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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 tapti nuolat tobulėjančiomis institucijomis jaunimo politikos 
srityje. 

 
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje: 

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

2. Išsiaiškinti Raseinių rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai. 
3. Aptarti Raseinių rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai. 
4. Išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo lenteles 

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

 pirma, 2012 m. vasario mėnesį buvo atliktas interviu su Raseinių 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 savivaldybėje veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos 
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėnesį. Apklausoje dalyvavo vienas 
Raseinių rajono savivaldybės administracijos atstovas bei septyniolika jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų atstovų. 

 
Ataskaitą sudaro vienuolika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas savivaldybės kontekstas. Antroje 
– devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti duomenys ir jų 
analizė. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika. Vienuoliktoje dalyje pateikiamas vertinimo 
apibendrinimas pagal vertintojų pasiūlytą analizės modelį. Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų 
jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka 
(neatsižvelgia / neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą rodiklį), 2 – prastai atitinka, 3 – 
vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka (nieko tobulinti nereikia). 
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 1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS 

Raseinių rajono savivaldybėje yra 2 miestai – Ariogala ir Raseiniai, 7 miesteliai – Betygala, 
Girkalnis, Lyduvėnai, Nemakščiai, Šiluva, Viduklė ir Žaiginys ir 590 kaimų. Savivaldybę sudaro 12 
seniūnijų: Ariogalos, Ariogalos miesto, Betygalos, Girkalnio, Kalnujų, Nemakščių, Pagojukų, 
Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto, Šiluvos ir Viduklės. 
 
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis1, 2011 m. Raseinių rajono 
savivaldybėje gyveno 39478 gyventojų (1 lentelė). Didžioji dalis gyventojų buvo apsistoję 
kaimiškoje savivaldybės dalyje. 
 
Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taikomas kiekybines ribas2, 
savivaldybės skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ 
ir „miesto“. Atsižvelgiant į tai, kad Raseinių rajono savivaldybėje kaimo vietovėse gyvena 62 
proc. visų savivaldybės gyventojų, ši savivaldybė priskiriama „kaimo“ savivaldybių grupei. 
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Raseinių rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius 
mieste 

Gyventojų skaičius miesteliuose ir 
kaimuose 

39478 14813 24665 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis. 
 
Jauni žmonės rajone sudaro beveik ketvirtadalį (23,75 proc.) visų gyventojų. 
 
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje 

Merginų Vaikinų Iš viso 
4480 4899 9379 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 

 

                                                             
 
 

1 http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M3010202&PLanguage=0 
2 Naudojant EBPO taikomas kiekybines ribas, Lietuvoje į „pusiau kaimo“ savivaldybių grupę patenka 
savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje svyruoja nuo 32 iki 49 proc. . Į 
„kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų 
skaičiuje svyruoja nuo 50 iki 70 proc., o „labai kaimo“ grupei priskiriamos savivaldybės, kur kaimo 
gyvenamosiose vietovėse gyvena daugiau kaip 70 proc. visų savivaldybės gyventojų. Į „miesto“ 
savivaldybių grupę patenka didžiųjų miestų, kuriuose gyvena daugiau nei 50000 gyventojų, savivaldybės, o 
„priemiesčio“ grupei priskiriamos savivaldybės, esančios metropolinių centrų įtakoje.  
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI 

Šioje dalyje pristatomos pagrindinės prielaidos, reikalingos jaunimo politikos įgyvendinimui 
savivaldybėje, tai: a) jaunimo politiką reglamentuojantys dokumentai; b) savivaldybės jaunimo 
politiką įgyvendinančių institucijų sąrašas ir valstybės tarnautojų skaičius; c) jaunimo reikalų 
koordinatoriaus darbo sąlygos. Taip pat pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

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

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

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

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

 
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos strateginiame 
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija, 
savivaldybėje padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus 
darbuotojų kaitai. Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo 
programa, parodo, kaip numatyta JP politika savivaldybėje yra įgyvendinama. 
 
Teisės aktų struktūra 
 
Raseinių rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi 
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimus reglamentuojančiais teisės aktais3, Raseinių 
rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais savivaldybės administracijos priimtais teisės 
aktais. Jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančių savivaldybės teisės aktų 
sąrašas pateikiamas 3 lentelėje. 
 
3 lentelė. Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti 
dokumentai 

                                                             
 
 

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

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra 

Dokumento pavadinimas Patvirtinta 
(metai) 

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai 2010 
Jaunimo reikalų koordinatorės pareiginiai nuostatai  2010 
Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2010 metams 2011 
Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2011 metams 2011 
Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita už 2010 m. 2011 
„Dėl lėšų savivaldybės biudžete jaunimo politikai įgyvendinti“ 2011 
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Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Vienas svarbiausių dokumentų, kuriuo vadovaujamasi įgyvendinant jaunimo politiką 
savivaldybėje, yra Raseinių rajono savivaldybės jaunimo politikos 2011–2013 metų plėtros 
programa4. Šis dokumentas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos 
pagrindų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Raseinių rajono savivaldybės sprendimais jaunimo 
politikos srityje, taip pat Jaunimo politikos plėtros savivaldybėje 2010-2012 metų programa, 
Nacionaline jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programa ir Jaunimo politikos 
savivaldybėse kokybės vertinimo aprašu. 
 
Raseinių rajono savivaldybės jaunimo politikos 2011–2013 metų plėtros programos paskirtis 
yra: 

 plėtoti JP savivaldybėje, skatinant jaunimo organizacijų kūrimąsi ir veiklą, stiprinant jų 
ryšį su rajono savivaldybės institucijomis, kaimo bendruomenėmis; 

 tobulinti JRK veiklą; 
 tobulinti su jaunimu dirbančių specialistų kvalifikaciją; 
 stebėti ir vertinti jaunimo padėtį rajone pagal stebėsenos ir jaunimo politikos 

savivaldybėse kokybės vertinimo kriterijus. 
 
Šia programa tikimasi pasiekti šių tikslų: 

 padidinti rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (JRT) veiklos efektyvumą, 
sustiprinti JRT bei jaunimo organizacijų ir neformalių grupių veiklą, užtikrinti šios veiklos 
tęstinumą; 

 sudaryti sąlygas racionaliau planuoti ir naudoti turimus išteklius savivaldybės jaunimo 
politikos įgyvendinimui; 

 padidinti jaunimo iniciatyvų skaičių ir skirti lėšų jų įgyvendinimui, sudaryti prielaidas 
naujų jaunimo organizacijų steigimuisi, tobulinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
asmenų kvalifikaciją; 

 sustiprinti įvairių institucijų bendradarbiavimą plėtojant jaunimo politiką rajono 
savivaldybėje; 

 išplėsti jaunų žmonių saviraiškos ir savirealizacijos galimybes, organizuoti daugiau 
renginių, atitinkančių jaunimo poreikius ir interesus; 

 sudaryti palankias sąlygas mažiau galimybių turinčiam jaunimui dalyvauti sprendžiant 
jam svarbius klausimus, skatinti aktyvią jaunimo visuomeninę veiklą vietos 
bendruomenėse; 

 įdiegti, plėtoti ir koordinuoti jaunimo padėties stebėsenos ir jaunimo politikos kokybės 
vertinimo sistemą, kuri padės užtikrinti tinkamą jaunimo teisių apsaugą rajono 
savivaldybėje, numatyti tolesnės jaunimo politikos plėtros kryptis; 

 sukurti informacijos apie jaunimo veiklą sistemą. 
 
Siekiant plėtros programoje numatytų tikslų, keliami šie uždaviniai: 

 organizuoti efektyvią JRT veiklą; 
 plėsti jaunų žmonių saviraiškos ir savirealizacijos bei laisvalaikio užimtumo galimybes; 
 ugdyti jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti fizinį aktyvumą; 

                                                             
 
 

4 Patvirtina Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atvirtinta 2011 m. vasario 10 d. 
įsakymu Nr. (29.1) V1-9. 

Jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų projektų finansavimo konkurso 
nuostatai 

2011 

Raseinių rajono savivaldybės jaunimo politikos 2011–2013 metų plėtros 
programa 

2011 
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 plėsti jaunimo organizacijų, neformalių grupių bei moksleivių savivaldos institucijų 
veiklą bendruomenėse, suteikiant daugiau galimybių socialinę atskirtį patiriančiam 
jaunimui ir plėtojant savanorišką veiklą; 

 tobulinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių asmenų kvalifikaciją; 
 stiprinti jaunimo politiką rajono savivaldybėje įgyvendinančių institucijų 

bendradarbiavimą, apsikeitimą informacija bei patirtimi; 
 rinkti duomenis apie jaunimo politikos padėtį rajono savivaldybėje; 
 sukurti informacijos apie jaunimo veiklą sklaidos sistemą. 

 
Atsižvelgiant į gana platų jaunimo politikai reglamentuoti ir įgyvendinti priimtų teisės aktų 
sąrašą, galima teigti, kad Raseinių rajono savivaldybėje jaunimo politika reglamentuota 
pakankamai gerai. Atkreipiant dėmesį į teisės aktų patvirtinimo ir/ar priėmimo datas daroma 
išvada, jog dėmesys jaunimo politikai Raseinių rajone padidėjo tik nuo 2010 m. 
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Pagrindinės savivaldybės darbo su jaunimu kryptys išdėstytos Raseinių rajono savivaldybės 
jaunimo politikos 2011–2013 metų plėtros programoje. Kaip jau buvo minėta, pagrindinė šios 
programos paskirtis – plėtoti jaunimo politiką savivaldybėje. Tai įgyvendinama vadovaujantis 
keliais principais: 

 jaunimo politikos plėtra yra sėkminga, kai su jaunimu susiję sprendimai priimami 
dalyvaujant pačiam jaunimui, todėl labai svarbu suaktyvinti JRT veiklą ir deramai 
atstovauti jaunimo interesus, inicijuoti sprendimus jaunimo situacijai pagerinti ir 
dalyvauti juos priimant; 

 plėtojant jaunimo politiką yra svarbu užtikrinti žinybų ir sektorių bendradarbiavimą, kad 
rajono savivaldybės institucijos ir įstaigos bendrautų ir bendradarbiautų tarpusavyje, 
spręsdamos su jaunimu susijusius klausimus, juos derindamos su jaunais žmonėmis ar 
jaunimo organizacijomis; 

 kadangi Raseinių rajone mažai aktyviai veikiančių jaunimo organizacijų, trūksta jaunimo 
lyderių, lėšų jaunimo iniciatyvoms įgyvendinti ir pačių jaunų žmonių iniciatyvų, būtina 
ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, visuomeniškumą, remti jų iniciatyvas ir skatinti 
įtraukti į šią veiklą mažiau galimybių turintį jaunimą; 

 būtina skatinti aktyvų jaunų žmonių dalyvavimą pilietinėje visuomenės veikloje, 
bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, vadovaujantis demokratinėmis vertybėmis 
ir principais; 

 Raseinių rajone yra tik savanoriškos veiklos užuomazgos (ja užsiima tik jaunieji 
maltiečiai Šiluvoje), nėra savanorystę reglamentuojančio įstatymo, tad būtina aktyvinti 
ir remti savanorystės idėją bei plėtoti ją tarp jaunimo; 

 svarbų vaidmenį ugdant jaunimo iniciatyvas, kūrybiškumą, savarankiškumą, plėtojant 
demokratiją vaidina mokinių savivalda, tačiau mokinių savivaldos institucijų veikla 
neretai tėra formali, ne visada grindžiama partnerystės principais. Dėl šių priežasčių 
būtina nuolatinė pagalba ir konsultacijos mokykloms, savivaldos institucijų veiklos 
organizavimo klausimais; 

 būtina atlikti išsamų jaunimo situacijos tyrimą bei įvertinti gautus duomenis, kurie 
darytų įtaką darbo su jaunimu kryptims; 

 nemaža dalis visuomenės ir jaunimo informacijos apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
savivaldybėje gauna nepakankamai. Ypač informacijos stokoja kaimo gyvenamųjų 
vietovių bei mažiau galimybių turintis jaunimas. Į tai atsižvelgiant, svarbu suteikti 
informaciją visuomenei apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėse bei remti 
jaunimo iniciatyvų projektus, skatinančius jaunimą imtis visuomeninės veiklos, 
įtraukiant į šią veiklą mažiau galimybių turintį ir kaimo jaunimą. Taip pat būtina 
aktyvesnė informacijos sklaida bendradarbiaujant su vietos žiniasklaida; 
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 svarbu organizuoti jaunimo mokymus ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, suteikiant 
jiems specifinių žinių ir įgūdžių; tam tikslui būtina aktyviau naudotis Raseinių rajono 
švietimo centro siūlomomis kvalifikacijos tobulinimo programomis. 

