,
kilnumo, tvirto būdo, patriotizmo
dvasia.
Skatinti dvasinių vertybių
formavimąsi, padėti mažinti
socialinę atskirtį.
Skatinti dvasinių vertybių
formavimąsi, stiprinti tarpusavio
bendravimą, padėti mažinti
socialinę atskirtį.
Skatinti dvasinių vertybių
formavimąsi, stiprinti tarpusavio
bendravimą, padėti mažinti
socialinę atskirtį.
Skatinti dvasinių vertybių
formavimąsi, stiprinti tarpusavio
bendravimą, mažinti socialinę
atskirtį.
Skatinti jaunimo užimtumą
sportine veikla.

Skatinti jaunimo užimtumą
sportine veikla.
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Organizacija
Organizacijos tipas
Veiklos tikslas
Sporto klubas „Boksininkas“
Pasvalio rankinio sporto
klubas „Svalia“
Pasvalio šachmatų ir šaškių
klubas
Bėgimo mėgėjų ir sveikos
gyvensenos klubas „Vėtra“
Lengvosios atletikos sporto
klubas „Svalė“
Pasvalio rankinio sporto
klubas „Rankininkas“
Pasvalio rajono policijos
Profesinė sąjunga
Skatinti vaikų ir jaunimo
asociacija
laisvalaikio užimtumą.
Lietuvos ūkininkų sąjungos
Visuomeninė
Skatinti jaunimo aktyvumą.
Pasvalio skyrius
Ugdyti domėjimąsi žemės ūkio
technika ir darbais.
Lietuvos ūkininkių draugijos
Pasvalio skyrius
Pumpėnų kraštiečių asociacija Visuomeninė
Skatinti jaunimo kūrybiškumą,
„Pumpėniečių viltys“
aktyvumą, dalyvavimą.
Visuomenės sveikatos biuras
Biudžetinė įstaiga
Skatinti prevenciją, sveikatinimą.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

3.3 Jaunimo veikla
Vertinimo metu buvo sudarytas 9 lentelėje pateikiamas Pasvalio rajone veikiančių nevalstybinių
jaunimo organizacijų sąrašas.
9 lentelė. Nevalstybinės jaunimo organizacijos.
Organizacijos
Organizacija
tipas
Pasvalio rajono skautų
Pilietinė
organizacija
Pasvalio šaulių kuopa
Jaunųjų ūkininkų ratelių
Visuomeninė
sąjunga
Moksleivių parlamentas
Jaunimo
organizacija
Pasvalio rajono jaunimo
Jaunimo
organizacijų sąjunga
organizacijų
„Apskritasis stalas“
sąjunga
Vileišiečių organizacija
Jaunimo
organizacija
Jaunuomenės eucharistinis
sambūris
Jaunieji krikščionys
demokratai
Jaunimo organizacijos
„Darbas“ Pasvalio skyrius
Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungos Pasvalio
skyrius
Ateitininkų organizacija

Jaunimo religinė
organizacija
Politinė

Veiklos tikslas
Jaunimo užimtumas.

Jaunimo užimtumas.
Moksleiviams rūpimų klausimų
sprendimas.
Vienyti jaunimo organizacijas ir skatinti
jaunimo dalyvavimą ir pilietiškumą.
Švietimas, informavimas, pilietinis
ugdymas, laisvalaikio organizavimas,
socialinė pagalba.
Jaunimo užimtumas.
Jaunimo pilietiškumo ugdymas, jaunųjų
lyderių ruošimas.

Politinė

Jaunimo pilietiškumo ugdymas, jaunųjų
lyderių ruošimas.

Jaunimo religinė

Jaunimo užimtumas.
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Organizacija
Pasvalio krašto matematikos
mokykla „Rokunda“

Lietuvos šaulių sąjungos
Panevėžio 5-osios šaulių
rinktinės Pasvalio 7-oji kuopa
Asociacija „Kultūrų
ambasada“

Organizacijos
tipas
organizacija
Viešoji įstaiga

Pilietinė

Veiklos tikslas
Padėti mokiniams gilinti matematikos
žinias ir ugdyti matematinę kultūrą;
skatinti mokinius domėtis matematikos
taikymais; kasmet organizuoti rajono 7-10
klasių mokinių matematikos uždavinių
sprendimo konkursą; skatinti mokinius
dalyvauti respublikoje organizuojamuose
konkursuose ir padėti pasirengti jiems.
Jaunimo užimtumas.

Visuomeninė

Pilietiškumo ugdymas per kūrybą,
bendravimą su lietuvių išeivijos
bendruomenėmis, puoselėti ir skleisti
tradicinę bei šiuolaikinę lietuvių kultūrą
pasaulyje, skatinti kultūrinius mainus,
sudaryti sąlygas jaunimui visapusiškai
brandinti asmenybę, ugdyti atsakomybę ir
aktyviai dalyvauti visuomenės
kultūriniame gyvenime.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Pasvalio rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ įkurta 2006 metais. Tai yra
savarankiška, ne pelno siekianti, Pasvalio rajone veikianti jaunimo organizacijų sąjunga,
vienijanti rajone veikiančias jaunimo organizacijas, respublikinio jaunimo organizacijų
padalinius rajone, kitas jaunimu besirūpinančias organizacijas ir tarnybas. 2012 m. pradžioje
JOS AS vienijo 12 rajone veikiančių jaunimo organizacijų.
Pagrindiniai JOS AS veiklos tikslai yra:
 atstovauti Pasvalio rajono jaunimą bei jaunimo visuomenines organizacijas valstybinėse
institucijose, visuomeninėse organizacijose ir kt.
 skatinti Pasvalio rajono jaunimo visuomeninių organizacijų iniciatyvas.
 koordinuoti Pasvalio rajono jaunimo organizacijų vienijimąsi bendradarbiavimo,
keitimosi informacija srityse.
 skatinti jaunimo visuomeninių organizacijų savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą.
 skatinti Pasvalio rajono bendruomenei ir valstybei naudingą ir konstruktyvią veiklą.
 stiprinti Pasvalio rajono jaunimo visuomeninių organizacijų dvasinį ir materialinį
potencialą.
Siekiant užsibrėžtų tikslų, JOS AS įgyvendina šiuos uždavinius:
 telkti Pasvalio rajono jaunimo organizacijas, savo veikla tenkinančias jaunimo poreikius,
bendroms problemoms spręsti.
 teikti pasiūlymus valstybinėms ir savivaldos institucijoms, sprendžiančioms jaunimo ir
jaunimo organizacijų problemas, bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis bei
savivaldos institucijomis.
 rinkti, analizuoti, apibendrinti, rengti ir teikti informaciją apie jaunimo organizacijų ir
valstybinių institucijų, savo veikla tenkinančių jaunimo poreikius, veiklą Lietuvoje ir
užsienyje.
 vystyti tarptautinius ryšius ir tarptautinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir kitų
valstybių organizacijų, savo veikla tenkinančių vaikų ir jaunimo poreikius.
 rengti susitikimus, diskusijas, konferencijas ir kitus renginius.
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Iki 2011 metų rudens Pasvalio JOS AS veikla vyko vangiai. JOS AS aktyvumas padidėjo
suformavus naują apskritojo stalo valdybą ir išrinkus naują pirmininkę, kuri išrinkimo momentu
jau buvo Pasvalio rajono JRT narė.
Aktyviausiai savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos yra jaunimo klubas JUVENTUS
(veikia prie Pumpėnų parapijos bažnyčios, skleidžia kunigo Alfonso Lipniūno idėjas) ir Grūžių
krašto kaimo bendruomenės iniciatyvinė grupė, kurios siekis – suburti aktyvų vietinį jaunimą,
pritraukti į veiklą išvykusius iš gimto krašto, buvusius bendruomenės narius, savo veiklomis
skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti ekologinių idėjų švietime ir plėtojime, kaimo
bendruomenės gyvenime, veikti išvien, siekti bendro tikslo panaudojant pagarbos ir
tolerancijos principus, skatinti domėtis, dalyvauti ekologinių sprendimų, darnios raidos,
ekologiškos kultūros idėjos plėtroje bei atsakingos gyvensenos skatinime.
3 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=14

Šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybėje veikiančių organizacijų apklausa, 2011
Atsižvelgiant į rajono savivaldybėje esančių jaunimo organizacijų skaičių ir veiklos pobūdžio
įvairovę, galima teigti, kad organizacijų rajone yra pakankamai, o jaunimas turi daug galimybių
dalyvauti veikloje (3 pav.). Savivaldybės administracijos atstovai taip pat neabejoja, kad
savivaldybėje sudarytos sąlygos jaunimui dalyvauti ir įgyvendinti iniciatyvas bei sąlygos jaunimo
kūrybiškumui atsiskleisti.