 
Taigi, savivaldybės jaunimo politikos plėtros programa ir veiklos planai apima nemažą dalį 
jauniems žmonėms reikšmingų sričių, tačiau tik nedidelėje dalyje jų jau imtasi aktyvių veiksmų. 
 
Tyrime dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, 
savivaldybėje turėtų būti daugiau atsižvelgiama į šiuos jaunimo poreikius: 

 jaunimo užimtumą – nėra galimybių išreikšti save po pamokų, realizuoti savo idėjas, dėl 
to reikėtų skirti patalpas jaunimui susiburti laisvalaikiui praleisti, teikti finansinę paramą 
jaunimo organizacijoms; 

 socialiai pažeidžiamų jaunuolių interesus; 
 kaimo jaunimo problemas ir mažesnes galimybes dalyvauti5, 
 būsto problemas.  

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis jaunimas norėtų įgyti daugiau kompetencijų 
dalyvaudami neformaliojo ugdymo veiklose, dalyvauti savanoriškoje veikloje. Jų manymu, 
trūksta savivaldybės palaikymo buriantis į neformalias jaunimo grupes, sprendžiančias jaunimo 
problemas ir įgyvendinančiose jaunimo idėjas. Apklausos dalyviai nurodė, kad taip pat 
savivaldybė turėtų skirti daugiau dėmesio paramos jauniems pradedantiesiems verslininkams 
teikimui. 
 
1 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. Proc. 
atsakiusiųjų. N6=18 

100%

100%

100%

76%

47%

47%

35%

35%

29%

12%

12%

6%

Užimtumas

Švietimas

Savanorystė

Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui

Jauna šeima ir būstas

Sportas

Socialinė apsauga

Verslumas

Kita

Savivaldybės administracijos atstovai

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 2011  

                                                             
 
 

5 „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“. 

6 Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius. 
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Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimui reikalingi dienos užimtumo centrai, 
kuriuose dirbtų jauni kvalifikuoti specialistai, galintys betarpiškai bendrauti, padėti spręsti 
iškylančias problemas, sudominti kūrybine veikla. Jauni žmonės nori, kad būtų remiamos ir 
palaikomos jų pačių iniciatyvos, Raseinių rajono savivaldybės jaunimas nori ir gali dalyvauti 
viešose diskusijose, noriai buriasi į neformalias grupes, siekia veiklos aktyvumo ir kokybės, nori 
tobulinti kvalifikaciją, aktyviau reikšti nuomonę viešoje erdvėje. 
 

 
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, įgyvendinančius jaunimo politiką 
savivaldybėje. 4 lentelėje pateikiamas JP įgyvendinančių Raseinių rajono savivaldybės 
administracijos struktūrinių padalinių sąrašas bei darbuotojų skaičius. 
 
4 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys Raseinių rajono savivaldybės administracijos 
struktūriniai padaliniai ir valstybės tarnautojai 

Skyrius 
Įgyvendina tik 

jaunimo politiką 
(darbuotojų skaičius) 

Įgyvendina jaunimo 
politiką greta kitų veiklų 

(darbuotojų skaičius) 
Švietimo, kultūros ir ugdymo 1 3 
Socialinės paramos - 10 
Vietinio ūkio ir turto valdymo - 9 
Ariogalos miesto seniūnija - 4 
Ariogalos seniūnija - 4 
Betygalos seniūnija - 3 
Girkalnio seniūnija - 3 
Kalnujų seniūnija - 3 
Nemakščių seniūnija - 4 
Pagojukų seniūnija - 3 
Paliepių seniūnija - 3 
Raseinių miesto seniūnija - 3 
Raseinių seniūnija - 4 
Šiluvos seniūnija - 3 
Viduklės seniūnija - 4 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Raseinių rajono savivaldybėje formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką taip pat aktyviai 
dalyvauja VšĮ Raseinių turizmo ir verslo informavimo centras, VšĮ protiškai neįgalaus jaunimo 
užimtumo dienos centras, Ariogalos gimnazija, Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, 
Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija, Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla, 
Betygalos Maironio vidurinė mokykla, Raseinių Šaltinio vidurinė mokykla, Pryšmančių 
pagrindinė mokykla, Paupio pagrindinė mokykla, Ilgižių pagrindinė mokykla, Girkalnio 
pagrindinė mokykla, Šiluvos vidurinė mokykla, Raseinių pagrindinė mokykla, Žaiginio 
Pranciškaus Šivickio pagrindinė mokykla, Raseinių kūno kultūros ir sporto centras ir Raseinių 
rajono kultūros centras. 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės 
tarnautojai 
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Remiantis JRK pateiktais duomenimis7, jaunimo politikos įgyvendinimui skirtų etatų skaičius nuo 
2008 m. didėjo. Jos nuomone, jaunimo politikai įgyvendinti skirtas tinkamas darbuotojų skaičius 
ir pakankamas darbo valandų kiekis. Be to, anksčiau JRK pareigybės apraše su jaunimo politikos 
įgyvendinimu buvo galima sieti tik dalį priskirtų funkcijų, o nuo 2011 m. lapkričio 21 d. JRK 
jaunimo politikai skiria visą darbo laiką. 
 
Be anksčiau minėtų savivaldybės institucijų ir įstaigų, jaunimo politiką taip pat aktyviai 
įgyvendina Raseinių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. JRT yra sudaroma lygiateisės 
partnerystės pagrindu, iš savivaldybės institucijų ar įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų. 
Raseinių rajono savivaldybėje nėra suformuota regioninė jaunimo organizacijų taryba 
„Apskritas stalas“, todėl jJaunimo atstovus į Jaunimo reikalų tarybą deleguoja savivaldybėje 
veikiančios jaunimo organizacijos ir neformalios grupės. JRT sudėtį ir jos nuostatus tvirtina 
savivaldybės taryba. 2011-2014 m. kadencijos JRT sudaro 2 Raseinių rajono savivaldybės 
tarybos nariai, Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos Švč. Trejybės ateitininkų 
kuopos atstovė, Raseinių rajono Gervinės kaimo bendruomenės jaunimo grupės „Gerviukai“ 
atstovė, Raseinių „Kalno“ vidurinės mokyklos mokinių tarybos atstovė, Raseinių rajono 
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus atstovė, VšĮ Raseinių turizmo 
ir verslo informacijos centro atstovas, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio 
ir kaimo plėtros skyriaus atstovė, Raseinių rajono kultūros centro mėgėjų teatro atstovė, 
asociacijos „Svajoklio projektai“ atstovė, Lietuvos Šaulių sąjungos Ariogalos šaulių 13 kuopos 
jaunųjų šaulių atstovė, Raseinių Šaltinio vidurinės mokyklos mokinių tarybos atstovas. 
 
Raseinių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, bendradarbiaudama su JRK, siekia šių JRT 
nuostatuose įtvirtintų tikslų: padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos 
įgyvendinimo srityse, koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, užtikrinti jaunų 
žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus, stiprinti 
bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių 
organizacijų. 
 
Siekdama numatytų tikslų JRT: 

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

 teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į 
savivaldybės strategiją, dalyvauja rengiant savivaldybės jaunimo politikos strategiją; 

 rengia ir dalyvauja rengiant jaunimo veiklos programas, rajono Tarybos sprendimus ir 
kitus savivaldybės teisės aktus, pagal kuriuos įgyvendinami savivaldybės jaunimo 
politikos tikslai; 

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

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

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

 analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia 
pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su 
užsienio šalių institucijomis; 

                                                             
 
 

7 Čia ir toliau ataskaitoje JRK pateikti 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 ir išsakytą nuomonę. 
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 kasmet teikia savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai. 
Raseinių rajono savivaldybėje sudarytos pakankamos prielaidos sėkmingam JP įgyvendinimui – 
jaunimo politiką įgyvendina savivaldybės administracija bei kitos institucijos ir jų specialistai, 
savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, dirba JRK. 
 

 
Šiame skyriuje aptariamos savivaldybės patvirtintos JRK funkcijos, vertinama, ar savivaldybėje 
sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai ir pakankamam indėliui savivaldybės jaunimo 
politikos formavimo ir įgyvendinimo procese. Apibendrinamos savivaldybės sudaromos sąlygos 
tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu skatinti įgyvendinamos jaunimo politikos kokybę. 
 
Pilnas JRK etatas Raseinių rajono savivaldybėje įsteigtas 2011 m. lapkritį. Nuo tada JRK užsiima 
vien tik jaunimo politikos įgyvendinimu. Anksčiau dirbusi specialistė jaunimo reikalams skirdavo 
vos 30 proc. darbo laiko. Jaunimo reikalų koordinatorė yra pavaldi Raseinių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėjui. 
 
Šiuo metu jaunimo reikalų koordinatorės pareigas eina savivaldybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir ugdymo skyriaus vyr. specialistė Gintarė Greičiūtė.  
 
JRK veikia vadovaudamasi Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir 
ugdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymu8. Šiame pareigybės aprašyme 
numatytų JRK funkcijų sąrašas puikiai atitinka Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus pareigybės aprašymo9 nuostatas. Vykdydama priskirtas funkcijas, JRK: 

 koordinuoja visų su jaunimo politika tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų 
įgyvendinimą savivaldybėje; 

 renka ir sistemina duomenis apie jaunimo padėtį savivaldybėje; 
 inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

rėmimo programų ir priemonių savivaldybėje rengimą; 
 organizuoja savivaldybėje vykstančius įvairius renginius jaunimo politikos klausimais; 
 rengia savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus tvirtinamų dokumentų, 

susijusių su jaunimo politika ir jos įgyvendinimu, projektus; 
 kaupia ir skleidžia informaciją visuomenei, jaunimui ir jaunimo organizacijoms; 
 koordinuoja savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbą; 
 vykdo tarpinstitucinį bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 

srityje; 
 bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis 

ir neformaliomis jaunimo grupėmis; 
 atstovauja jaunimo interesus, jaunimo politikos klausimus svarstančiose darbo grupėse 

ir komisijose; 
 inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus pagal Lietuvos ir Europos 

Sąjungos fondų lėšomis finansuojamas programas. 
 
JRK pareigybės aprašyme nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas neatitinka 
Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatos (9 
punkto) – JRK yra pavaldus ne savivaldybės administracijos direktoriui, bet savivaldybės 

                                                             
 
 

8 Patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. (5.4) 
A2-441. 

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

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos 
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struktūrinio padalinio vedėjui. Pažymėtina, kad, remiantis Raseinių rajono savivaldybės JRK 
pareigybės aprašymu, papildomų, su JP įgyvendinimu nesusijusių funkcijų JRK nėra priskirta. 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusios veiklos yra 
įtrauktos į savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus, kuriam JRK 
priklauso, veiklos planą. Pagal kompetenciją JRK yra įtraukta į Narkotikų kontrolės komisiją bei 
Kauno ir Minsko regiono jaunimo verslumo skatinimo darbo grupę. 
 
Raseinių rajono savivaldybėje yra sudarytos pakankamos sąlygos JRK tobulinimuisi ir 
kvalifikacijos kėlimui. 5 lentelėje pateikiama JRK kvalifikacijos kėlimo patirtis. 
 
5 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 

Metai Kursai / seminarai 
2010 JRD organizuotas seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams. 
2011 JRD organizuotas seminaras Lietuvos Respublikos Seime: „Jaunimo politika 

savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir galimybės“; 
JRD organizuotas seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
Aktualiausios temos mokymams, JRK nuomone, yra renginių moderavimas, projektų rašymas, 
projektų finansavimo mechanizmai, viešieji ryšiai ir pan.  
 
Apibendrinant galima teigti, kad jaunimo reikalų koordinatorei Raseinių rajono savivaldybėje 
yra sudarytos pakankamos sąlygos atstovauti jaunimo interesus bei daryti įtaką formuojant 
jaunimo politiką savivaldybėje. 
 