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo
įstaigose, vaikų globos namuose
Savivaldybėje veikia 2 gimnazijos, 3 vidurinės ir 8 pagrindinės mokyklos, taip pat savivaldybės
jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinis centras,
Pasvalio specialioji mokykla, Pasvalio sporto mokykla ir Pasvalio muzikos mokykla. JRK teigimu,
kiekvienoje ugdymo įstaigoje veikia ugdymo įstaigos taryba, kurioje yra ir jaunimo atstovų.
Bendrojo lavinimo mokyklose veikia mokinių tarybos (10 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.
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10 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose.
Įstaigų, kuriose veikia jaunimo
Įstaigų
Švietimo įstaigos tipas
savivalda/jaunimas dalyvauja
skaičius
savivaldoje, skaičius
Formalaus švietimo įstaiga
19
19
Organizacijos, teikiančios neformalaus
13
13
švietimo paslaugas jaunimui
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Savivaldybės administracija yra itin suinteresuota kuo labiau stiprinti mokinių ir studentų
savivaldą ir skatinti jaunų asmenų dalyvavimą joje. Savivaldybėje kiekvienais metais vyksta bent
po šešis, mokinių ir studentų savivaldai stiprinti skirtus, renginius.
11 lentelė. Nuo 2008 m. savivaldybėje įgyvendinti projektai ir programos, skirtos mokinių ir
studentų savivaldai stiprinti.
Savivaldybėje įgyvendinta
Mokinių ir studentų savivaldos
projektų ir programų, skirtų atstovų, dalyvavusių programose bei
Skirta
Metai
mokinių ir studentų
priemonėse, skirtose mokinių ir
lėšų, Lt.
savivaldai stiprinti skaičius
studentų savivaldai stiprinti skaičius
2008
6
3100
14500
2009
7
3514
9200
2010
7
4980
5300
2011
6
2770
7700
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo
politiką savivaldybėje
Pasvalio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba – pagrindinė jungiamoji grandis tarp
savivaldybės administracijos ir jaunimo, sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų ir
jaunimo organizacijų atstovų. JRT nuostatuose pažymima, kad JRT nariai gali dalyvauti
savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo
politikos klausimai. Kartu su JRT nariais posėdžiuose dalyvauja ir kiti jauni asmenys, kurie būna
ne vien pasyvūs stebėtojai – jaunimas savivaldybės administracijos sudaromoms darbo
grupėms ar komisijoms (taip pat savivaldybės tarybai ir JRT) teikia pasiūlymus dėl jaunimui
aktualių klausimų sprendimo.
Remiantis JRT nuostatais, Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai yra šaukiami ne rečiau kaip keturis
kartus per metus. 12 lentelėje pateikiamas JRT posėdžių bei svarstytų klausimų skaičius nuo
2008 metų.
12 lentelė. Nuo 2008 m. savivaldybėje surengti JRT posėdžiai, kuriuose buvo sprendžiami
jaunimui aktualūs klausimai, posėdyje dalyvaujant jaunimo atstovams.
Metai
Posėdžių jaunimui aktualiais klausimais skaičius
2008
4 (spręsta 10 klausimų)
2009
6 (spręsta 10 klausimų)
2010
3 (spręsti 5 klausimai)
2011
6 (spręsta 10 klausimų)
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtintuose
Jaunimo reikalų tarybos nuostatuose nurodoma, jog JRT yra sudaroma siekiant formuoti,
koordinuoti bei įgyvendinti Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo politiką bei vykdyti kitas

23

Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų nustatytas funkcijas. JRT uždaviniai
yra šie:
• formuoti ir koordinuoti rajono jaunimo politiką;
• skatinti jaunimo iniciatyvas;
• užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines, politines teises;
• plėsti Pasvalio rajono savivaldybės jaunimo bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniu
lygmeniu;
• skatinti jaunimo neformalų ugdymą;
• stiprinti jaunimo organizacijas;
• padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį gyvenimą.
Siekdama numatytų uždavinių, Jaunimo reikalų taryba:
• stebi ir analizuoja jaunimo problemas ir poreikius;
• rengia ir teikia Pasvalio rajono savivaldybės tarybai, merui, kitoms institucijoms
pasiūlymus dėl jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo;
• bendrauja ir bendradarbiauja su jaunimo nevyriausybinėmis ir neformaliomis
organizacijomis;
• bendrauja ir bendradarbiauja su JRD;
• skatina naujų jaunimo organizacijų kūrimąsi;
• teikia paramą nevyriausybinėms jaunimo ir jaunimu besirūpinančioms organizacijoms;
• skleidžia informaciją, žinias, patirtį apie jaunimo organizacijas, iniciatyvas, jaunimo
socialinę integraciją, žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijos veiklą bei
tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sudėtyje taip
pat yra jaunų asmenų – jauniausias narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų
partijos atstovas, Marius Skardžius yra gimęs 1986 metais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
jaunimo politikos pagrindų įstatymo 2 str. nuostata, šis asmuo yra priskirtinas jaunimui (kitas
jauniausias tarybos narys yra gimęs 1980 metais).
Taigi, savivaldos veikloje (aukščiausiu lygmeniu) dalyvauja politinei partijai priklausantis jaunas
asmuo. JRK teigimu, kitų, jaunimui priskirtinų asmenų aktyvus dalyvavimas savivaldos veikloje
nuo 2008 m. dažnėja: jaunimo atstovai yra kviečiami ir aktyviai dalyvauja savivaldybės
komitetų, darbo grupių ir pan. posėdžiuose, jie taip pat patariamojo balso teise dalyvauja
tarybos posėdžiuose.
4 pav. Ar Jūsų organizacija teikia pasiūlymus savivaldybės jaunimo tarybai ar kitai
savivaldybės institucijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo? Atsakymų procentas, atsakė tik
kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011
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61,54 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų
nurodė, kad jų atstovaujamos organizacijos yra pateikę keletą pasiūlymų savivaldybės
institucijoms, dar 30,77 proc. pažymėjo pasiūlymus teikiantys dažnai. Tik 7,69 proc. apklausoje
dalyvavusių organizacijų nėra teikusios pasiūlymų jaunimo politikos klausimais (4 pav.).
Vertindami, kaip savivaldybės administracija atsižvelgia į kitų organizacijų pateiktus pasiūlymus,
tyrime dalyvavusių organizacijų atstovai teigė, kad atsižvelgiama į beveik visus pasiūlymus (5
pav.).
5 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė atsižvelgia į teikiamus pasiūlymus? Atsakymų procentas,
atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 201126
Tikėtina, kad būtent jaunimui palankus savivaldybės požiūris skatina jaunimo ir su jaunimu
dirbančias jaunimo organizacijas būti aktyviomis ir savivaldybės administracijai siūlyti jaunimo
iniciatyvų idėjas ar jaunimo problemų sprendimus bei gerai vertinti savivaldybės
administracijos pastangas bendrauti ir bendradarbiauti su jaunimu (6 pav.).
6 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=14

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011
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N / N – nežino, negali atsakyti.
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3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant, jaunimo dalyvavimas savivaldoje bei formuojant Pasvalio rajono savivaldybės
jaunimo politiką užtikrinamas gerai:
 pirma, jaunimui sudarytos galimybės dalyvauti JRT veikloje, savivaldybės tarybos ir
komitetų veikloje bei su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje;
 antra, jaunimo aktyvumas darant įtaką sprendimams yra pakankamas – sudarytomis
galimybėmis pasinaudoja nemažai jaunų asmenų;
 trečia, jaunimo organizacijų rajone yra gana nemažai, taigi jaunimas turi pakankamai
galimybių įgyvendinti iniciatyvas bei geras sąlygas kūrybiškumui atsiskleisti.
13 lentelė. Išvados ir rekomendacijos.
Jaunimo dalyvavimas
Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą ir jaunimo
(2 Metodikos
atstovavimo savivaldybėje lygį, taip pat parodo, kiek savivaldybės
indikatorius)
politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius.
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo dalyvavimas
Rajono tarybos
Nenustatyta.
Reikėtų daugiau
savivaldoje pagal
sudėtyje yra vienas
dėmesio skirti vietos
gyvenamąją teritoriją
jaunas asmuo iki 29
bendruomenių jaunimo
metų amžiaus.
įtraukimui.
Jaunimo dalyvavimas
Jauni asmenys gali
Didžioji dalis aktyvaus
Dirbti su visais jaunimo
su jaunimu dirbančių
dalyvauti organizacijų ir pilietiško jaunimo
ir visuomenės lyderiais,
organizacijų savivaldoje savivaldoje.
išvyksta iš rajono
juos geriau įtraukti į
ieškoti geresnių
politikos formavimą.
Jaunimo veikla
Rajone yra
Spręsti jaunų asmenų
keliasdešimt jaunimo išsilavinimo ir
įsidarbinimo
galimybių.
pavėžėjimo klausimą.
organizacijų.
Pasitaiko atvejų, kai dėl Motyvuoti jaunuolius
politinių-partinių
aktyviau dalyvauti
motyvų yra ribojamos
rajono
tam tikroms
bendruomeninėje,
organizacijoms
kultūrinėje, pilietinėje ir
priklausančių jaunų
politinėje veikloje.
asmenų veiklos
galimybės.
Jaunimo savivalda
Jaunimas turi
Nenustatyta.
Motyvuoti ir skatinti
formaliojo ir
galimybes dalyvauti
jaunimą dalyvauti
neformaliojo švietimo
formaliojo švietimo
formaliojo ir
įstaigose, vaikų globos
įstaigų savivaldoje.
neformaliojo švietimo
namuose
įstaigų savivaldoje.
Jaunimo dalyvavimas
Savivaldybėje
Priimant jaunimui
Stiprinti jaunuolių
formuojant ir
sudarytos sąlygos
aktualius sprendimus
kompetencijas, mokyti ir
įgyvendinant jaunimo
jaunimo dalyvavimui, dalyvauja tik patys
šviesti apie skirtingas
politiką savivaldybėje
kūrybiškumui reikštis, aktyviausi jauni
viešosios politikos sritis,
įgyvendinti
žmonės.
dalyvavimo galimybes,
iniciatyvas.
savivaldybės prioritetus
ir pan. Jaunimo politinės
pakraipos
organizacijoms
intensyviau ruošti
jaunimo lyderius, kurie
būtų motyvuoti
dalyvauti savivaldybės
tarybos veikloje.
Esamiems tarybos
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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
nariams kuo labiau
įtraukti jaunimą, šios
grupės asmenims
sudarant 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.

4.1 Finansinė parama
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, jaunimo organizacijų projektams finansuoti 2011 m.
Pasvalio rajono savivaldybės administracija skyrė 25000 Lt. Visgi, nuo 2008 m. lėšų buvo
skiriama vis mažiau: 2008 m. – 45000 Lt, 2009 m. – 30000 Lt ir 2010 m. – 15000 Lt. Skiriamų
lėšų sumos dydį didžia dalimi lėmė savivaldybės biudžeto galimybės. Anot JRK, tikimybė gauti
finansavimą yra gan didelė – vykdant projektų atrankos konkursą tradiciškai patenkinama apie
70 proc. prašymų. Projektų finansavimo konkursuose taip pat gali dalyvauti rajone veikiančios
neformalios jaunimo grupės.
Palyginus su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, galima teigti, kad jaunimo organizacijų
projektams finansuoti Pasvalio rajono savivaldybės administracija kasmet skiria nemažą sumą.
Tuo tarpu kitoms jaunimo politikos įgyvendinimo sritims (ne projektų įgyvendinimui)
priskiriamo finansavimo apimtys yra ženkliai didesnės nei kitų savivaldybių atveju.
14 lentelė. 2008-2011 m. savivaldybės administracijos skirtas finansavimas.
2008
2009
2010
Finansuotų
organizacij
ų skaičius

Lėšos,
tūkst. Lt

Finansuotų
organizacij
ų skaičius

Lėšos,
tūkst. Lt

Finansuotų
organizacij
ų skaičius

Lėšos,
tūkst. Lt

Finansuotų
organizacij
ų skaičius

Lėšos,
tūkst. Lt

Savivaldybės
teritorijoje
veikiančių
jaunimo ir su
jaunimu
dirbančių
organizacijų
administravimo
išlaidoms
padengti
Neformalių
jaunimo grupių
finansuotų
projektų
skaičius ir jiems
skiriamos lėšos
iš savivaldybės
biudžeto

2011

66

1419,0

67

1418,9

68

1108,1

69

1241,4

34

98,6

56

108,0

52

59,0

97

152,0
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Finansuotų
organizacij
ų skaičius

Lėšos,
tūkst. Lt

Lėšų skyrimas
jaunimo ir su
jaunimu
dirbančioms
organizacijoms
39
300,0
74
320,0
45
ilgalaikiam
turtui
įsigyti/remontu
oti organizacijų
patalpas
Lėšos skirtos
jaunimo
centrams ar
6627
220,0
6728
180,0
6829
atvirosioms
erdvėms steigti
ir prižiūrėti
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

2011

Lėšos,
tūkst. Lt

Finansuotų
organizacij
ų skaičius

2010

Lėšos,
tūkst. Lt

2009
Finansuotų
organizacij
ų skaičius

Lėšos,
tūkst. Lt

Finansuotų
organizacij
ų skaičius

2008

100,0

67

80,0

195,0

6930

80,0

Bendrai
finansuotų

Pilnai
finansuotų

Bendrai
finansuotų

Jaunimo organizacijų
7
18
5
16
projektai
Jaunimui skirtų
15
18
14
39
organizacijų projektai
Neformalių jaunimo
8
38
14
30
grupių projektai
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

Pilnai
finansuotų

Bendrai
finansuotų

Pilnai
finansuotų

Bendrai
finansuotų

Pilnai
finansuotų

15 lentelė. Savivaldybės lėšomis pilnai ir dalinai finansuoti jaunimo ir jaunimui skirti
projektai.
2008 projektų 2009 projektų 2010 projektų 2011 projektų
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius

5

10

5

14

6

30

16

64

6

40

5

50

Į klausimą, ar gali naudotis savivaldybės administracijos teikiama finansine parama, dauguma
apklausos dalyvių atsakė teigiamai ir nurodė, kad dažniausiai naudojasi lėšomis projektams
finansuoti (7-8 pav.).
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Įsteigtas Žadeikonių vaiko dienos centras. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008-11-05 sprendimas Nr.
T1-213.
28
Įsteigtas Žadeikių Bernardo Brazdžionio edukacinis centras. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009-07-15
sprendimas Nr. T1-165.
29
Įsteigtas Raubonių vaiko dienos centras. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010-02-21 sprendimas Nr. T121.
30
Įsteigtas Norgėlų vaiko dienos centras. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010-02-21 sprendimas Nr. T163.
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7 pav. Ar Jūsų organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama? Atsakymų
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011
8 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=14

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011
Paramos skyrimo procedūras ir tikslus apklausos respondentai vertino gerai – pasitenkinimo
paramos skyrimo tikslų atitikimu organizacijos poreikiams vertinimas siekė 4-is balus iš 5-ių (9
pav.). Paramos skyrimo tikslingumas (ar finansuojama tai, ką derėtų finansuoti) buvo
vertinamas taip pat gerai, o finansinės paramos skyrimo sąlygų paprastumas ir nesudėtingumas
įvertintas mažiau palankiai, tačiau aukščiau negu vidutiniškai – 3,73 balo iš 5-ių galimų.
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9 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=14

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011
Apklausos dalyviai gerai vertino savivaldybės skiriamos finansinės paramos ir jų organizacijos
poreikių atitikimą. Jų nuomone finansuojamos tos veiklos ir jaunimo politikos sritys, kurias ir
reikėtų finansuoti.

4.2 Materialinė parama
Remiantis jaunimo reikalų koordinatorės pateikta informacija, savivaldybės administracija
numato ir skiria materialinę paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.
16 lentelė. Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, kurioms buvo leista neatlygintinai
naudotis savivaldybei priklausančiomis patalpomis, biuro įranga ir kitu ilgalaikiu turtu.
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių
organizacijų, kurioms
organizacijų, buvo leista neatlygintinai
Metai
savivaldybės institucijų teisės
naudotis savivaldybei priklausančiomis
aktais yra skirtos patalpos
patalpomis, biuro įranga ir kitu ilgalaikiu
buveinei, skaičius
turtu skaičius
2008
6
Visoms jaunimo organizacijoms
neatlygintinai naudotis skirtos patalpos ir
2009
8
ilgalaikis turtas. Jaunimo organizacijos
2010
6
veikia rajono mokyklų, kaimo
2011
6
bendruomenių, Vaiko dienos centrų,
Kultūros centro skyrių patalpose.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Akivaizdu, kad dėl patalpų skyrimo į savivaldybės administraciją kreipiasi bent šešios
organizacijos kiekvienais metais. Tuo tarpu savivaldybės administracija dažniausiai taiko tą patį
sprendimo būdą – besikreipiantiems sudaro galimybes naudotis rajono mokyklų, kaimo
bendruomenių, vaiko dienos centrų ar kitomis patalpomis.
17 lentelė. Per 2008 - 2011 m. laikotarpį jaunimo ir su jaunimu dirbančioms įstaigoms ir
organizacijoms savivaldybės perduoto ilgalaikio turto vertė.
Metai
Perduoto turto vertė, Lt
2008
107000
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Metai
Perduoto turto vertė, Lt
2009
150000
2010
92000
2011
65000
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

4.3 Kitokia parama
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, pastaraisiais metais jaunimo organizacijos,
neformalios jaunimo grupės ir su jaunimu dirbančios organizacijos kartu su savivaldybės
administracija įgyvendino daugiau nei po 20 projektų kasmet. Tokiuose projektuose
savivaldybei tenka skleisti informaciją, prisidėti daliniu finansavimu, nemokamomis patalpomis
ar organizacine technika. Daugumoje projektų JRK dalyvaudavo kaip konsultantė.
18 lentelė. Bendri savivaldybės administracijos ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių
organizacijų projektai.
Metai
Bendrų projektų skaičius
2008
32
2009
41
2010
23
2011
46
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Savivaldybės administracija kasmet skiria institucinę paramą Pasvalio rajono jaunimo
organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“.
Per pastaruosius keturis metus kelioms jaunimo ir su jaunimo dirbančioms organizacijoms JRK
padėjo užmegzti tarptautinius ryšius su šiais užsienio partneriais:
 Obernkircheno savivaldybė (Vokietija, bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2008-0920);
 Čokhatauri savivaldybė (Gruzija, bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2009-03-16);
 Aradeo savivaldybė (Italija, bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2009-01-13);
 Liévino savivaldybė (Prancūzija, bendradarbiavimo sutartis atnaujinta 2010-09-11).
Į klausimą, ar jų organizacija per pastaruosius 3 metus įgyvendino projektų kartu su
savivaldybės administracija, dauguma apklausos dalyvių atsakė teigiamai (10 pav.).
10 pav. Ar Jūsų organizacija įgyvendino projektų kartu su savivaldybe per pastaruosius 3
metus? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos
atstovai). N=14

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011
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Visgi, galima teigti, kad savivaldybės administracija dažniau suprantama ne kaip partnerė, bet
kaip vienas iš finansavimo šaltinių – apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai teigė, kad
didžiąją dalį jų metinio biudžeto sudaro savivaldybės administracijos skiriamos lėšos.
11 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=14

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados:
 pirma, savivaldybės finansinė ir kita parama jaunimo veiklai pastaraisiais metais išlieka
gan apibrėžta ir stabili;
 antra, dažna jaunimo ir su jaunimu dirbanti organizacija naudojasi kitais nei
savivaldybės parama lėšų gavimo šaltiniais.
19 lentelė. Išvados ir rekomendacijos.
Parama jaunimui
Šis indikatorius leidžia įvertinti, kaip savivaldybė sudaro sąlygas plėtotis
(3 Metodikos
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Finansinė parama
Didelė patenkinamų
Nenustatyta.
Savivaldybėje reikėtų
prašymų finansuoti dalis.
skatinti filantropinę
paramą jaunimui; taip
Materialinė parama
Suteikiama galimybė
Nenustatyta.
pat turėtų būti
neatlygintinai naudotis
šviečiami ir rajono
savivaldybei
gyventojai, skatinant
priklausančiomis
juos dalį pajamų
patalpomis, biuro įranga ir
mokesčio skirti
kitu ilgalaikiu turtu.
jaunimo veikloms.
Kitokia parama
Jaunimo organizacijos,
Nenustatyta.
neformalios jaunimo grupės
ir su jaunimu dirbančios
organizacijos kartu su
savivaldybės administracija
įgyvendina daugiau nei 20imt projektų kasmet.
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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.