 
Apibendrinant galima teigti, kad Raseinių rajono savivaldybėje sudarytos prielaidos sėkmingam 
jaunimo politikos įgyvendinimui: 

 pirma, priimti jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai; 
 antra, numatytos aiškios jaunimo politikos įgyvendinimo kryptys; 
 trečia, teisės aktuose keliami jaunimo politikos įgyvendinimo tikslai bei uždaviniai šiems 

tikslams pasiekti yra pakankamai ambicingi; 
 ketvirta, jaunimo politiką įgyvendina savivaldybės administracija, atskiri savivaldybės 

skyriai, gausybė įstaigų, mokyklų, centrų, veikia JRT, visu pajėgumu dirba JRK; 
 penkta, JRK veikla aiškiai apibrėžta ir išsamiai reglamentuota. 

 
6 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Prielaidos 
jaunimo politikos 

formavimui ir 
įgyvendinimui 
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Priimta Raseinių rajono 
savivaldybės jaunimo 
politikos 2011–2013 
metų plėtros programa. 

Tik dalis jaunimo 
politikos krypčių 
realiai 
įgyvendinamos per 
trumpą laiką. 

Apsvarstyti jaunimo politikos 
koncepcijos reikalingumą. 
Užtikrinti realų savivaldybės 
jaunimo politikos 2011–2013 
metų plėtros programos 
įgyvendinimą. Organizuoti 
šioje programoje iškeltų 

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Prielaidos 
jaunimo politikos 

formavimui ir 
įgyvendinimui 
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
uždavinių įgyvendinimo 
kontrolę. 

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

Savivaldybėje veikia JRT, 
dirba JRK, kuri 
įgyvendina tik jaunimo 
politiką. JP 
įgyvendinimui įsteigtas 
pakankamas etatų 
skaičius. Jaunimo 
politiką įgyvendina 
savivaldybės 
administracija bei kitos 
institucijos. Veiklos, 
susijusios su jaunimo 
politikos įgyvendinimu, 
įtrauktos į savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir 
ugdymo skyriaus veiklos 
planą. 

JRK yra vienintelis 
savivaldybės 
specialistas, 
nuosekliai 
užsiimantis 
jaunimo reikalais, 
kiti savivaldybės 
tarnautojai ir 
padaliniai tuo 
užsiima pagal savo 
kompetenciją ir 
vykdomas 
programas. 

Labiau įtraukti kitus 
savivaldybės struktūrinius 
padalinius į jaunimo politikos 
įgyvendinimą savivaldybėje. 
Parengti metinį JRT veiklos 
planą. 

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus 
darbo sąlygos 

Atskiras etatas, platus 
pareigybės aprašas, 
galimybės kelti 
kvalifikaciją. 

JRK kvalifikacijos 
kėlimas. 

Siekti, kad JRK, atstovaudama 
jaunimo interesus, būtų 
įtraukta į visas darbo grupes 
ir komisijas, svarstančias 
jaunimą liečiančius 
klausimus. Užtikrinti aktyvią 
JRK iškeltų tikslų, pavestų 
funkcijų ir vykdomos veiklos 
kontrolę. 
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 3. JAUNIMO DALYVAVIMAS 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybės pasiektus rezultatus ir 
sudarytas sąlygas skatinant jaunimą aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politiką, dalyvauti 
visuomenės ir vietos bendruomenių pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo organizacijas ir 
įvairių formų mokymąsi dalyvauti10. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje sudarytos sąlygos 
užtikrinant visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remiant jaunimo organizacijas bei kokia yra 
tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes. Skyrių sudaro šešios dalys: 

 pirma, pristatoma, koks yra jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją 
teritoriją; 

 antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje; 
 trečia, pristatoma jaunimo organizacijų veikla savivaldybėje; 
 ketvirta, pristatoma jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, 

vaikų globos namuose; 
 penkta, pristatomas jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką 

savivaldybėje; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Raseinių rajono savivaldybėje rajone yra susikūrusios 54 bendruomenės, Raseinių rajono kaimų 
bendruomenių sąjunga ir Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“, į kurią 
yra deleguojamas ir jaunimo atstovas. Be to, jauni asmenys yra dalies vietos bendruomenių 
valdybų nariai. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, didžioji dalis Raseinių rajono jaunimo 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. 
 
Raseinių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.raseiniai.lt pateikiamas 
bendruomenių, į kurių veiklą yra įsitraukęs jaunimas, sąrašas: kaimo bendruomenė „Gynėvė“, 
kaimo bendruomenė „Butkiškės”, kaimo bendruomenė „Paliepiai“, Gėluvos kaimo 
bendruomenė, kaimo bendruomenė „Pagraja“, Didžiulių kaimo bendruomenė, Verėduvos 
kaimo bendruomenė, Milašaičių kaimo bendruomenė, kaimų bendruomenė „Steponkaimis“, 
kaimų bendruomenė „Žibuliai“, Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“, kaimų 
bendruomenė „Betygala“, kaimų bendruomenė „Berteškiai“, Požečių kaimų bendruomenė, 
kaimų bendruomenė „Saugailiai“, Pramedžiavos kaimų bendruomenė, kaimų bendruomenė 
„Biliūnai“, kaimų bendruomenė „Girkalnis“, kaimo bendruomenė „Bliūdžiai“, kaimo 
bendruomenė „Vengerskai“, Pašaltuonio bendruomenė „Šaltuona“, kaimo bendruomenė 
„Kalnujai“, Palendrių kaimo bendruomenė, Balčių kaimo bendruomenė, Pašešuvio kaimo 
bendruomenė, Užkalnių kaimo bendruomenė, Nemakščių bendruomenės santalka, Vosiliškio 

                                                             
 
 

10 „Dalyvavimui“ čia ir toliau, jeigu neapibrėžta kitaip, priskiriamas jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją, su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje, jaunimo veikloje, formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų savivaldoje, jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose, ir kitose 
veiklose, kurias apima Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. 
įsakymu Nr. A1-157 patvirtintos jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatorius 
„Jaunimo dalyvavimas“. 

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją 
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kaimo bendruomenė, Kaulakių kaimo bendruomenė, Akstinų kaimo bendruomenė, 
Skirmantiškės kaimo bendruomenė, kaimų bendruomenė „Sujainiai“, kaimų bendruomenė 
„Anžiliai“, visuomeninė organizacija „Slabada“, kaimų bendruomenė „Dumšiškiai“, Gervinės 
kaimo bendruomenė, Blinstrubiškių kaimo bendruomenė, Lakštučių kaimų bendruomenė, 
Ramonų kaimo bendruomenė, Alėjų kaimo bendruomenė, Gintaro kaimų bendruomenė, 
Lenkelių kaimo bendruomenė, Norgėlų kaimo bendruomenė, Gabšių kaimo bendruomenė, 
kaimų bendruomenė „Gruzdiškė“, kaimo bendruomenė „Gyvoji versmė“, Šiluvos bendruomenė 
„Aušrinė“, Žaiginio bendruomenė „Bitupis“, Katauskių kaimo bendruomenė, kaimų 
bendruomenė „Lyduvėnai“, kaimų bendruomenė „Viduklė“, Mažosios Viduklės kaimų 
bendruomenė, Paupio bendruomenė „Paupys“, Gylių kaimo bendruomenė. 
 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Raseinių rajono savivaldybėje jaunimas turi 
galimybes dalyvauti su jaunimu dirbančių įstaigų savivaldoje – tai nurodė tiek savivaldybės, tiek 
ir apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai. 7 lentelėje 
pateikiamas Raseinių rajono savivaldybėje su jaunimu dirbančių įstaigų sąrašas. 
 
7 lentelė. Su jaunimu dirbančios įstaigos 

Įstaiga Įstaigos tipas Veiklos tikslas 
Kauno 
teritorinės 
darbo biržos 
Raseinių skyrius 

Valstybės 
biudžetinės 
įstaigos filialas 

 Padėti įsilieti į darbo rinką. 

Raseinių 
pedagoginė 
psichologinė 
tarnyba 

Savivaldybės 
biudžetinė 
įstaiga 

 Didinti specialiųjų poreikių ir/ar psichologinių 
problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą; 

 padėti mokytojams tobulinti profesinę kompetenciją; 
 teikti reikalingą informacinę, ekspertinę ir 

konsultacinę pagalbą. 
Raseinių rajono 
švietimo centras 

Savivaldybės 
biudžetinė 
įstaiga 

 Vykdyti neformalųjį jaunimo ir suaugusiųjų švietimą; 
 padėti savivaldybės mokytojams tenkinti savišvietos 

poreikius; 
 skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas; 
 palaikyti, plėtoti ir įgyvendinti savivaldybės 

bendruomenei aktualias idėjas ir projektus. 
Raseinių kūno 
kultūros ir 
sporto centras 

Savivaldybės 
biudžetinė 
įstaiga 

 Skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką; 
 ieškoti talentingų sportininkų; 
 organizuoti vaikų, jaunimo, suaugusiųjų laisvalaikį; 
 vykdyti papildomąjį ugdymą kūno kultūros ir sporto 

saviraiškos bei meistriškumo srityje. 
Raseinių vaikų 
globos namai 

Globos 
organizacija 

 Globoti ir prižiūrėti vaikus. 

Raseinių 
parapijos 
Jaunimo centras 

Religinė  Bendrauti religinėmis temomis, organizuoti 
bendruomenės veiklą. 

VšĮ Raseinių 
turizmo ir verslo 
informavimo 
centras 

Viešoji įstaiga  Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą Raseinių 
rajone; 

 formuoti Raseinių rajono - patrauklios turizmui 
vietovės – įvaizdį; 

 teikti turizmo informacijos paslaugas. 
VšĮ Protiškai Viešoji įstaiga  Visapusiškai integruoti į visuomenę lankytojus; 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių įstaigų 
savivaldoje 
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Įstaiga Įstaigos tipas Veiklos tikslas 
neįgalaus 
jaunimo dienos 
užimtumo 
centras 

 organizuoti neįgalaus jaunimo užimtumo, 
bendravimo ir laisvalaikio veiklas. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 

 
Vertinimo metu buvo sudarytas 8 lentelėje pateiktas Raseinių rajone veikiančių jaunimo 
organizacijų sąrašas. 
 
8 lentelė. Jaunimo organizacijos 

Organizacija Organizacijos 
tipas Veiklos tikslas 

Asociacija „Sielos 
būrys“ 

Kultūrinė Plėtoti breiko šokio tradicijas Raseinių rajone. 

Asociacija „Svajoklio 
projektai“ 

Kultūrinė Ugdyti kūrybingą jauną žmogų. 

Draugija „Ariogalos 
vienybė“ 

Sportinė Ugdyti harmoningą asmenybę, kuri būtų socialiai 
atsakinga ir neabejinga supančiai aplinkai. 

Medžio meno 
drožinėjimo studija 
„Druvis“ 

Kultūrinė Plėtoti ir puoselėti lietuvių liaudies kūrybą. 

Raseinių jaunimo 
sąjunga 

Visuomeninė Vienyti ir visapusiškai ugdyti saugų, pilietišką, 
aktyviai dalyvaujantį visuomenės gyvenime, 
vientisos žinių ir ekonomikos visuomenės dalyvį. 

Ateitininkų Švč. 
Trejybės kuopa 

Religinė Stengtis būti aktyviais katalikais, puoselėti 
katalikiškas, tautiškas tradicijas mokykloje, 
dalyvauti šalies ateitininkų gyvenime. 

Maironiečiai Visuomeninė Siekti pažinti tautos istoriją, semtis meilės bei 
pagarbos gimtajam kraštui, kalbai ir gamtai. 

Jaunieji maltiečiai Visuomeninė Veikti katalikų tikybos ir Maltos ordino dvasiniais 
pagrindais pagal Maltos ordino devizą - „Tikėjimo 
saugojimas ir pagalba vargstantiems“. 

Jaunieji šauliai Visuomeninė Ugdyti aktyvų, pilietišką žmogų. 
Jūrų skautai 
Skautai 
Tvarkos ir 
teisingumo jaunimo 
lygos Raseinių 
skyrius 

Politinė Įtraukti jaunimą ir visuomeninę ir politinę veiklą, 
skatinti pozityvias jaunimo iniciatyvas. 