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas
Pasvalio rajono savivaldybės administracija finansuoja jaunimui skirtus mokymus ar
konsultacijas (20 lentelė). Tai rodo, kad savivaldybės administracijos finansiniuose planuose yra
specialios eilutės mokymams. Įvairaus pobūdžio mokymai gali būti finansuojami ir netiesiogiai,
jei jie yra sudėtinė finansuojamų projektų dalis.
20 lentelė. Savivaldybės administracijos finansuoti jaunimui skirti mokymai ar konsultacijos
Metai
Projektų, skirtų jaunimo mokymui, konsultavimui, skaičius
2008
24
2009
42
2010
28
2011
39
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Savivaldybės administracijos iniciatyva taip pat yra įgyvendinami mokymai ar kvalifikacijos
tobulinimo kursai jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims (21 lentelė).
21 lentelė. Jaunimo mokymo ir konsultavimo renginiai
Metai
Jaunimo mokymo ir konsultavimo renginiai
2008
92 seminarai, mokymai ar kursai. Apmokyti 2385 asmenys.
2009
108 seminarai, mokymai, kursai, diskusijos ar kt. 1914 dalyvių.
2010
116 seminarų, mokymų, kursų, diskusijų ar kt. 1739 dalyviai.
2011
181 seminaras, mokymai, kursas, diskusija ar kt. 2271 dalyvis.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
JRK teigimu, savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius tiria jaunimo mokymo ir
konsultavimo poreikius. Poreikius taip pat tiria Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro
Pedagogų švietimo skyrius, Pedagoginė psichologinė tarnyba (specifinės temos). Galiausiai, pati
JRK nuolat bendrauja su jaunimo atstovais ir tokiu būdu sužino šių poreikius ir prioritetines
mokymosi temas.
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad jaunimo neformalaus ugdymo ir
konsultavimo poreikis yra didelis. Visgi, rajono centras yra nutolęs nuo atokių kaimų, todėl
dalyvavimo mokymuose galimybes riboja pavėžėjimo problemos. Kad mokymosi renginių
prieinamumas padidėtų atokiuose kaimuose yra kuriami Vaiko dienos centrai, veikia
bibliotekos, kultūros centro filialai, sveikatos priežiūros skyriai.
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5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu
Pagrindiniai su jaunimu savivaldybėje dirbantys asmenys yra šios ataskaitos 3 skyriuje „Jaunimo
dalyvavimas“ išvardintų organizacijų ar klubų vadovai. Atlikti interviu parodė, kad šie asmenys
yra pakankamai iniciatyvūs ir aktyvūs ne vien organizuojant ir vykdant jaunimo neformalaus
ugdymo veiklas, bet ir identifikuojant rajono jaunimo problemas bei ieškant jų sprendimo būdų.
Per pastaruosius keletą metų Pasvalio rajono savivaldybės administracija kasmet organizuoja ir
finansuoja bent po 15 projektų, skirtų su jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimui
stiprinti.
22 lentelė. Su jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimui stiprinti skirti projektai
Metai
Projektų, skirtų jaunimo mokymui, konsultavimui, skaičius
2008
12
2009
18
2010
21
2011
19
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Remiantis JRK pateiktai informacija, su jaunimu dirbančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo
poreikiai yra gana konkretūs: išmanyti ir sugebėti taikyti šiuolaikiškus darbo su jaunimu
metodus, susipažinti su neformalaus ugdymo naujovėmis, turėti žinių apie jaunimo politiką ir
mokytis dirbant/patiriant. Suprasdama tai, savivaldybės administracija kasmet finansuoja
programas, priemones ar projektus, kurie su jaunimu dirbantiems asmenims sudaro sąlygas
apsikeisti informacija ir patirtimi.
23 lentelė. Su jaunimu dirbančių asmenų apsikeitimui informacija ir patirtimi skirti,
savivaldybės administracijos finansuoti projektai
Metai
Projektų skaičius
Skirta lėšų, Lt
2008
14
11000
2009
10
14000
2010
18
24000
2011
16
21000
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija
Daugumos apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nuomone, savivaldybėje
jaunimui skirtų neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų pakanka, bet beveik trečdalis
respondentų teigė, kad mokymai ne visiems prieinami (12 pav.). Tuo tarpu savivaldybės
administracijos atstovai neformalaus ugdymo paslaugų prieinamumą įvertino gerai (4 balai iš
galimų 5-ių).
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12 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=14

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės administracija taip pat organizuoja arba finansuoja jaunimui ir su jaunimu
dirbantiems asmenims skirtus mokymus ar konsultavimą, ypač neformalaus mokymo kursus,
renginius. 2008-2011 m. savivaldybės administracijos organizuotų mokymų ir konsultavimo
renginių sąrašas pateikiamas 24 lentelėje.
24 lentelė. Per 2008 - 2011 m. laikotarpį savivaldybės administracijos organizuoti mokymai ar
konsultavimo renginiai jaunimui ir su jaunimu dirbantiems asmenims
Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
Metai
(trukmė, dalyvių skaičius)
2008
 „Bendravimo reikšmė socialiniuose santykiuose“ (18 ak. val., 26 dalyviai);
 „Jaunimo subkultūros ir priklausomybių pavojus“ (12 ak. val., 19 dalyvių);
 „Netinkamas jaunimo elgesys ir jo korekcija“ (6 ak. val., 17 dalyvių);
 „Savistaba, įsivertinimas, tobulinimas – ugdymo kaitos aktualijos“ (6 ak. val., 55
dalyviai);
 „Etnokultūros ir tradicijų puoselėjimas Aukštaitijos regione“ (6 ak. val., 31
dalyvis);
 „Alternatyvi ankstyvoji prevencija narkomanijai, kvaišalams ir smurtui stabdyti“
(18 ak. val., 27 dalyviai);
 „Narkomanijos, lytiškai plintančių infekcijų ir AIDS prevencija tarp jaunimo“ (6
ak. val., 16 dalyvių);
 „Atvira savivalda - sveikas žmogus, sveika visuomenė“ (6 ak. val., 30 dalyvių);
 nuolat teikiamos konsultacijos profesinio informavimo ir konsultavimo
klausimais.
2009
 „Pagalba mokiniui planuojant karjerą“ (8 ak. val., 19 dalyvių);
 „Neformaliojo švietimo galimybių plėtra“ (8 ak. val., 10 dalyvių);
 „Etnokultūros ir tradicijų puoselėjimas. Kulinarinio paveldo pažinimas“ (8 ak.
val., 29 dalyviai);
 „Neformaliojo švietimo galimybių plėtra. 2 dalis“ (12 ak. val., 11 dalyvių);
 „Jaunimo subkultūros ir jų valdymo galimybės“ (8 ak. val., 41 dalyvis);
 „Neformaliojo švietimo galimybių plėtra. 3 dalis“ (12 ak. val., 14 dalyvių);
 nuolat teikiamos konsultacijos profesinio informavimo ir konsultavimo
klausimais.
2010
 „Konferencija. Karjeros planavimas kaip visą gyvenimą besitęsiantis procesas“
(6 ak. val., 218 dalyvių);

36

Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai
(trukmė, dalyvių skaičius)
 „Netinkamas jaunimo elgesys ir jo korekcijos būdai“ (6 ak. val., 11 dalyvių);
 „Socializacijos problematika ir jos sprendimo būdai“ (6 ak. val., 19 dalyvių);
 „Neformaliojo ugdymo galimybių plėtra ir sveikatinimo programos“ (6 ak. val.,
30 dalyvių);
 „Universalių daugiafunkcinių centrų steigimas kaimo vietovėse“ (6 ak. val., 11
dalyvių);
 „Netinkamas jaunimo elgesys ir jo korekcijos būdai. 2 dalis“ (8 ak. val., 12
dalyvių);
 „Konferencija. Gyvybės vertė jaunimo akimis“ (6 ak. val., 132 dalyviai);
 „Tu renkiesi profesiją. Galiu tau padėti“ (2 val., 17 dalyvių);
 nuolat teikiamos konsultacijos profesinio informavimo ir konsultavimo
klausimais.
2011
 „Profesinis informavimas ugdymo karjerai procese“ (6 ak. val., 17 dalyvių);
 „Projekto „Šeimos ir darbo santykių derinimas Pasvalio rajone eiga ir
įgyvendinimo problemos“ (4 ak. val., 10 dalyvių);
 „Konferencija. Gyvybės vertė jaunimo akimis“ (9 ak. val., 156 dalyviai);
 „Lytiškumo ugdymo mokyklose problemos ir galimybės“ (6 ak. val., 23
dalyviai);
 „Karjeros galimybės: informacija bibliotekose“ (6 ak. val., 76 dalyviai);
 „Profesinis informavimas ugdant mokinį karjerai“ (8 ak. val., 12 dalyvių);
 Lietuvos moksleivių sąjungos Steigiamasis forumas Pasvalyje (6 val., 22
dalyviai);
 „Vaiko dienos centrų veikla, diegiant naujas bendradarbiavimo formas“ (6 ak.
val., 15 dalyvių);
 „Netinkamas jaunimo elgesys ir jo korekcijos būdai“ (2 val. 19 dalyvių);
 „Neformaliojo ugdymo prasmė. Neformaliojo švietimo organizavimas“ (5 ak.
val., 10 dalyvių);
 „Gamta ir karjera“ (3 seminarai po 2 val., 66 dalyviai);
 „Projektas. Kultūrų tiltai. Meistriškumo pamokos“ (6 val., 26 dalyviai);
 „Profesinis informavimas ir konsultavimas ugdant mokinį karjerai: galimybės ir
perspektyvos“ (3 val., 6 dalyviai);
 „Karjeros galimybės Lietuvos muziejuose“ (3 užsiėmimai po 1 val., 69 dalyviai);
 „Priklausomybę sukeliančių medžiagų prevencija“ (6 ak. val., 30 dalyvių);
 „Netinkamas jaunimo elgesys ir jo korekcijos būdai. 2 dalis“ (2 val., 15 dalyvių);
 „Konferencija. Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija Pasvalio rajone“
(4 val., 500 dalyvių);
 nuolat teikiamos konsultacijos profesinio informavimo ir konsultavimo
klausimais.
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Metai

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis galima teigti, kad neformalaus ugdymo situacija Pasvalio
rajono savivaldybėje yra gera:
 pirma, kelios įstaigos savivaldybėje vykdo neformalaus ugdymo veiklas;
 antra, Pasvalio rajono savivaldybės administracija savo lėšomis organizuoja ir
įgyvendina mokymus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų, specialistų
kvalifikacijai tobulinti;
 trečia, savivaldybė tiria jaunimo mokymo ir konsultavimo poreikius.
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25 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo neformalus
ugdymas, jaunimo
mokymai ir
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra efektyviai
konsultavimas
veikianti jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo sistema.
(4 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo mokymai ir
Savivaldybės
Nenustatyta.
Atsižvelgiant į
konsultavimas
administracija
savivaldybės
inicijuoja, organizuoja
administracijos
ir finansuoja
finansines galimybes,
neformalaus ugdymo
neformaliam švietimui
ir švietimo veiklas
turėtų būti dar geriau
jaunimui.
išnaudojamos
Jaunimo neformalaus
nacionalinio
mokymosi poreikiai
projektinio
yra tiriami.
finansavimo
galimybės, potencialiai
jungiantis su kitomis
savivaldybėmis.
Asmenys, dirbantys su
Rajono
Nenustatyta.
Savivaldybės
jaunimu
bendruomenėse yra
administracija turėtų
bent po keletą
skirti daugiau dėmesio
iniciatyvių asmenų,
su jaunimu
kurie dirba su
dirbantiems asmenims
jaunimu.
ir atokesniuose
kaimuose; šiuos
asmenis identifikuoti,
burti į klubą, mokyti,
inicijuoti juos
vienijančius ir su jų
veikla susijusius
projektus.
Jaunimo neformalaus
Jaunimo neformalaus Dėl pavėžėjimo
Rūpintis veiklos
ugdymo padėtis
ugdymo ir
problemų,
įvairove – užtikrinti ne
konsultavimo veikla
neformalaus ugdymo
tik gebėjimais grįstą
Pasvalio rajono
renginiai prieinami ne lavinimą, tačiau ir
savivaldybėje yra
visiems jaunuoliams.
turiningą laiko
intensyvi. Mokymai
praleidimą jaunimui,
vyksta ir atokesniuose
neturinčiam ypatingų
kaimuose
gebėjimų.
veikiančiuose vaiko
Toliau organizuoti
dienos centruose,
mokymus dirbantiems
rajono bibliotekos
su jaunimu, kelti
skyriuose ir pan.
kvalifikaciją.
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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.

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą
Apie jaunimo klausimų savivaldybėje svarstymą JRK elektroniniais laiškais informuoja Pasvalio
rajone veikiančias jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes, su jaunimu dirbančias
savivaldybės institucijas ir įstaigas. Informacija taip pat pateikiama savivaldybės internetiniame
puslapyje www.pasvalys.lt, spaudoje ar naudojant neformalius informacijos perdavimo kanalus.
Atsakydami į klausimą, kaip jiems būtų priimtiniausia gauti informaciją iš savivaldybės
administracijos, apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai minėjo, kad patogiausia
būtų, jei informacija juos pasiektų elektroniniu paštu (nors buvo minėtas ir savivaldybės
internetinis puslapis).
13 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011
61,54 proc. tyrime dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų teigė, kad jaunimas ir jaunimo ar
su jaunimu dirbančios organizacijos apie įgyvendinamą jaunimo politiką yra informuojamos
labai išsamiai ar pakankamai išsamiai. Tik 7,69 proc. gaunamą informaciją vadino neišsamia.
Apklausos dalyviai pageidavo būti geriau informuojami apie savivaldybėje svarstomus ir
priimtus sprendimus jiems aktualiais klausimais, apie projektų finansavimo galimybes ir apie
savivaldybės administracijos įgyvendinamus projektus. Visgi, galima teigti, kad šie pageidavimai
yra daugiau pačių respondentų negebėjimo rasti reikiamą informaciją pasekmė, o ne
savivaldybės administracijos informacijos sklaidos nepakankamumo įrodymas. Savivaldybės
interneto svetainėje informacijos jaunimui yra labai daug.
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14 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne
savivaldybės administracijos atstovai). N=14

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011
JRK nuomone, jaunimui šiuo metu skelbiamos informacijos apie jaunimo politikos įgyvendinimą
turėtų pakakti. Juo labiau, kad savivaldybės administracija neapsiriboja vien informavimu
įvairiais kanalais – savivaldybės administracijos iniciatyva kasmet vykdomos diskusijos su
jaunimo atstovais įvairiomis jaunimo politikos įgyvendinimo temomis. Šiuose renginiuose
dalyvauja santykinai daug jaunuolių.
26 lentelė. Savivaldybėje vykdytos diskusijos
Metai
Diskusijų skaičius
Diskusijose dalyvavusių jaunuolių skaičius
2008
11
1200
2009
14
2020
2010
10
2040
2011
15
3000
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas
2011 m. savivaldybėje buvo atliktas jaunimo problematikos tyrimas, viena iš jo dalių – jaunimo
informavimas ir informuotumas.
Apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovai nurodė, kad jų atstovaujamos organizacijos
apie save, savo veiklą jaunimui praneša naudodamos šiuos komunikacijos kanalus: informacinius
renginius, vietinę spaudą, neformalius kanalus, plakatus ir skrajutes (15 pav.).
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15 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą
veiklą? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos
atstovai). N=14

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, jaunimui šiuo metu skelbiamos informacijos
apie jaunimo veiklą pakanka.

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Pasvalio rajono savivaldybėje veikia keli interneto
tinklaraščiai (www.pasvalietis.lt ir www.pasvaliojaunojidaile.jimdo.com), kuriuose yra skyrelis
jaunimui. Jaunimui aktualios informacijos yra JOS AS interneto svetainėje. Informacija jaunimui
taip pat talpinama savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.
61,54 proc. apklausos dalyvių žinojo, kad savivaldybėje jaunimui ir jaunimo organizacijoms yra
sudarytos galimybės nemokamai pristatyti vykdomą veiklą per žiniasklaidos priemones, o
jaunimo tematikos pristatymą vietos spaudoje vertino beveik gerai (16 pav.).
16 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=14

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011
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6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant galima teigti, kad Pasvalio rajono savivaldybėje veikia bent kelios jaunimo
informavimo priemonės ir šių priemonių efektyvumas yra vertintinas gerai.
27 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo informavimas
Šis indikatorius leidžia nustatyti, ar savivaldybė sėkmingai informuoja
(6 Metodikos
jaunimą apie jaunimo politiką.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo informavimas
JRK siekia informuoti Nenustatyta.
Savivaldybės internetinės
apie jaunimo politiką
jaunimo atstovus
svetainės skiltis jaunimui
apie savivaldybės
galėtų būti geriau
jaunimo politiką,
struktūruota. Galbūt tai
renginius, projektines
palengvintų informacijos
galimybes ir kt.
paieškas jos
nerandantiems. Kita vertus,
pačios jaunimo
organizacijos galėtų būti
aktyvesnės viešindamos
jaunimui aktualią
informaciją, nes JRK el.
paštu negali pasiekti
neaktyvaus jaunimo.
Jaunimo veiklos
Aktyvusis
Nenustatyta.
Skatinti veikiančias jaunimo
žinomumas
savivaldybės
organizacijas keistis
jaunimas yra gerai
informacija apie savo
informuotas apie
vykdomas veiklas, kad visos
jaunimo veiklos
jaunimo iniciatyvos taptų
galimybes.
matomesnės.
Jaunimo veiklai pristatyti
Jaunimo leidiniai ir
Vietos žiniasklaida
Nenustatyta.
naudoti jaunimo tarpe
erdvė jaunimui vietinėje noriai
populiarius socialinius
žiniasklaidoje
bendradarbiauja su
tinklus. Skatinti vietos
jaunimu, sudaro
žiniasklaidą patraukliau
galimybes
pačiam jaunimui pristatyti
nemokamai skelbti
su juo susijusią informaciją.
informaciją.
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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.