Jaunimo 
organizacijos 
„Darbas“ Raseinių 
skyrius 
Jaunųjų 
konservatorių lygos 
Raseinių skyrius 

Politinė Ugdyti atvirą pilietinę visuomenę ir modernią 
nepriklausomą teisinę valstybę. Skatinti jaunimą 
dalyvauti valstybės kūrimo ir tobulinimo darbuose. 
Propaguoti konservatizmo idėjas. Analizuoti 
Lietuvos jaunimo socialines ir kultūrines problemas, 
ieškoti jų sprendimo būdų. Skatinti pilietines 

3.3 Jaunimo veikla 
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Organizacija Organizacijos 
tipas Veiklos tikslas 

iniciatyvas. Plėtoti ryšius su giminingomis jaunimo 
organizacijomis visame pasaulyje. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Raseinių rajone veikia keliolika neformalių 
jaunimo grupių: ekologų būrelis „Biofanai“, jaunieji bardai, jaunieji miško bičiuliai „Giliukai“, 
jaunųjų lyderių klubas, jaunųjų talentų akademija, krepšininkų komanda „Ąžuolas“, Pryšmančių 
skudutininkai, Gervinės kaimo bendruomenės jaunimo grupė „Gerviukai“; Nemakščių 
bendruomenės santalkos jaunimo grupė, Užkalnių kaimo bendruomenės jaunimas, Kaulakių 
kaimo bendruomenės jaunimo grupė „Liolingėlė“, Gabšių kaimo bendruomenės jaunimo grupė, 
kaimo bendruomenės „Gynėvė“ aktyvaus jaunimo grupė, Ramonų kaimo bendruomenės 
jaunimas. 
 
Savivaldybės administracijos atstovų teigimu, jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje, tačiau JRK pastebėjo, kad į šią veiklą labiau įtraukiamas mokyklinio 
amžiaus jaunimas, o mokyklą pabaigę jauni žmonės veiklos galimybių turi ne itin daug. Tokiai 
savivaldybės administracijos atstovų nuomonei iš dalies pritaria ir tyrime dalyvavusių 
organizacijų atstovai – beveik pusė jų teigia, kad veiklos pakanka, tačiau joje galimybės 
dalyvauti yra nevienodos skirtingoms jaunimo grupėms (2 pav.). 
 
2 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. Atsakymų 
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=17 

0%

6%

6%

41%

47%

N/N

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti 
veikloje

Kita 

Tokios veiklos labai mažai

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

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 201111 
 
Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, įvardindami 
problemas, kurios trukdo jaunimui įsilieti į aktyvią veiklą, akcentavo paties jaunimo motyvacijos 
stoką ir nepakankamą norą dalyvauti – jaunimo organizacijų veikloje daugiausiai dalyvauja 
motyvuotas jaunimas. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad vienas 
                                                             
 
 

11 Čia ir toliau N / N – nežinau / negaliu atsakyti. 
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efektyviausių būdų įtraukti nemotyvuotą jaunimą yra paties jaunimo iniciatyvos, 
besirutuliojančios „sniego gniūžtės“ principu – iniciatyvinės jaunimo grupės pasiūlo veiklas, 
(pvz., jaunimo kūrybinės laboratorijos, mokymai ir pan.), tiesiogiai bendrauja su bendraamžiais 
ir juos atsiveda į projektus. Dalis pritraukto jaunimo pareiškia norą toliau dalyvauti panašiose 
veiklose, į jas įtraukia kitus bendraamžius. 
 
Taigi, siekdama skatinti jaunimo veiklas, savivaldybės administracija turėtų: 

 lanksčiau ir geranoriškiau skatinti iniciatyvines grupes, skirti kur kas didesnį finansavimą 
ir moralinį palaikymą; 

 pasitikėti jaunais žmonėmis ir sudaryti kuo palankesnes galimybes dalyvauti; 
 skleisti kuo daugiau informacijos apie savivaldybės administracijos vykdomą jaunimo 

politiką ir veiklos galimybes; 
 kviesti jaunimo atstovus į bendrus pasitarimus. 

 
Tyrime dalyvavusių organizacijų atstovai taip pat išskyrė lyderių problemą. Jų nuomone, 
savivaldybės administracijoje vis dar nėra konkretaus ir stipraus žmogaus, kuris burtų jaunimą 
tam tikriems darbams ar skatintų bei padėtų įgyvendinti idėjas. Taip pat buvo minėta, kad 
stiprių, „uždegančių“ žmonių trūksta ir tarp paties jaunimo atstovų.  
 
JRK pritaria jaunimo organizacijų atstovams, teigdama, kad jaunimo aktyvumas dažnai siejamas 
su draugais, todėl, pritraukus keletą, kiti į veiklą įsilieja labai aktyviai. JRK nuomone, bene 
didžiausios kliūtys yra finansinės – lėšų stoka, taip pat trūksta patalpų, kuriose jaunimas galėtų 
burtis. Be to, egzistuoja susisiekimo problema – jaunimo dalyvavimas būtų didesnis, jei 
jaunimas, ypač iš tolimesnių, kaimiškųjų, vietovių turėtų geresnes sąlygas atvykti ir grįžti. 
 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad rajone įsikūrusių jaunimo organizacijų ir 
grupių yra pakankamai, tačiau jų veikla nėra pakankamai aktyvi arba mažai viešinama. Be to, 
analizuojant vertinimo metu surinktą informaciją susidaro įspūdis, kad esamų organizacijų 
veikla yra mažai remiama savivaldybės – tiek finansiniu atžvilgiu, tiek glaudžių 
bendradarbiavimo ryšių užmezgimo prasme, o to labiausiai ir stokoja jaunimo organizacijos. 
 

 
Raseinių rajono savivaldybėje veikia 14 formaliojo švietimo įstaigų ir 2 neformaliojo švietimo 
įstaigos. Visose formalaus švietimo įstaigose veikia jaunimo savivalda, mokiniai taip pat yra 
mokyklų tarybų nariai. Duomenys apie jaunimo savivaldą formaliojo ir neformaliojo švietimo 
įstaigose pateikiami 9 lentelėje. 
 
9 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose 

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

savivaldoje, skaičius 
Formalaus švietimo įstaiga 14 14 
Organizacijos, teikiančios neformalaus 
švietimo paslaugas jaunimui 2 0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Savivaldybės administracija kasmet organizuoja darbą su formaliojo švietimo įstaigų vadovais. 
Visgi, per pastaruosius keletą metų nebuvo įgyvendinta nė vieno projekto mokinių savivaldai 
stiprinti. 
 

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo 
įstaigose, vaikų globos namuose 
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Raseinių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba – pagrindinė jungiamoji grandis tarp 
savivaldybės administracijos ir jaunimo, sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų ir 
jaunimo organizacijų atstovų. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimas Raseinių rajono savivaldybėje turi 
galimybes dalyvauti savivaldybės tarybos ir savivaldybės komisijų posėdžiuose, visgi, jaunimas 
tokia galimybe naudojasi labai retai – yra pasitaikę vos keli atvejai, kai jaunimas dalyvavo 
komisijų posėdžiuose nagrinėjant jaunimo organizacijų prašymus. 
 
10 lentelė. Posėdžiai savivaldybėje, į kuriuos kviečiami jaunimo atstovai 

Metai Posėdžių jaunimui aktualiais 
klausimais skaičius 

Posėdžių, kuriuose dalyvavo 
jaunimo atstovai skaičius 

2010 2 2 
2011 2 0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Didesnė dalis12 visų tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų teigė, kad yra dalyvavę 
posėdžiuose, kuriuose buvo sprendžiami jiems aktualūs klausimai. Pasiūlymus savivaldybės 
administracijai yra teikusi kur kas mažesnė respondentų atstovaujamų organizacijų dalis (3 
pav.). Nei vienos organizacijos atstovas nežymėjo, kad jo atstovaujama organizacija pasiūlymus 
savivaldybės administracijai teikia nuolat. 
 
3 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 – 
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=17 

0%

12%

41%

47%

Taip, teikiame dažnai

Ne, ir neketiname teikti

Taip, esame pateikę keletą pasiūlymų

Ne, tačiau ketiname pateikti

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Daugiau nei pusės tyrimo dalyvių teigimu, savivaldybėje bent iš dalies buvo atsižvelgta į jų 
pateiktus pasiūlymus sprendžiant šiuos klausimus: dėl geriausio moksleivio rinkimų 
organizavimo visose mokyklose, dėl sporto varžybų ir jaunimo sporto šventės organizavimo, 

                                                             
 
 

12 Čia ir toliau ataskaitoje „didesnė dalis“ reiškia „daugiau nei 50 proc. respondentų“, „dauguma“ reiškia 
„daugiau nei 75 proc. respondentų. 

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 
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taip pat į pasiūlymus priimant ir patvirtinant bei dalinai finansuojant vaikų ir jaunimo 
nusikalstamumo prevencijos programą. 
 
4 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=17 

2,92

2,93

3,00

3,06

Jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 2008 

m.

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo 
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos 

tobulinimo

Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą  
priimant sprendimus dėl 

veiklos, susijusios su jaunimu

Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į 
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai 

nuo 2008 m.

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Viena vertus, remiantis vertinimui surinkta informacija, galima teigti, kad jaunimo atstovams 
yra sudaromos galimybės dalyvauti savivaldybės veikloje įgyvendinant jaunimo politiką, kita 
vertus, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos respondentai komunikaciją su 
savivaldybe, bendradarbiavimo intensyvumą bei pozityvius požiūrio į jaunimo situaciją ir 
problemas pokyčius vertino vidutiniškai13 arba prastai. Tuo tarpu savivaldybės administracijos 
atstovai pažymėjo, kad jaunimo organizacijų galimybės atstovauti jaunimo interesus 
savivaldybėje nuo 2008 m. padidėjo, tačiau problema yra mažas paties jaunimo aktyvumas, kurį 
savivaldybės atstovai įvertino vos 2 balais iš 5 galimų. 
 

 
11 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 2 Metodikos indikatorių. 
Apibendrinant, jaunimo dalyvavimas savivaldoje bei formuojant Raseinių rajono savivaldybės 
jaunimo politiką užtikrinamas pakankamai: 

 pirma, jaunimui sudarytos galimybės dalyvauti JRT veikloje, savivaldybės tarybos ir 
komitetų veikloje bei su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje; 

 antra, jaunimo aktyvumas daryti įtaką sprendimams yra nepakankamas – sudarytomis 
galimybėmis pasinaudoja mažai jaunų asmenų. 

                                                             
 
 

13 Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – 
visai neatitinka (neatsižvelgia/neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą rodiklį); 2 – prastai atitinka; 3 – 
vidutiniškai atitinka; 4 – gerai atitinka; 5 – puikiai atitinka (nieko tobulinti nereikia) 

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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11 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Jaunimo dalyvavimas  

(2 Metodikos 
indikatorius) 

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

politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius 
 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 

Jaunimo dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją 

Savivaldybėje veikia 
daug vietos 
bendruomenių. 

Susisiekimo 
problemos, ypač iš 
tolimesnių vietovių 
atvykstančiam 
jaunimui. 

Spręsti susisiekimo 
problemas, skatinti 
jaunimo aktyvumą 
dalyvauti bei burtis į 
vietos bendruomenes. 

Jaunimo dalyvavimas 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų savivaldoje 

Jauni asmenys gali 
dalyvauti daugumos 
organizacijų 
savivaldoje.  

Nenustatyta. Daugiau dėmesio skirti 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų lyderių 
mokymui ir 
informavimui, kaip į 
veiklą įtraukti jaunus 
žmones. 

Jaunimo veikla Pakankamas 
organizacijų 
pasirinkimas. 

Veikla skirta labiau 
mokyklinio amžiaus 
jaunimui. 
Susisiekimo 
problemos. 
Trūksta finansinės 
paramos, patalpų. 
Žemas jaunimo 
aktyvumas. 

Dirbti su jaunimo ir 
visuomenės lyderiais, 
juos geriau įtraukti į 
jaunimo problemų 
sprendimą. 
Motyvuoti jaunus 
asmenis dalyvauti 
jaunimo veikloje. Galbūt 
yra tikslingos reguliarios 
jaunimo organizacijų 
mugės. 

Jaunimo savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo švietimo 
įstaigose, vaikų globos 
namuose 

Jaunimas dalyvauja 
švietimo įstaigų 
savivaldoje, skiriama 
lėšų savivaldos 
stiprinimui. 

Neformaliojo švietimo 
įstaigų savivaldoje 
jaunimas nedalyvauja. 