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros
Kaip ir kitose savivaldybėse, Pasvalio rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką
integruojanti struktūra yra Jaunimo reikalų taryba. Pastarojoje dirba jaunimo atstovai, kurie
dalyvauja savivaldybėje svarstomų jaunimui aktualių klausimų sprendimo procese. Jaunimo
organizacijų atstovai turi galimybę dalyvauti savivaldybės posėdžiuose, svarstant jaunimui
aktualius klausimus ir priimant sprendimus. JRK duomenimis 2008 – 2011 metais jaunimo
organizacijų atstovai, Jaunimo reikalų tarybai pateikė 15 pasiūlymų (dėl akcijų, tradicinių
renginių, jaunimui skirtų renginių, „Mes kartu“ organizavimo, dėl savivaldos, dėl pilietiškumo
pamokų ir kt.) ir į visus juos buvo atsižvelgta.
Savivaldybės administracijos atstovai atsakydami į klausimą, kaip savivaldybės padaliniai
bendradarbiauja tarpusavyje įgyvendindami jaunimo politiką, minėjo, jog pirmiausia
bendradarbiavimas vyksta rengiant bendrus, jaunimui skirtus projektus, rengiant savivaldybės
strateginį planą ir kt.
17 pav. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje
įgyvendindami jaunimo politiką?. Proc. atsakiusiųjų, atsakė tik savivaldybės administracijos
atstovai. N=6

Šaltinis: Pasvalio rajono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011
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7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose
Jau anksčiau buvo minėta, kad jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama horizontaliai,
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir integruojant jaunimo tematiką į sektorines
politikos sritis.
Jaunimo politikos prioritetai ar priemonės atskirų savivaldybės administracijos struktūrinių
padalinių veiklos planuose nėra numatyti. Kiekvienas skyrius įgyvendina jam pagal
kompetenciją priskirtą strateginio plano priemonę.

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų
praktinis veikimas
Remiantis JRK pateikta informacija, skirtingi savivaldybės administracijos padaliniai, taip pat
formalaus ir neformalaus švietimo įstaigos, dalyvauja Jaunimo reikalų tarybos veikloje,
organizuoja bendrus renginius, keičiasi informacija. Savivaldybės padalinių veikla jaunimo
klausimais aptariama JRT.
Naudingos kasmetinės savivaldybėje organizuojamos diskusijos ir konferencijos jaunimo
politikos klausimais, kuriose dalyvauja savivaldybės politikai ir įvairių skyrių darbuotojai.

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas
nacionalinės jaunimo politikos prioritetams
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. 1397112);
 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. A168 (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 įgyvendinimui31. Iš savivaldybės administracijos atstovų nebuvo gauta

31

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

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados:
 pirma, Pasvalio rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra
– Jaunimo reikalų taryba. JRT posėdžiuose svarstomi jaunimo organizacijų pasiūlymai,
kurie, JRT pritarus, teikiami savivaldybės tarybai svarstyti. Jaunimo organizacijų atstovai
JRT teikia daug pasiūlymų;
 antra, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, bendradarbiaujant
savivaldybės padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į sektorines politikos sritis;
 trečia, skirtingi savivaldybės administracijos padaliniai, taip pat formalaus ir
neformalaus švietimo įstaigos, dalyvauja Jaunimo reikalų tarybos veikloje, organizuoja
bendrus renginius, keičiasi informacija.
28 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarpžinybiškumas,
tarpsektoriškumas,
jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti jaunimo politikos horizontalumą ir
integralumas
tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą JP plėtrą.
(7 Metodikos
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Jaunimo politiką
Dirba JRT ir JRK, kiti Nenustatyta.
JRT veiklą susieti su JRK
integruojančios
savivaldybės skyriai.
metinės veiklos programos
struktūros
formavimu ir įgyvendinimu.
Jaunimo politikos
Jaunimo politikos
Savivaldybės
Plėsti JRT, įtraukiant
integravimas
priemonės
administracijos
savivaldybės
savivaldybės
numatytos
skyriai neišskiria
administracijos skyrių
strateginiuose
strateginiame
jaunimo politikos
atstovus. Tai leistų
dokumentuose ir įvairių savivaldybės plane.
klausimų tarp savo
užtikrinti kad jaunimo
sričių (kultūros, sporto,
veiklos prioritetų.
politikos įgyvendinimas
socialinių reikalų ir kt.)
apima visas jaunimui
veiklų programose,
svarbias viešosios politikos
planuose
sritis.
Tarpžinybinių ir
Spręsdami jaunimo
Nenustatyta.
Apsvarstyti galimybes ir
tarpsektorinių
klausimus,
poreikius jaunimo atstovus
bendradarbiavimo tinklų bendradarbiauja
įtraukti į jau veikiančias
praktinis veikimas
skirtingi
tarpžinybines darbo grupes
savivaldybės skyriai.
ir tinklus.
Savivaldybės
Atitinka prioritetus. Nenustatyta.
Svarstyti jaunimo politikos
įgyvendinamų programų
plėtros savivaldybėje
ir priemonių atitikimas
strategijos parengimo
nacionalinės jaunimo
būtinybę. Šis dokumentas
politikos prioritetams
galėtų būti bendras visiems
skyriams ir apimtų visų
jaunimo grupių problemų
sprendinius.
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8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR
INOVACIJOS
Šis skyrius suteikia duomenų, atitinkančių Metodikos 5-ąjį indikatorių „Tyrimai jaunimo
klausimais ir stebėsena“ ir 8-ąjį indikatorių „Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos vykdant
jaunimo politiką savivaldybėje“, kurie sudaro pagrindą jaunimo politikos tobulinimo funkcijai.
Skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys:
 ar ir kokiu mastu savivaldybėje yra sukurtos prielaidos jaunimo politikos tobulinimui, t.
y. kaip vykdoma jaunimo situacijos stebėsena, kokie duomenys yra renkami, ar
atliekama jaunimo situacijos ir poreikių analizė, kas ją atlieka, galiausiai, ar vykdomas
jaunimo politikos vertinimas ir kaip vertinimo rezultatai integruojami į sprendimų
priėmimo procesą;
 ar ir kokios inovacijos taikomos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje.
Jei valdymą apibūdintume kaip nuolat besitęsiantį ciklą, tai pagalba politikos formavimui yra
paskutinė šio ciklo dalis, kuri seka politikos įgyvendinimą ir formavimą. Pagalbos politikos
formavimui tikslas yra pateikti duomenis ir įrodymus, leidžiančius tobulinti politiką, siekti
didesnio efektyvumo, rezultatyvumo, tinkamumo, poveikio ir naudingumo, taip pat atsiskaityti
už pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas, įgyvendintas procedūras. Prie šių tikslų įgyvendinimo
prisideda trys pagalbos politikos formavimui elementai:
 Stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas ir
politikos arba atskirų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas politikos
įgyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebėsena yra laikoma valdymo įrankiu,
galinčiu padėti tobulinti politikos įgyvendinimą keliais būdais32. Pirma, informacija apie
rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia institucija arba programa, kokią vertę ji
sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, procedūrų stebėsenos pagalba galima
kontroliuoti institucijų ir valstybės tarnautojų veiksmus bei išlaidas. Trečia, stebėsenos
informacija apie rezultatus ir kaštus gali būti naudojama biudžeto sudarymo procese ir
padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu. Ketvirta, informacija apie
personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybės tarnautojus ar kitas politikos
įgyvendinime dalyvaujančias šalis siekti tam tikrų rezultatų. Penkta, veiklos informacijos
viešinimas gali būti pasitikėjimo valstybės institucijomis didinimo priemonė. Galiausiai,
stebėsenos informacija gali padėti surasti geresnių institucijos veiklos būdų
paskatindama mokymosi procesą ir inicijuodama veiklos patobulinimus. 29 lentelėje
pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo ciklas, kurį galima išskirti į tris
svarbiausius etapus.
 Vertinimas: sistemingas ir objektyvus planuojamos vykdyti, vykdomos ar baigtos
vykdyti politikos arba atskirų programų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo,
naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas;
 Peržiūra (angl. review): periodiškas politikos ir / arba atskirų priemonių vykdymo
tikslingumo vertinimas.
29 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra.
Stebėsena
Vertinimas
Tikslas
Iš anksto įspėti apie
Nustatyti politikos ar
kylančias ir kilsiančias
programos vertę ir
problemas įgyvendinant naudą visuomenei.
politikos tikslus.
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Peržiūra
Konsensuso formavimas
dėl politikos krypties
kaitos.

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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Veikla

Stebėsena
Duomenų rinkimas

Kada
Nuolat.
atliekama?
Šaltinis: sudaryta autorių.

Vertinimas
Duomenų analizė ir
interpretavimas.
Duomenys imami iš
stebėsenos sistemos ir
renkami papildomai.
Kartą per 2 – 3 metus.

Peržiūra
Turimų šaltinių (tyrimų,
vertinimų) sisteminimas
ir apžvalga; diskusijų
inicijavimas.
Kartą per 5 metus.

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.

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai
Pasvalio rajono savivaldybėje per 2008 – 2011 metų laikotarpį buvo atliekama bent po vieną
didelės apimties jaunimo ar atskirų jo grupių tyrimą kasmet. 2011 metais savivaldybėje atliktas
kokybinis (giluminis) jaunimo situacijos tyrimas33, inicijuotas JRD ir finansuojamas JRD
įgyvendinamo projekto lėšomis.
Jaunimo reikalų koordinatorė, siekdama išsiaiškinti konkrečios problemos mąstą ar susirinkti
informacijos prieš svarstant tam tikrus klausimus, kasmet atlieka bent po keletą teminių tyrimų,
pvz., dėl rūkymo problematikos mokyklose, dėl kuprinių svorio ir jo reikšmės mokinių sveikatai,
dėl jaunimo dalyvavimo savivaldybės finansuotuose renginiuose, projektuose ir programose,
dėl seniūnijų jaunimo sportinio užimtumo, dėl mokinių savivaldos reikšmės mokyklos
bendruomenei, dėl mokinių parlamento rinkimų Pasvalio rajono mokyklose, dėl jaunimo
interesų Pasvalio rajono savivaldybėje ir kita.
Pasvalio rajono savivaldybėje nėra privačių tyrėjų, konsultacinių įmonių ar kitų įmonių, kurios
galėtų atlikti tokius tyrimus, taigi, didesnės apimties jaunimo situacijos tyrimus savivaldybėje
dažniau atlieka šalies didžiuosiuose miestuose įsikūrusios įmonės arba nevyriausybinės
organizacijos.
Tuo tarpu JRK tyrimus atlieka pasitelkusi mokinių parlamento narius, JRT narius, JOS AS ar
Pasvalio visuomenės sveikatos biuro atstovus.