Skatinti jaunimo 
dalyvavimą neformaliojo 
švietimo įstaigų 
savivaldoje. 

Jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 

Jaunimo atstovai įeina 
į JRT sudėtį, jaunimas 
gali dalyvauti 
savivaldybės 
posėdžiuose, teikti 
pasiūlymus, 
savivaldybė į dalį 
pasiūlymų atsižvelgia. 

Priimant jaunimui 
aktualius sprendimus 
jauni žmonės 
dalyvauja retai. 

Savivaldybės 
administracija daugiau 
dėmesio turėtų skirti 
kontakto su jaunimu, 
jaunimo organizacijomis 
užmezgimui.  
Aktyvinti JRT veiklą ir 
didinti jos įgaliojimus bei 
įtaką, priimant jaunimui 
aktualius sprendimus. 
Stiprinti jaunuolių 
kompetencijas, mokyti ir 
šviesti apie skirtingas 
viešosios politikos sritis, 
dalyvavimo galimybes, 
savivaldybės prioritetus. 



23 

 4. PARAMA JAUNIMUI 

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

 
Remiantis tyrimui surinkta informacija, nuo 2008 m. lėšų poreikis bei kreipimųsi dėl finansinės 
paramos skaičius augo. Šiuo metu finansuojama vidutiniškai apie 80 proc. jaunimo organizacijų 
prašymų bei 85 proc. neformalių grupių paraiškų. Neformalios grupės taip pat gali dalyvauti 
savivaldybės įstaigų skelbiamuose projektų finansavimo konkursuose. Be to, savivaldybės 
administracija skiria finansavimą jaunimo verslumo, antidiskriminacijos, savanorystės 
projektams. 
 
12 lentelė. Savivaldybės administracijos skiriamos lėšos ir jų gavėjai 

Metai Jaunimo 
organizacijoms 

Su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms 

Neformalių grupių 
iniciatyvoms 

2010 3000 Lt - 3000 Lt 
2011 11000 Lt - 10000 Lt 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
13 lentelėje pateikiami duomenys apie 2010-2011 m. savivaldybės administracijos skirtas lėšas 
neformalioms jaunimo grupėms. 
 
13 lentelė. 2010-2011 m. savivaldybės skirtas finansavimas 

Programos 
2010 2011 

Finansuotų 
grupių skaičius 

Lėšos, 
Lt 

Finansuotų 
grupių skaičius 

Lėšos, 
Lt 

Neformalių jaunimo grupių projektai 1 3000 13 10000 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Savivaldybės administracijos finansuotų jaunimo ir jaunimui skirtų projektų skaičius įvardijamas 
14 lentelėje. 
 
14 lentelė. Savivaldybės lėšomis pilnai ir dalinai finansuoti jaunimo ir jaunimui skirti projektai 

Organizacijos 

2010 2011 
Pilnai 

finansuotų 
projektų 
skaičius 

Bendrai 
finansuotų 

projektų 
skaičius 

Pilnai 
finansuotų 

projektų 
skaičius 

Bendrai 
finansuotų 

projektų 
skaičius 

Jaunimo organizacijų projektai 1 1 2 3 
Jaunimui skirtų organizacijų 
projektai - - 2 2 

Neformalių jaunimo grupių projektai - - 8 8 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 

4.1 Finansinė parama 
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Didesnė dalis tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų (65 proc.) teigė, kad gali naudotis 
savivaldybės administracijos teikiama finansine parama ir dažniausiai ją naudoja projektams 
finansuoti.  
 
Savivaldybės teikiamos finansinės paramos aspektus tyrimo dalyviai įvertino vidutiniškai. 
Prasčiausiai vertintas finansinės paramos tikslų atitikimas organizacijų poreikiams (5 pav.). 
 
5 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=17 

2,87

3,14

3,18

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo tikslai atitinka mūsų 

organizacijos poreikius

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo sąlygos yra 

paprastos, nesudėtingos, atitinka mūsų 
organizacijos galimybes

Finansuojamos tos jaunimo veiklos ir 
jaunimo politikos sritys, kurias mūsų 

nuomone labiausiai reikėtų finansuoti

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Savivaldybės administracija neskiria lėšų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
instituciniam finansavimui. Remiantis JRK pateiktais duomenimis, ateityje yra planuojama 
kompensuoti jaunimo organizacijų įregistravimo ir juridinio statuso įgijimo išlaidas. 
 
2009-2011 m. patalpos Raseinių rajono savivaldybės jaunimo organizacijoms skiriamos nebuvo, 
nors, kaip jau buvo minėta, tokios paramos poreikis buvo pakankamai didelis. Stingant tokios 
paramos, organizacijų kūrimasis buvo pakankamai apribotas – neturėdami patalpų susibūrimui, 
organizacijų buveinėms, jaunuoliai praranda galimybę susitikti, vykdyti bendrą veiklą. 
 
15 lentelė. Materialinės paramos skyrimas 

Metai 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų, kurioms 

savivaldybės institucijų teisės 
aktais yra skirtos patalpos 

buveinei, skaičius 

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

patalpomis, biuro įranga ir kitu ilgalaikiu 
turtu skaičius 

2009 1 (pagal panaudos sutartį 
perduotas stadionas) 

1 

2010 0 6 
2011 0 7 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 

4.2 Materialinė parama 
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Pastebėtini teigiami pokyčiai – per pirmuosius du 2012 m. mėnesius, patalpos buvo suteiktos 
jau dviem jaunimo organizacijoms, jas atleidžiant nuo komunalinių paslaugų mokesčių. Vietos 
bendruomenių jaunimo grupėms leista naudotis savivaldybės administracijos skirtomis 
bendruomenių patalpomis. Nemaža dalis neformalių jaunimo grupių naudojasi mokyklų 
patalpomis. Taigi, akivaizdu, kad patalpų jaunimo organizacijų buveinėms problema jau pradėta 
spręsti. 
 

 
Raseinių rajono savivaldybės administracijos atstovai teigiamai vertina jaunimo iniciatyvas 
rengti bendrus projektus su savivaldybe, dalyvauja juose kaip finansinis rėmėjas, suteikiantis 
lėšų ir/ar leidžiantis naudotis patalpomis. Vis dėlto pastebėtina, kad šių projektų skaičius nėra 
didelis – 2011 ir 2010 metais buvo įgyvendinta vos po du projektus. 
 
16 lentelė. Bendri savivaldybės ir jaunimo organizacijų projektai. 

Metai 
Bendrų savivaldybės ir jaunimo / 
su jaunimu dirbančių organizacijų 

projektų skaičius 

Savivaldybės lėšomis suorganizuotų 
renginių jaunimo ir su jaunimu 

dirbančioms organizacijoms skaičius 
2010 2 1 
2011 2 3 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Akivaizdu, jog daugumai organizacijų bet kokia savivaldybės parama yra reikalinga – didesnė 
dalis apklausos respondentų nurodė, kad jų atstovaujama organizacija lėšų veiklai vykdyti 
gauna iš savivaldybės. Vos 14 proc. apklausoje dalyvavusių organizacijų savo veiklai lėšų 
užsidirba pačios. 
 
6 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=17 

7%

14%

14%

21%

21%

29%

36%

50%

57%

Šalies valdžios institucijų

Užsienio šalių fondų

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

Lietuvos fondų, kitų NVO

Iš organizacijos nario mokesčio

ES struktūrinės paramos fondų

Labdaros, paramos

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

Vietos savivaldos institucijos 
(savivaldybės)

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Remiantis apklausos rezultatais, galima teigti, kad Raseinių rajone veikiančioms organizacijoms 
yra labai reikalinga visų tipų parama – jos stokoja ne tik finansinės paramos, bet ir bendrų 
veiklų su savivaldybės administracija, taip pat patalpų, kuriose galėtų vykdyti veiklą (7 pav.). 

4.3 Kitokia parama 
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7 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų 
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=17 

6%

12%

29%

53%

88%

Informacijos

Kita

Patalpų

Bendrų veiklų

Lėšų

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Apibendrinant galima daryti išvadą, kad Raseinių rajono savivaldybės administracija iki 2011 m. 
jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms teikė nepakankamai paramos, tačiau nuo 
2011 m. vidurio situacija ėmė pastebimai gerėti. 
 
17 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Parama jaunimui 
(3 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Finansinė parama Savivaldybė skiria 

finansinę paramą 
jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių 
organizacijų 
veikloms. 
Finansuojamos ir 
neformalių jaunimo 
grupių veiklos. 

Finansinės paramos 
skyrimo sąlygos 
dažnai neatitinka 
organizacijų poreikių. 

Kiek galima labiau 
supaprastinti finansinės 
paramos teikimo sąlygas: 
mažinti biurokratiškumą 
vykdant finansavimo 
konkursus, teikiant finansinę 
paramą ir atsiskaitant už 
panaudotas lėšas. 
Diferencijuoti finansinę 
paramą, pagal jaunimo 
problematikos ar 
veiklos/užimtumo/domėjimosi 
sritis. Siekti, kad skirtingų 
finansavimo sričių spektras 
būtų kuo platesnis. 

Materialinė 
parama 

Savivaldybė 
nemokamai suteikia 
patalpas, biuro 
įrangą. 

Lyginant su poreikiu, 
paramos apimtys yra 
labai nedidelės. 

Reikėtų išanalizuoti 
materialinės paramos skyrimo 
formas ir pasirinkti tas, kurios 
labiausiai pasiteisina. Yra 

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Parama jaunimui 
(3 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
aiškus poreikis bendroms 
veikloms. JRK galėtų daugiau 
dėmesio skirti organizacijų 
konsultavimui, bendriems 
problemų sprendimams. 

Kitokia parama Skiriama lėšų 
projektams 
finansuoti. 

Nepakankama 
parama užmezgant 
tarptautinius ryšius. 
Jaunimas stokoja 
bendros su 
savivaldybe veiklos. 

Savivaldybėje reikėtų skatinti 
filantropinę paramą jaunimui; 
pavyzdžiui verslo įmonės ar 
žymesni asmenys galėtų būti 
kviečiami prisidėti įgyvendinant 
jaunimui skirtus projektus, už 
tai skiriant tam tikrą įvertinimą 
(pvz., įmonės vardu pavadinti 
sporto aikštelė ar pan.) arba 
įgyvendinant natūrinius mainus 
– už paramą jaunimo veiklai 
jaunimo atstovai galėtų atlikti 
tam tikras užduotis įmonėse. 
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 5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO 
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir 
konsultavimo veiklą savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys. Pirma, pristatoma 
savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo veikla, skirta jaunimui bei 
įvertinama šios veiklos kokybė. Antra, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija. 
Trečia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje. Galiausiai, 
pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Raseinių rajono savivaldybė tiria jaunimo mokymo 
ir konsultavimo poreikius - 2012 m. jau įvyko du susitikimai, fokus grupės tyrimai. Poreikius tiria 
ir beveik pusė tyrime dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų. 
 
18 lentelė. Įstaigos, teikiančios mokymo ir konsultavimo paslaugas jaunimui 

Įstaiga Organizacijos tipas Mokymo ir konsultavimo 
temos 

VšĮ Raseinių turizmo ir verslo 
informavimo centras 

Savivaldybės įmonė Verslo, asociacijų 
steigimas 

Raseinių darbo birža Valstybės biudžetinė įstaiga Įsidarbinimo galimybėmis 
Profesinio informavimo taškai Savivaldybės biudžetinė įstaiga Profesijų pasirinkimas 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
2008-2011 m. savivaldybės administracija neorganizavo ir nefinansavo jaunimui skirtų mokymų 
ir konsultavimo, tačiau 2012 metais yra numatyta suorganizuoti ir vykdyti penkis tokius 
seminarus ar mokymus. Jaunimo konsultavimo ir mokymo paslaugas taip pat teikia keletas 
rajone veikiančių organizacijų. Daugumos apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų 
teigimu, jų organizacija vykdo arba yra bent kartą vykdžiusi mokymus jaunimui. 
 
8 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo neformalius mokymus jaunimui? Atsakymų procentas, 
atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=17 

6%

18%

35%

41%

N/N

Ne

Taip

Yra vykdžiusi keletą mokymų, tačiau tai 
nėra pagrindinė veikla

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 2011 

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas 
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Pagrindiniai su jaunimu savivaldybėje dirbantys asmenys yra šios ataskaitos 3 skyriuje „Jaunimo 
dalyvavimas“ išvardintų organizacijų ar klubų vadovai. Remiantis atliktų interviu duomenimis, 
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. 
 
Remiantis vertinimui pateikta informacija, 2008-2011 m. Raseinių rajono savivaldybėje nebuvo 
įgyvendinami mokymai ir kvalifikacijos tobulinimo kursai su jaunimu dirbantiems asmenims, 
tačiau 2012 metais yra numatyta suorganizuoti ir vykdyti penkis tokius mokymus ar kursus. JRK 
teigimu, jaučiamas poreikis mokymams, kurių metu su jaunimu dirbantys asmenys įgytų naujų 
neformalaus ugdymo metodų žinių ir praktikos, moderavimo įgūdžių. 
 

 
Didesnės dalies apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų 
manymu, neformalaus ugdymo Raseinių rajono savivaldybėje nepakanka. Savivaldybės 
administracijos atstovai neformalaus švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę vertino šiek tiek 
palankiau – vidutiniškai (3 balais iš 5 galimų). 
 
Remiantis interviu su JRK duomenimis, didžiausi jaunimo neformalaus ugdymo poreikiai yra 
mokymai šiomis temomis: teisinė informacija, laisvalaikio galimybės, verslo kūrimas, 
savanorystė, būsto įsigijimo galimybės, jaunų tėvų užimtumo galimybės. Jaunimą taip pat 
domina neformalaus, papildomo ugdymo, pvz., sporto, muzikos, teatro, dailės, vadybos, 
komunikacijos, informacinių technologijų mokymai, kurių metu būtų ugdomi bendravimo ir 
originalaus mąstymo įgūdžiai. 
 
Apklausoje dalyvavusios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos nurodė dažniausiai 
taikančios šiuos neformalaus ugdymo metodus: aktyvų dalyvavimą, grupinius metodus, 
mokymąsi iš patirties, neformalų bendravimą. Keletas organizacijų teigė, jog vykdo neformalius 
mokymus jaunimui. 
 
9 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos 
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=17 

12%

24%

47%

47%

53%

59%

Nekonkurencinės aplinkos kūrimą

Kita

Neformalų bendravimą

Mokymąsi iš patirties

Grupinius metodus

Aktyvų dalyvavimą

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 2011 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu 

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija 
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Apibendrinant skyriaus duomenis, galima teigti, kad neformalaus ugdymo situacija Raseinių 
rajono savivaldybėje yra vertintina vidutiniškai: 

 pirma, kelios įstaigos savivaldybėje vykdo neformalaus ugdymo veiklas, tačiau šios 
skirtos jaunimui orientuoti ir jo informuotumui didinti, kai tuo tarpu patys jauni žmonės 
pageidautų labiau naudingų pasiūlymų (pvz., jaunimo verslumo ugdymas, įsidarbinimo 
gebėjimų stiprinimas ir pan.); 

 antra, savivaldybėje neformalaus ugdymo paslaugų pasiūla yra labai nedidelė. 
 

19 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Jaunimo neformalus 
ugdymas, jaunimo 

mokymai ir 
konsultavimas 

(4 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo mokymai ir 
konsultavimas 

Tiriami jaunimo 
mokymo ir 
konsultavimo 
poreikiai. 

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

Asmenys, dirbantys su 
jaunimu 

Su jaunimu 
dirbančiose 
organizacijose ir 
įstaigose yra bent 
po keletą 
iniciatyvių 
asmenų, kurie 
dirba su jaunimu. 

Savivaldybės 
administracija 
finansuoja ir 
įgyvendina 
nepakankamai 
mokymų ir 
kvalifikacijos 
tobulinimo kursų su 
jaunimu dirbantiems 
asmenims. 

Savivaldybės administracija 
turėtų skirti dėmesio su 
jaunimu dirbantiems 
asmenims ir atokesniuose 
regiono miesteliuose, 
kaimuose; šiuos asmenis 
identifikuoti, burti į klubą, 
mokyti, inicijuoti juos 
vienijančius ir su jų veikla 
susijusius projektus. 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo padėtis 

Nenustatyta. Neformalaus ugdymo 
paslaugų 
prieinamumas ir 
kokybė vertinami 
vidutiniškai. 

Gerinti neformalaus mokymo 
paslaugų prieinamumą ir 
kokybę. Didinti teikiamų 
paslaugų įvairovę, 
atsižvelgiant į realius jaunų 
asmenų poreikius. 

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 



31 

 6. JAUNIMO INFORMAVIMAS 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavimą apie jaunimo 
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys: 

 pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos įgyvendinimą veikla; 
 antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas; 
 trečia, pristatomi jaunimo leidiniai ir erdvė vietinėje žiniasklaidoje; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Savivaldybės administracija apie jaunimo klausimų svarstymą bei priimtus savivaldybės tarybos 
sprendimus informuoja ne visas savivaldybėje veikiančias jaunimo ir su jaunimu dirbančias 
organizacijas, kaip įprasta kitose savivaldybėse, o dažniausiai tik tas, su kuriomis tiesiogiai susiję 
tarybos priimti sprendimai. Vis dėlto pažymėtina, kad, remiantis JRK pateiktais duomenimis, 
informacija yra persiunčiama į mokyklas, perduodama asmeniniais kanalais, pateikiama per 
vietinę spaudą ir televiziją, talpinama savivaldybės internetiniame puslapyje. Taigi, esant 
pakankamam sklaidos kanalų visapusiškumui, informaciją galima teikti visoms to 
pageidaujančioms jaunimo organizacijoms. 
 
Raseinių rajono savivaldybė neapsiriboja informavimu vien per dažniausiai įprastus informacijos 
sklaidos kanalus – savivaldybės administracija kasmet organizuoja bent 1-2 diskusijas su jaunimo 
atstovais įvairiomis jaunimo politikos įgyvendinimo temomis. 20 lentelėje pateikiamas 
organizuotų diskusijų bei jų dalyvių skaičius. 
 
20 lentelė. Diskusijos su jaunimo atstovais  

Metai Diskusijų įvairiomis jaunimo politikos 
įgyvendinimo temomis skaičius 

Diskusijose dalyvavusių 
jaunuolių skaičius 

2010 2 11 
2011 1 9 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Remiantis apklausos duomenimis, aukščiau minėtieji informavimo kanalai yra priimtini ir 
jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms – daugumai jų patogiausia būti 
informuojamiems elektroniniu paštu, informaciją perskaityti spaudoje ar susirasti savivaldybės 
internetinėje svetainėje, kurioje yra atskira skiltis jaunimui. Ši skiltis yra lengvai randama 
pagrindiniame internetinės svetainės puslapyje, apima naujienas, aktualijas, informaciją apie 
JRK, JRT, jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, jaunimo veiklą. Taip pat pateikiamas 
naudingų nuorodų sąrašas. 
 
Didesnė dalis tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų teigė, jog dažniausiai iš savivaldybės gauna 
informaciją apie aktualius renginius, savivaldybės administracijos įgyvendinamus projektus 
jaunimui (10 pav.). 47 proc. respondentų nurodė gaunantys informaciją apie projektų 
finansavimo galimybes. Likusi dalis teigė, jog būtent šios informacijos pasigenda arba ją gauna 
retai ir neišsamią. 

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
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10 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=17 

6%

18%

29%

47%

53%

65%

Ne, jokios informacijos iš savivaldybės 
negauname

Kita 

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus 
sprendimus jaunimui aktualiais 

klausimais

Projektų finansavimo galimybes

Savivaldybės įgyvendinamus projektus 
jaunimui

Jaunimui aktualius renginius

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
11 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne 
savivaldybės administracijos atstovai). N=17 

6%

24%

41%

47%

47%

Kita 

Informacijos apie jaunimui aktualius 
renginius

Informacijos apie savivaldybės 
įgyvendinamus projektus jaunimui

Informacijos apie savivaldybėje 
svarstomus ir priimtus sprendimus 

jaunimui aktualiais klausimais

Informacijos apie projektų finansavimo 
galimybes

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Savivaldybės administracijos atstovai jaunimo informuotumą vertino vidutiniškai (3 balais iš 5 
galimų). Beveik daugumos tyrime dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
atstovų nuomonės buvo panašios – 71 proc. respondentų teigimu, savivaldybės administracija 
apie įgyvendinamą jaunimo politiką informuoja pakankamai išsamiai arba vidutiniškai išsamiai. 
Visgi, turint omenyje tai, kad savivaldybėje nėra sistemingai informuojamos visos jaunimo 
organizacijos, galima daryti prielaidą, jog jaunimas pats ne itin domisi savivaldybės 
administracijos pateikiama informacija, ir todėl nelabai jaučia jos trūkumą. 
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Remiantis JRK pateiktais duomenimis, siekiant gerinti jaunimo informuotumą, 2012 m. pradžioje 
buvo sukurta paskyra socialiniame tinklapyje. Taip pat planuojama sukurti atskirą Raseinių 
rajono savivaldybės internetinį puslapį jaunimui, kuris būtų jiems patrauklesnis, o informacija 
būtų lengviau surandama nei dabartiniame puslapyje. 
 

 
Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, atsakydami į 
klausimą, kaip informuoja jaunimą apie savo veiklą, akcentavo informacijos teikimą 
elektroniniu paštu bei vietinėje spaudoje (12 pav.). Šiek tiek daugiau negu trečdalis apklausos 
dalyvių atstovaujamų organizacijų jaunus žmones informuoja skelbdami aktualijas savo 
internetinėse svetainėse, bendraudami neformaliais kanalais bei platindami skrajutes ar 
plakatus. Savivaldybės administracijos atstovai pažymėjo, kad apie jaunimo veiklos galimybes 
taip pat pakankamai informuoja savivaldybės administracija, teikdama informaciją 6.1 
poskyryje nurodytais naudojamais informacijos sklaidos kanalais. 
 
12 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos 
atstovai). N=17 

12%

18%

35%

35%

35%

35%

53%

71%

Kita

Kitose savivaldybės jaunimui skirtose 
svetainėse

Per informacinius renginius

Plakatais ir skrajutėmis

Neformaliais kanalais

Savo internetinėje svetainėje

Vietinėje spaudoje

El. paštu

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Raseinių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.raseiniai.lt yra jaunimui skirta skiltis. 
Atskiroje skiltyje jaunimo tematika taip pat nušviečia rajoninis laikraštis, mokyklose leidžiami 
mokinių laikraštukai, veikia interneto tinklaraštis www.raseiniai.lt/jaunimas, jaunimui skirta 
skiltis yra internetiniame portale www.raseiniskis.lt. 
 
Didesnė dalis (65 proc.) tyrime dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų 
teigė, kad jų organizacijos bendradarbiauja su žiniasklaida, teikdamos vietos jaunimui aktualią 
informaciją. Tokia pati dalis respondentų nurodė, kad yra informuoti apie galimybę savo 
vykdomą veiklą per žiniasklaidos priemones pristatyti nemokamai, dauguma jų atstovaujamų 
organizacijų šia galimybe naudojasi. 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje 
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Nepaisant to, paklausti, kaip vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką, jaunimo organizacijų 
atstovai tiek pristatomos jaunimo veiklos aktualumą, tiek jaunimo problemų analizę ar jaunimo 
tematikos visapusiškumą įvertino vidutiniškai (13 pav.) – tikėtina, jog jaunimo organizacijos 
neturi pakankamai kompetencijos patraukliai pristatyti savo veiklą arba vietinė žiniasklaida 
neskelbia išsamių straipsnių, apsiriboja trumpų naujienų pranešimu. 
 
13 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, kur 1 
– visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Pateikiami vertinimų vidurkiai, atsakė tik kitos 
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=17 

2,76

2,81

3,00

Plačiai ir visapusiškai pristatoma jaunimo 
tematika

Analizuojamos jaunimo problemos

Pristatomos aktualios jaunimo ir jaunimui 
skirtos iniciatyvos

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Apibendrinant galima teigti, kad Raseinių rajono savivaldybėje efektyviai veikia bent kelios 
jaunimo informavimo priemonės. 
 
21 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo informavimas 
(6 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo informavimas 
apie jaunimo politiką 

Informavimui naudojami 
visi informaciniai 
kanalai, savivaldybės 
internetiniame 
puslapyje yra skiltis 
jaunimui. 

Informuojamos tik 
suinteresuotos 
jaunimo organizacijos. 