33

Remiantis šio tyrimo duomenimis, Pasvalio rajono jaunimas švietimo ir užimtumo galimybes yra linkęs vertinti
gana palankiai. Palankiai vertinamas ir mokyklų tinklas, t.y. jų pasiekiamumas ir išsidėstymas, mokymosi
kokybė, mokytojų kvalifikacija bei papildomo ugdymo galimybės. Laisvalaikiu Pasvalio rajono jaunimas mėgsta
naršyti internete ir susitikti su draugais. Nors dauguma, tyrime dalyvavusių, jaunuolių Pasvalio rajone gyvena
nuo pat gimimo, išvykti iš Pasvalio rajono ketina beveik du trečdaliai jaunuolių. Svarbiausios priežastys, dėl
kurių jaunimas ketina išvykti, yra studijos, geresnės užimtumo galimybės, karjera.
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8.2 Jaunimo situacijos stebėsena
Jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą JRK apžvelgia metų veiklos ataskaitose.
Atskiros, jaunimo situacijai stebėti skirtos, sistemos savivaldybėje nėra. Kita vertus, interviu
metu teigta, kad savivaldybės administracija turi tam tikrus duomenis apie jaunimo situaciją,
kuriuos kasmet renka JRK bei savivaldybės administracijos skyriai pagal jų veiklos sritis.
JRK reguliariai atnaujina informaciją apie jaunimo organizacijas, jų veiklos tikslus, funkcijas,
kontaktinius duomenis. Duomenys skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir yra laisvai
prieinami visiems suinteresuotiems asmenims. Jaunimo organizacijos ir jų veiklos turinys
pateikiamas dar ir Eurodesk34 tinklo Lietuvoje internetinėje svetainėje www.zinauviska.lt.
JRK taip pat renka įvairius duomenis apie jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą ir
juos teikia Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. JRK
teigimu, organizacijos ir asmenys labai 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 Pasvalio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, teritorinė darbo birža,
visuomenės sveikatos biuras, Pasvalio jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro pedagogų
švietimo skyrius, viešoji įstaiga „Versli Lietuva“.
Apibendrinant, Pasvalio rajono savivaldybėje jaunimo situacijos stebėsena nėra įgyvendinama
sistemingai. Visgi, duomenys yra analizuojami ir naudojami priimant sprendimus jaunimui
aktualiais klausimais.

8.3 Jaunimo politikos vertinimas
Atliekant tyrimą nebuvo nustatyta jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex ante išankstinio, nei interim - tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. Visgi, visų tyrime
dalyvavusių organizacijų bei savivaldybės administracijos atstovai nurodė, kad vykdo vidinius
savo veiklos įsivertinimus, taip pat yra atskirų įstaigų ar organizacijų veiklos išorinio vertinimo
atvejų.
Nepaisant to, galima teigti, kad jaunimo politikos vertinimas jaunimo politikai tobulinti Pasvalio
rajono savivaldybėje nėra įprasta praktika.

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. Lietuvoje
pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą, yra kol kas
mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu.
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad Pasvalio rajono savivaldybėje jaunimo situacijos
stebėsenos duomenys yra taikomi tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą. JRK renka tam
tikrus duomenis, kurie yra pristatomi darbo grupėse bei įvairių klausimų komisijose. Tyrimų

34

Eurodesk yra Europos jaunimo informacijos tinklas.
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rezultatai yra naudojami planuojant savivaldybės biudžetą ir rengiant savivaldybės veiklos
programas.
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, atliktų tyrimų rezultatai, pateikiamos rekomendacijos ir
atskiri duomenys gali būti panaudoti jaunimo politikos tobulinimui ir galėtų būti labai naudingi.
Visgi, atliktų tyrimų naudingumą JRK vertino tik vidutiniškai. Anot jos, politikai dažnai priima
sprendimus, visiškai neatsižvelgdami į jokius tyrimus, todėl šie neduoda konkrečios ir
apčiuopiamos naudos.

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant
jaunimo politiką
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.
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus
metus Pasvalio rajono savivaldybėje buvo įdiegta keletas naujovių JP įgyvendinimo srityje. Pvz.,
su jaunimu dirbantiesiems asmenims buvo itin reikšminga konferencija „Gyvybės vertė jaunimo
akimis“.
Apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai pastarųjų trejų
metų naujovėmis įvardijo šiuos Pasvalio rajone vykstančius renginius:
 savivaldybės jaunimo diskusijos su politikais;
 savivaldos diena;
 pilietiškumo akcija;
 alternatyvios mados šou „Išprotėjęs ruduo“;
 edukacinis projektas „Laimės džiaugsmas“ ir kita.
Bene įdomiausia ir viena svarbiausių naujovių per pastaruosius trejus metus yra akcija „Viena
jaunimo savivaldos diena Pasvalio rajono savivaldybėje“. Renginio metu jaunimas gilinosi į
įvairias savivaldybės veiklos sritis, analizavo svarstomus klausimus ir, remdamiesi savo surinkta
informacija bei naudodamiesi turimais duomenimis, galėjo išreikšti savo poziciją.

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados:
 pirma, vertinimo metu nustatyta, jog 2008 – 2011 metais Pasvalio rajono savivaldybėje
buvo atliktos jaunimo ar atskirų jo grupių apklausos, o 2011 metais atliktas kokybinis
(giluminis) jaunimo situacijos tyrimas;
 antra, Pasvalio rajono savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo
situacijos ir poreikių tyrimai nėra įgyvendinami sistemingai, bet surinkti duomenys yra
naudojami tobulinant ar rengiant naujas jaunimo politikos įgyvendinimo priemones ir
programas;
 trečia, per pastaruosius trejus metus Pasvalio rajono savivaldybėje buvo įdiegta keletas
naujovių JP įgyvendinimo srityje.

49

30 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Jaunimo politikos
Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas informuotos
tobulinimas ir
jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos pastangos ieškoti
inovacijos
tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. Jaunimo poreikių
(5 ir 8 Metodikos
stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į jaunimo poreikius
indikatoriai)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Tyrimų jaunimo
Bent kartą per metus
Tyrimai atliekami
Sudaryti jaunimo situacijos
klausimais
atliekamos jaunimo
nesistemingai.
rodiklių sąrašą, jį kasmet
vykdytojai. Tyrimų
apklausos.
atnaujinti ir viešinti.
įvairovė, kokybė ir
Jaunimo rodikliai turi būti
naudingumas
sudaromi atsižvelgiant į
įvairių skyrių poreikius, juos
Duomenys apie
JRK renka duomenis apie Nenustatyta.
renkant dera
jaunimą
savivaldybės jaunimą,
bendradarbiauti su
jaunimo organizacijas.
įvairiomis savivaldybėje
Jaunimo politikos
Nenustatyta.
Savivaldybėje
veikiančiomis
įgyvendinimo
nevykdomas
organizacijomis. Didele
vertinimas
sistemingas
dalimi šią veiklą turėtų
jaunimo politikos
vykdyti JRK.
įgyvendinimo
Antra, būtina diegti
vertinimas.
Tyrimų rezultatų ir Nenustatyta.
Savivaldybėje nėra sistemingus jaunimo
poreikių tyrimus, kuriuos
kitų duomenų
įsitvirtinusi
dera atlikti kasmet, siekiant
panaudojimas
duomenimis ir
palyginti duomenis ir
įrodymais pagrįsta
įvertinti situacijos pokyčius.
sprendimų
priėmimo sistema. Tam JRT turėtų išskirti
svarbiausių tyrimo klausimų
Inovacijų taikymas Organizuota jaunimo
Nenustatyta.
sąrašą, pasitelkti tinkamus
ir plėtra
savivaldos diena.
tyrimo metodus (pavyzdžiui,
formuojant bei
savivaldybėje įdiegti
įgyvendinant
apklausų įrankį), naudotis
jaunimo politiką
jaunimo organizacijų
pagalba.
Savivaldybėje įgyvendinama
jaunimo politika turėtų būti
kasmet vertinama pagal
numatytus produkto ir
rezultato rodiklius.
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9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS
Šiame skyriuje aptariamas savivaldybės bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais.