Sistemingai teikti 
informaciją visiems 
jaunimo atstovams, 
ypač apie 
savivaldybės veiklą, 
skirtą jaunimui. 
Vykdyti jaunimo 
informuotumo 
tyrimus 
savivaldybėje. 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Naudojami visi 
informaciniai kanalai. 

Nenustatyta. Skatinti veikiančias 
jaunimo organizacijas 
keistis informacija 
apie savo vykdomas 
veiklas, kad visos 

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

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
jaunimo iniciatyvos 
taptų matomesnės. 

Jaunimo leidiniai ir 
erdvė jaunimui vietinėje 
žiniasklaidoje 

Rajoniniame laikraštyje 
yra skiltis jaunimui, 
leidžiami mokyklų 
laikraščiai. Sudarytos 
sąlygos nemokamai 
skelbti savo medžiagą 
žiniasklaidoje. 

Pateikiamos 
informacijos turinys. 

Skatinti vietos 
žiniasklaidą išsamiau 
domėtis jaunimo 
problematika, o ne 
tik informuoti apie 
jaunimo iniciatyvas. 
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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. 

 

 
Raseinių rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra yra Jaunimo 
reikalų taryba. JRT nuostatuose numatyta, jog vienas iš jos tikslų – bendradarbiaujant su JRK, 
padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse. 
 
Vadovaujantis JRT nuostatais, Jaunimo reikalų taryba taip pat turi teisę: 

 gauti iš savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms 
vykdyti; 

 kviestis į posėdžius savivaldybės tarybos narius, administracijos specialistus; 
 prašyti pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politika; 
 dalyvauti savivaldybės tarybos, jos komitetų ir / ar komisijų posėdžiuose, kuriuose 

sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai.  
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad jaunimo organizacijų atstovai 
turi galimybę dalyvauti savivaldybės posėdžiuose, tačiau ta galimybe nepakankamai naudojasi – 
savivaldybės atstovų teigimu, jaunimo atstovai retai dalyvauja savivaldybės tarybos (komitetų, 
komisijų) posėdžiuose, svarstant jaunimui aktualius klausimus ir priimant sprendimus. 
Daugumos jaunimui aktualių klausimų sprendimą inicijuoja JRK. 
 

 
Raseinių rajono savivaldybėje jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, 
bendradarbiaujant savivaldybės struktūriniams padaliniams ir integruojant jaunimo tematiką į 
sektorines politikos sritis. 
 
Įgyvendindami jaunimo politiką aktyviai bendradarbiauja Raseinių rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo, Vaiko teisių apsaugos, Socialinės paramos skyriai. 
Natūralu, kad struktūriniai savivaldybės administracijos padaliniai siekdami bendrų JP 
įgyvendinimo tikslų negali priimti jokių sprendimų nederindami jų tarpusavyje. 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros 

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose 
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose 
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Jaunimo politikos prioritetai ir priemonės yra numatyti Raseinių rajono savivaldybės jaunimo 
politikos 2011–2013 metų plėtros programoje ir savivaldybės strateginiame plėtros iki 2020 m. 
plane. Jame numatytos šios priemonės: 

 gerinti neformaliojo vaikų švietimo ir užimtumo paslaugas; 
 plėsti neformaliojo vaikų švietimo įstaigų tinklą ir steigti jaunimo veiklos centrus, 

įgyvendinti vaikų ir jaunimo socializacijos programas. 
 
Jaunimo politikos priemonės taip pat įtrauktos į kultūros renginių organizavimo ir kultūros 
veiklos programą, kurios tikslas – įgyvendinti kultūros ir jaunimo politiką, atitinkančią 
visuomenės poreikius, atskleisti Raseinių krašto kultūros savitumą, propaguoti kultūros 
paveldą. 
 
Galiausiai, jaunimo politikos prioritetai ir priemonės atsispindi savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus veiklos plane. 
 
22 lentelė. Jaunimo politikos įtraukimas į savivaldybės administracijos skyrių veiklos planus 

Padalinys Dokumentas Jaunimo politikos prioritetai ir priemonės, paminėti 
dokumente 

Švietimo, 
kultūros ir 
ugdymo 
skyrius 

Skyriaus metų 
veiklos 
programa 

 Savanoriškos veiklos skatinimas įgyvendinant 
socializacijos programas, įtraukiant į jas socialinę atskirtį 
patiriančius vaikus ir jaunimą; 

 vaikų ir jaunimo užimtumo projektų rengimas ir 
įgyvendinimas bendruomenėse bei ugdymo įstaigose; 

 vaikams ir jaunimui skirtų socialinių, kultūrinių ir 
edukacinių Raseinių krašto televizijos laidų kūrimas; 

 informacijos apie vaikų ir jaunimo kultūrinį ir meninį 
ugdymą, neformaliojo ugdymo galimybes ir sąlygas 
sklaida; 

 visuomenės informavimas apie jaunimo politikos 
įgyvendinimą rajono žiniasklaidoje. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 

 
Įgyvendindama jaunimo politiką bendradarbiauja savivaldybės administracija ir jos institucijos, 
Raseinių švietimo centras, Raseinių rajono policijos komisariatas, savivaldybės kultūros, 
formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos. 
 
Savivaldybėje yra įgyvendinama tarpžinybinė 2011-2013 m. jaunimo politikos plėtros Raseinių 
rajone programa. 
 

 
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose: 

 Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (Žin., 2003, Nr.119-5406); 
 Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 (Žin., 2010, Nr. 139-
7112); 

 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311); 

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų 
praktinis veikimas 

7.4. Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas 
nacionalinės jaunimo politikos prioritetams 



38 

 Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010–2012 metų programa, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 11 d. 
įsakymu Nr. A1-234 (Žin., 2010, Nr. 70-3476); 

 Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-
68 (Žin., 2008, Nr. 29-1042 , 2011, Nr. 35-1653); 

 Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. 
įsakymu Nr. 2V-38-(1.4). 

 
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir 
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinimui14. Apibendrinant vertinimui pateiktą informaciją, galima teigti, 
kad Raseinių rajono savivaldybės JP įgyvendinimą reglamentuojančiuose dokumentuose 
numatytos priemonės gerai atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus. 
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados: 

 pirma, Raseinių rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti 
struktūra yra Jaunimo reikalų taryba. JRT posėdžiuose svarstomi jaunimo organizacijų 
pasiūlymai, kurie, JRT pritarus, teikiami savivaldybės tarybai svarstyti. Vis dėlto, 
jaunimo organizacijų atstovai Jaunimo reikalų tarybai pasiūlymų teikia nedaug; 

 antra, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali politika, 
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į 
sektorines politikos sritis; 

 trečia, savivaldybėje yra įgyvendinama tarpžinybinė 2011-2013 m. jaunimo politikos 
plėtros Raseinių rajone programa. 

 
23 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo politiką 
integruojančios 
struktūros 

Dirba JRT ir JRK, kiti 
savivaldybės skyriai. 

Jaunimo aktyvumas, 
dalyvavimas. 

Stiprinti JRT veiklą, skatinti 
jaunimo interesų 
atstovavimą savivaldybėje. 
Didinti jaunimo 
informuotumą apie 
rengiamus posėdžius ar 
svarstymus, susijusius su 
jaunimo reikalais. 

                                                             
 
 

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

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Jaunimo politikos 
prioritetai ir priemonės 
numatyti savivaldybės 
strateginiame plėtros 
plane ir savivaldybės 
administracijos 
Švietimo, kultūros ir 
ugdymo skyriaus 
metinėje programoje, 
įgyvendinama 
tarpžinybinė 2011-
2013 m. jaunimo 
politikos plėtros 
programa. 

Vieningas jaunimo 
politikos klausimų 
svarstymas ir 
sprendimas. 

Skatinti bendradarbiavimą 
tarp skyrių, darbo grupių 
kūrimąsi ir efektyvų darbą. 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

Spręsdami jaunimo 
klausimus, 
bendradarbiauja 
skirtingi savivaldybės 
skyriai, pasitelkiamos 
kitos institucijos. 

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

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

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir 
priemonių atitikimas 
nacionalinės 
jaunimo politikos 
prioritetams 

Savivaldybės JP 
įgyvendinimą 
reglamentuojančiuose 
dokumentuose 
numatytos priemonės 
gerai atitinka 
nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetus 

Įgyvendinami 
projektai galėtų būti 
daugiau grįsti 
jaunimo poreikių 
tyrimais, labiau į juos 
orientuoti. 

Kurti ir diegti jaunimo 
poreikių tyrimų sistemą; 
aktyvinti jaunimo 
organizacijas, jas įtraukiant 
į savivaldybės 
administracijos rengiamus 
ir įgyvendinamus projektus. 

 



40 

 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 būdais15. 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. 24 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. 

                                                             
 
 

15 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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24 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra 
 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
Tikslas Iš anksto įspėti apie 

kylančias ir kilsiančias 
problemas įgyvendinant 
politikos tikslus. 

Nustatyti politikos ar 
programos vertę ir 
naudą visuomenei. 

Konsensuso formavimas 
dėl politikos krypties 
kaitos. 

Veikla Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir 
interpretavimas. 
Duomenys imami iš 
stebėsenos sistemos ir 
renkami papildomai. 

Turimų šaltinių (tyrimų, 
vertinimų) sisteminimas 
ir apžvalga; diskusijų 
inicijavimas. 

Kada 
atliekama? 

Nuolat. Kartą per 2 – 3 metus. Kartą per 5 metus. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
Laikantis Metodikos struktūros, skyrių sudaro šešios dalys: 

 pirma, pristatoma, kokios savivaldybėje veikiančios organizacijos sistemingai vykdo 
tyrimus jaunimo politikos srityje ir aptariami vykdomi jaunimo situacijos tyrimai, jų 
įvairovė, kokybė ir naudingumas; 

 antra, pristatoma, kokie duomenys apie jaunimo situaciją yra sistemingai renkami 
savivaldybėje; 

 trečia, aptariama, ar ir kokiu mastu savivaldybėje vykdomas jaunimo politikos 
įgyvendinimo vertinimas; 

 ketvirta, aptariama, kiek renkami stebėsenos duomenys, vykdomų tyrimų ir vertinimų 
rezultatai yra naudojami sprendimų priėmimo procese; 

 penkta, aptariamas inovacijų taikymas ir plėtra įgyvendinant jaunimo politiką 
savivaldybėje; 

 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad jaunimo situacijos tyrimai savivaldybėje nėra atliekami 
sistemingai, tačiau JRK pati kasmet apklausia rajono jaunimo organizacijas apie jų vykdomą 
veiklą, narius, poreikius. 2010 m. buvo atliktas vienas neformaliojo ugdymo prieinamumo ir 
kokybės tyrimas. 
 
Remiantis tyrimui pateikta informacija, Raseinių rajono savivaldybėje nėra privačių tyrėjų, 
konsultacinių įmonių ar kitų įmonių, kurios galėtų atlikti tyrimus, taigi, didesnės apimties 
jaunimo situacijos tyrimus savivaldybėje dažniau atlieka šalies didžiuosiuose miestuose 
įsikūrusios įmonės arba nevyriausybinės organizacijos. 2011 m. kompleksinį jaunimo 
problematikos tyrimą atliko Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. 
 

 
Jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą JRK apžvelgia metų veiklos ataskaitose. 
Atskiros, jaunimo situacijai stebėti skirtos, sistemos savivaldybėje nėra. Kita vertus, remiantis 
vertinimui pateikta informacija, savivaldybės administracija turi tam tikrus duomenis apie 
jaunimo situaciją (pvz., jaunų žmonių skaičius, amžius, išsilavinimas, poreikiai). JRK reguliariai 
atnaujina informaciją apie jaunimo organizacijas – jų veiklos tikslus, funkcijas, kontaktinius 
duomenis. JRK taip pat renka įvairius duomenis apie jaunimo situaciją ir jaunimo politikos 
įgyvendinimą bei juos teikia Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai 

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena 



42 

ministerijos. Remiantis JRK pateiktais duomenimis, kol kas reguliari stebėsena yra vykdoma tik 
švietimo įstaigose, tiriant mokyklinio amžiaus jaunuolių situaciją. Dalis kasmetinio tyrimo 
informacijos, pvz., apibendrinti švietimo būklės rodikliai, yra susisteminama ir pateikiama 
Raseinių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje. 
 