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos
įgyvendinimo klausimais
Pasvalio rajono savivaldybė tarptautinį bendradarbiavimą vykdo su kelių užsienio šalių
savivaldybėmis – Giotenės komuna (Švedija), Obernkircheno savivaldybe (Vokietija), Žorų
savivaldybe (Lenkija), Levino miestu (Prancūzija). Savivaldybių partnerių atstovai tarpininkauja
užmezgant ir palaikant ryšius su visomis savo teritorijoje veikiančiomis jaunimo organizacijomis.
2008-2011 metais savivaldybės administracija įgyvendino 13 tarptautinių projektų jaunimo
politikos srityje.
31 lentelė. Įgyvendinti tarptautiniai projektai
Įgyvendintų
tarptautinių
Metai
Projektai
projektų
skaičius
2008
3
 „Tiltų statymas tarp Pasvalio ir Giotenės (Švedija)
švietimiečių“;
 Pasvalio rajono ir Obernkircheno (Vokietija) jaunimo
bendradarbiavimas;
 Žorų (Lenkija) ir Pasvalio jaunimo kolektyvų mainai.
2009
3
 „Mainai tarp Pasvalio Petro Vileišio ir Obernkircheno
(Vokietija) gimnazijų“;
 Aradeo (Italija) ir Pasvalio jaunimo bendradarbiavimas;
 „Žorų (Lenkija) ir Pasvalio rajono jaunimo švenčių tradicijos“.
2010
3
 „Mes kartu – Lietuva-Lenkija-Latvija“ (bendras projektas su
Žorų (Lenkija) ir Iecavos (Latvija) jaunimo šokių kolektyvais);
 „Tautinio paveldo išsaugojimas ir tąsa“ (su Drangedalo
(Norvegija) savivaldybe);
 jaunimo vasaros poilsio stovykla Pasvalyje „Pasvalio ir
Čohataurio (Gruzija) jaunimo vasara“.
2011
4
 „Žorai – 2011“ (tarptautinis dainos konkursas);
 kulinarinio paveldo šventė „Pyraginės“ (su Obernkircheno
(Vokietija) folkloro ansambliu „Trachtengruppe GelldorfObernkirchen“);
 „Jaunieji savo krašto ambasadoriai“ (su Obernkircheno
(Vokietija) savivaldybės jaunimu);
 „Lietuvos ir Norvegijos kultūrų kaita“ (su Drangedalo
(Norvegija) savivaldybe).
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis.
Tarptautiniuose jaunimo renginiuose nuo 2008 metų kasmet dalyvauja 3-4 savivaldybės
administracijos atstovai. Bendradarbiaujant su užsienio šalių savivaldybių jaunimo politiką
formuojančiomis bei įgyvendinančiomis institucijomis, Pasvalio rajono savivaldybėje kiekvienais
metais organizuojami bent 3 renginiai, kuomet rajono meras priima užsienio šalių jaunimo
delegacijas, atvykusias pagal rajono mokyklų kvietimus.
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9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos
Savivaldybės atstovų nuomone, tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiaujant įgytos
žinios bei praktika yra labai svarbi įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką.
32 lentelė. Išvados ir rekomendacijos
Tarptautiniai ryšiai ir
bendradarbiavimas
Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos Lietuvoje įgyvendinimo
(9 Metodikos
principų, nurodytų įstatymuose ir programose.
indikatorius)
Stipriosios sritys
Tobulintinos sritys
Rekomendacijos
Bendradarbiavimas su
Užmegzti ryšiai ir
Nenustatyta.
Ir toliau reikėtų kuo geriau
kitomis šalimis jaunimo intensyviai
išnaudoti tarptautinio
politikos įgyvendinimo bendradarbiaujama
bendradarbiavimo galimybes
klausimais
su kitų šalių
savivaldybės administracijos
savivaldybių
darbuotojų, įskaitant JRK,
institucijomis, kurios
kompetencijai stiprinti bei
įgyvendina jaunimo
susipažinti su gerąja užsienio
politiką.
šalių patirtimi sprendžiant
jaunimo problemas,
formuojant ir įgyvendinant
jaunimo politiką.
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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.
Pasvalio rajono savivaldybės atveju gerosios praktikos pavyzdžiais galima įvardinti:
 akciją „Viena jaunimo savivaldos diena Pasvalio rajono savivaldybėje“ (1 aspektas);
 mokinių parlamento, rajono vadovų ir mokyklų direktorių pasitarimus (1 aspektas);
 alternatyvios mados šou „Išprotėjęs ruduo“ (2 aspektas);
 konkursą „Laisva klasė nuo (be) svaigalų“ (3 aspektas);
 renginį „Asterikso ir Obelikso spartakiada“ (2 aspektas);
 tarptautinę tautinio šokio šventę „Mes kartu“ (2 aspektas).
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11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau
pateikiamu analizės modeliu (18 pav.).
18 pav. Analizės modelis

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka nacionalinės
jaunimo politikos kryptis ir savivaldybės jaunimo situaciją?
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir apklausomis
bei interviu, galima teigti, kad savivaldybės politika gerai35 apima nacionalinės jaunimo politikos
kryptis.
Savivaldybės jaunimo politika turėtų daugiau dėmesio skirti šioms sritims:
 jaunimo, baigusio aukštąjį mokslą grįžimui į Pasvalio rajoną skatinti;
 jaunimo užimtumui ir aktyvumui skatinti (orientuojantis ne tik į aktyvųjį, bet ir
neaktyvų, probleminį, socialiai pažeidžiamą jaunimą);
 jaunimo įdarbinimo galimybėms didinti;
 jaunimo verslumui skatinti.

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali?
Bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į sektorines
politikos sritis, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali politika.
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra integruoti į kitas viešosios politikos sritis – jie
atsispindi savivaldybės strateginiame plane ir tikslinėse savivaldybės programose. Institucinė
partnerystė įgyvendinama per pariteto principu formuojamą Jaunimo reikalų tarybą.
Tarpžinybinis bendradarbiavimas vystomas derinant dokumentus. Užtikrintas jaunimo

35

Vertinama skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai
atitinka, 5 – puikiai atitinka. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 4.5, vertinimas yra, atitinkamai,
„prastai-vidutiniškai“ ir „labai gerai“.
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dalyvavimas darbo grupėse ir komisijose. Per pastaruosius trejus metus tarpžinybinis
bendradarbiavimas suintensyvėjo. Vis dėlto, jaunimo politikos prioritetai ar priemonės atskirų
savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklos planuose nėra numatyti. Pagal šį
kriterijų Pasvalio rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai-gerai.

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų
šalių dalyvavimą?
Palyginus su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, Pasvalio rajono savivaldybėje jaunimo
dalyvavimas įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje yra vertintinas vidutiniškai.
Savivaldybėje yra sukurtas mechanizmas (ir reglamentuotas dokumentuose) suinteresuotoms
šalims įsitraukti (pirmiausia jaunimo organizacijų atstovams ir su jaunimu dirbančių
savivaldybės administracijos skyrių atstovams) – savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba.
Visgi atliekant vertinimą buvo nustatyta, kad 2012 m. veikusi JRT buvo suformuota savivaldybės
administracijos iniciatyva ir neužtikrinus pakankamo jaunų asmenų ar jaunimo organizacijų
atstovavimo. Dėl šios priežasties vykusiuose tarybos rinkimuose dalyvavo nepakankamai platus
spektras jaunimo organizacijų, o jaunimo balsai (renkant tarybos narius) buvo nusverti
stipresnių – su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų, ar kitų, sueigoje dalyvavusių, asmenų.

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)?
Savivaldybėje JRK pastangomis yra renkami duomenys apie savivaldybės jaunimą ir veikiančias
jaunimo organizacijas. Atliekant vertinimą surinkta informacija rodo, kad Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos įgyvendinama jaunimo politika yra pakankamai grįsta jaunimo
poreikių nustatymu – savivaldybėje atliekami jaunimo poreikių tyrimai, yra jaunimo padėties
stebėsenos ar jaunimo informavimo apie savivaldybės aktualijas sistemos užuomazgos. Pagal šį
kriterijų Pasvalio rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai.

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

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų)
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu?
Palyginus su kitomis panašiomis savivaldybėmis, Pasvalio rajono savivaldybėje sukurtos
pakankamos prielaidos jaunimo politikai įgyvendinti: veikia Jaunimo reikalų taryba, JRK jaunimo
klausimams skiria didžiąją dalį darbo laiko, rajone veikia vaiko dienos centrai, kurie taip pat
naudojami JP priemonėms atokesnėse rajono vietovėse įgyvendinti. Savivaldybėje sukurtos
geros JRK darbo sąlygos. Pagrindiniai trūkumai yra tai, kad Jaunimo reikalų taryba yra
suformuota ne pagal Tipinių savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nuostatų rekomendacijas –
sudarant JRT nedalyvavo Pasvalio JOS AS, be to, JRK turi priskirtų papildomų, tiesiogiai su JP
įgyvendinimu nesusijusių funkcijų, todėl jaunimo reikalų koordinavimui negali skirti viso 100
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proc. savo darbo laiko. Palyginus su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, jaunimo
organizacijų projektams skiriamų lėšų apimtys yra vidutinės. Jaunimo politikai įgyvendinti
galėtų būti skirta daugiau etatų. Pagal šį kriterijų Pasvalio rajono savivaldybė yra vertinama
vidutiniškai.

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika savivaldybėje yra
rezultatyvi?
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. Pasvalio rajono
savivaldybės administracijos atstovų ir 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, aktyvumą, savanorystę, mažinant jaunimo socialinę atskirtį, skatinant
tarptautinę jaunimo veiklą.
19 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=20

Šaltinis: Pasvalio rajono organizacijų apklausa, 2011
Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis, Pasvalio rajono savivaldybės įgyvendinamos
jaunimo politikos rezultatyvumas per pastaruosius trejus metus yra vertintinas gerai.
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1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS
33 lentelė. Atliktų interviu sąrašas
Vardas, pavardė
Pareigos
Vida Stokienė
Pasvalio rajono savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatorius
Povilas Balčiūnas
Pasvalio rajono savivaldybės mero
pavaduotojas
Rimantas Užuotas
Pasvalio rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Rimantė Vareikaitė
Mokinių parlamento Pasvalio
skyriaus prezidentė, Jaunimo
organizacijos “Darbas” Pasvalio
skyriaus pirmininkė
Šaltinis: sudaryta autorių
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