Pasikeičiant, papildant, atnaujinant duomenis apie jaunimą, savivaldybės administracija 
bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, kaimo bendruomenėmis, jaunimo ir su jaunimu 
dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis grupėmis. Visgi, remiantis vertinimui surinktais 
duomenimis, galima teigti, kad bendradarbiavimas kol kas vyksta apsiribojant statistinių 
duomenų apsikeitimu. 
 

 
2012 m. vasario mėnesį Raseinių rajono savivaldybėje buvo atlikta jaunimo pilietinių ir 
socialinių iniciatyvų projektų analizė. Kitų jaunimo politikos vertinimo atvejų savivaldybėje iki 
2012 m. atliekamo tyrimo metu nustatyta nebuvo. Apibendrinant galima teigti, jog jaunimo 
politikos vertinimas Raseinių rajono savivaldybėje nėra naudojamas jaunimo politikai tobulinti.  
 
Pažymėtina, kad dauguma (76 proc.) apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų vykdo vidinius veiklos įsivertinimus. 
 

 
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti 
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos 
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo 
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip 
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. Lietuvoje 
pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą, yra kol kas 
mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu. 
 
Raseinių rajono savivaldybėje nėra atliekami sistemingi jaunimo poreikių tyrimai bei jaunimo 
situacijos stebėsena, o tai, pasak JRK, yra didžiausias trukdis sėkmingam savivaldybės jaunimo 
politikos tikslų įgyvendinimui bei darbui su jaunimu. 
 

 
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 vertinimui surinktais duomenimis galima teigti, kad Raseinių rajono savivaldybėje per 
trejus metus buvo įdiegtos tam tikros naujovės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 
srityje. Pagrindiniai pasiekimai yra tai, jog buvo pradėta formuoti jaunimo politika – patvirtinta 
Raseinių rajono savivaldybės jaunimo politikos 2011-2013 m. plėtros programa, išrinkta 
Jaunimo reikalų taryba, priimtas JP įgyvendinimo priemonių planas. Taip pat pradėtas skirti, 
nors ir gana nedidelis, finansavimas jaunimo politikos plėtrai bei jaunimo organizacijų ir 
neformalių jaunimo grupių projektinei veiklai. 
 
Tyrime dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai esmine naujove JP srityje taip pat įvardijo 
parengtą jaunimo politikos plėtros programą. 

8.3 Jaunimo politikos vertinimas 

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas 

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant 
jaunimo politiką 
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Apibendrinant skyriaus duomenis, galima teigti, kad Raseinių rajono savivaldybėje jaunimo 
politikos vystymasis kol kas yra pradinėje stadijoje – parengti dokumentai, sukurta JP 
įgyvendinimo sistema, vis intensyviau ima veikti JP įgyvendinimo mechanizmas. 
 
25 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo politikos 
tobulinimas ir 

inovacijos 
(5 ir 8 Metodikos 

indikatoriai) 

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

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

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

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

Akivaizdu, jog didžiausias 
dabartinis Raseinių 
rajono savivaldybės 
pasiekimas jaunimo 
politikos srityje – 
apskritai pradėta 
formuoti jaunimo 
politika. 
Rekomenduotina šį 
procesą pradėti vykdyti ir 
tęsti nuosekliai – tyrimais 
išsiaiškinus jaunimo 
situaciją, jo poreikius, 
būtų galima jaunimo 
politiką formuoti 
priimant realia, savalaike 
informacija grįstus 
sprendimus. Sukūrus 
sisteminių, periodinių 
tyrimų vykdymo sistemą, 
būtų galima nuolat 
vykdyti jaunimo politikos 
įgyvendinimo vertinimą 
bei jaunimo situacijos 
monitoringą. 

Duomenys apie 
jaunimą 

Jaunimo situaciją, 
jaunimo politikos 
įgyvendinimą apžvelgia 
JRK metų veiklos 
ataskaitose.  

Nėra jaunimo 
situacijos stebėsenai 
skirtos sistemos. 
Duomenys apie 
jaunimą nerenkami. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Nenustatyta. Nėra atliekamas 
vertinimas. 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

Nenustatyta. Neatliekami tyrimai. 

Inovacijų taikymas 
ir plėtra 
formuojant bei 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 

Pradėta formuoti 
jaunimo politika - 
patvirtinta Raseinių 
rajono savivaldybės 
jaunimo politikos 2011-
2013 m. plėtros 
programa, išrinkta 
Jaunimo reikalų taryba ir 
priimtas priemonių 
planas. 

Nenustatyta. 

 Pirma, sudaryti jaunimo situacijos rodiklių sąrašą, jį kasmet atnaujinti ir viešinti. Jaunimo 
rodikliai turi būti sudaromi atsižvelgiant į įvairių skyrių poreikius, juos renkant dera 
bendradarbiauti su įvairiomis savivaldybėje veikiančiomis organizacijomis. 

 Antra, būtina diegti sistemingus jaunimo poreikių tyrimus, kuriuos dera atlikti kasmet, siekiant 
palyginti duomenis ir įvertinti situacijos pokyčius. Tam JRT turėtų išskirti svarbiausių tyrimo 
klausimų sąrašą, pasitelkti tinkamus tyrimo metodus (pavyzdžiui, savivaldybėje įdiegti apklausų 
įrankį), naudotis jaunimo organizacijų pagalba. 

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

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS 

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

 
Remiantis vertinimui pateikta informacija, Raseinių rajono savivaldybė, bendradarbiauja su 
Estijos Raplos savivaldybe, Lenkijos Mlavos ir Liubartuvos miestų savivaldybėmis. Savivaldybės 
atstovų nuomone, tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiaujant įgytos žinios bei 
praktika yra labai svarbi įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką 
 

 
Apibendrinant, 26 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 9 Metodikos 
indikatorių. 
 
26 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas 

(9 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Užmegzti ryšiai su 
kitų šalių 
savivaldybių 
institucijomis. 

Tarptautinio 
bendradarbiavimo 
intensyvumas ir 
apimtys. 

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

 

 

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais 

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 10. GEROJI PRAKTIKA 

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

 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo 
organizacijų; 

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

 
Gerąja praktika Raseinių rajono savivaldybėje galima laikyti jaunimo pilietinių ir socialinių 
iniciatyvų projektus. Tokių projektų pavyzdys galėtų būti 2010 gruodžio mėnesį Jaunųjų 
konservatorių lygos Raseinių skyriaus įgyvendintas projektas „Pilietiškumo mokykla“, kuriame 
dalyvavo 24 jaunuoliai. Tai – savivaldybės tarybos darbo simuliacijos žaidimas, kurio metu 
jaunimui suteikiama galimybė pasijusti tikrais tarybos nariais, sprendžiant aktualias savo miesto 
problemas. 
 
Gerąja praktika taip pat įvardintinas Raseinių rajono švietimo centro, Raseinių rajono šokio 
mokytojų metodinio būrelio ir Raseinių rajono kultūros centro organizuojamas projektas „Šokių 
vizija“. Tai – tradicija tapusi šokio meną populiarinanti šventė, kurioje dalyvauja ikimokyklinio 
ugdymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo bei kultūros įstaigų šokių kolektyvai, grupės, 
studijos. 
 
Taip pat paminėtini jaunimo laisvalaikio užimtumo projektai, pvz., jaunimo sporto stovyklos, 
išvykos į kitus Lietuvos rajonus ar užsienį pasisemti patirties ir užmegzti bendradarbiavimo 
ryšius. Visgi, pastebėtina, kad konkursai tokiems projektams finansuoti turėtų būti vykdomi 
dažniau. 
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS 

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

 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 

 
Atsižvelgdama į nacionalinius jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus 
bei juose įtvirtintas jaunimo politikos kryptis, Raseinių rajono savivaldybė, formuodama 
jaunimo politiką, yra priėmusi beveik visus reikiamus dokumentus savivaldybės JP srityje. Pagal 
šį kriterijų Raseinių rajono savivaldybė yra vertinama gerai16. 
 

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali? 
 
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra įtraukti į savivaldybės strateginį plėtros planą, 
jaunimo politikos plėtros planą, be to, pagrindinės darbo su jaunimu kryptys yra integruotos į 
atskirų savivaldybės administracijos skyrių veiklos planus. Sprendžiant jaunimo klausimus, 
dalyvauja specialistai iš kitų savivaldybės institucijų ir įstaigų. Taigi, jaunimo politikos klausimai 
yra integruoti į kitas viešosios politikos sritis, visgi, skirtingų savivaldybės administracijos skyrių 
bendradarbiavimas galėtų būti ir intensyvesnis. Pagal šį kriterijų Raseinių rajono savivaldybė yra 
vertinama gerai. 

                                                             
 
 

16 Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – 
visai neatitinka (neatsižvelgia / neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą rodiklį), 2 – prastai atitinka, 3 
– vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka. 

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys atitinka nacionalinės 
jaunimo politikos kryptis ir savivaldybės jaunimo situaciją? 
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Raseinių rajono savivaldybėje yra sukurtas ir reglamentuotas mechanizmas suinteresuotoms 
šalims, t.y. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei atskirų savivaldybės administracijos 
skyrių atstovams įsitraukti JP įgyvendinimą – savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba. Vis 
dėlto, palyginus su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, jaunimo aktyvumas yra 
pakankamai mažas – jaunuoliams trūksta ir motyvacijos, ir atstovavimo įgūdžių, todėl priimant 
jaunimui aktualius sprendimus dalyvauja tik patys aktyviausi jauni žmonės. Pagal šį kriterijų 
Raseinių rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai. 
 

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)? 
 
Savivaldybėje kol kas nėra sistemingai renkami duomenys apie jaunimą, tad jaunimo politikos 
įgyvendinimą lemiantys sprendimai kol kas nėra grįsti realia jaunimo situacijos analize. 
Vertinimo metu surinkti duomenys rodo, kad Raseinių rajono savivaldybėje nėra sistemingos 
jaunimo padėties stebėsenos. Pagal šį kriterijų Raseinių rajono savivaldybė yra vertinama 
prastai-vidutiniškai. 
 

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo 
grupių interesus? 

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

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

 
Raseinių rajono savivaldybėje yra sudarytos prielaidos sėkmingam jaunimo politikos 
įgyvendinimui – suformuota ir veikia Jaunimo reikalų taryba, patvirtinti jos nuostatai, reguliariai 
rengiami posėdžiai, įsteigtas JRK, užsiimančio tik jaunimo reikalais darbuotojo, etatas. Pagal šį 
kriterijų Raseinių rajono savivaldybė yra vertinama gerai. 
 

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. 
 
Apibendrinant vertinimo rezultatus, galima teigti, kad Raseinių rajono savivaldybėje jaunimo 
politikos vystymasis kol kas yra pradinėje stadijoje. Per pastaruosius metus buvo sukurtos 
pakankamai geros prielaidos JP įgyvendinimui – parengti dokumentai, sukurta JP įgyvendinimo 
sistema, vis intensyviau ima veikti JP įgyvendinimo mechanizmas. Taigi, savivaldybės jaunimo 
politikos formavimo ir įgyvendinimo pokyčiai per pastaruosius trejus metus vertintini 
vidutiniškai - gerai (15 pav.). 

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą? 
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15 pav. Įvertinkite, ar, Jūsų nuomone, savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika per 
pastaruosius trejus metus pasiekė gerų rezultatų žemiau įvardintose srityse. Pateikite savo 
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate, o 5 – sutinkate, kad 
buvo pasiekti ženklūs rezultatai. Pateikiami vertinimų vidurkiai. N=18 

4,00

3,00

4,00

4,00

3,00

3,00

2,00

2,82

2,75

2,63

2,59

2,59

2,59

1,93

Jaunimui skirto neformalaus švietimo 
plėtroje

Rūpinantis jaunimo sveikata ir 
priklausomybių prevencija

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir 
verslumą

Užtikrinant jaunimo 
dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

Savivaldybės administracijos atstovai

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

 
Šaltinis: Raseinių rajono organizacijų apklausa, 2011 
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 1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS 

27 lentelė. Duomenys apie interviu 
Vardas, pavardė Pareigos Interviu data 

Gintarė Greičiūtė Raseinių rajono savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatorė 

2012-01-13 

Benediktas Siliūnas VšĮ Raseinių turizmo ir verslo informacijos 
centro vadovas 

2012-03-13 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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