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 ĮVADAS  

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

 
Remiantis Metodika, kokybės vertinimo tikslai yra: 

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

2. skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje. 
 

Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje: 
1. surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Alytaus rajono savivaldybėje, joje 

įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui; 
2. išsiaiškinti Alytaus rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;  
3. aptarti gerosios praktikos pavyzdžiai, pritaikyti Alytaus rajono savivaldybei;  
4. išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo 

lenteles, bei pateiktos išvados ir rekomendacijos. 
 

Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai: 
 pirma, 2011 m. rugsėjo mėn. buvo atlikti du interviu su Alytaus rajono savivaldybės 

jaunimo reikalų koordinatore bei rajono jaunimo organizacijų atstovais; 
 antra, iš savivaldybės buvo surinkti ir išanalizuoti įvairūs vertinimui reikalingi 

duomenys, taip pat atlikta dokumentų ir antrinių šaltinių analizė; 
 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos 

duomenys. Apklausą 2011 m. rugsėjo mėn. atliko VPVI.  
 

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

Alytaus rajono teritorija yra 1411 kvadratinių kilometrų, suskirstyta į 11 seniūnijų: Alytaus, 
Alovės, Butrimonių, Daugų, Miroslavo, Krokialaukio, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, 
Raitininkų, Simno.  Daugai ir Simnas yra miestai. Alytaus rajone gyvena  daugiau kaip 30  
tūkst. gyventojų. 2011 m. vertinimo tikslams savivaldybei taip pat priskirtas „kaimiškumo“ 
laipsnis. Suklasifikavus Lietuvos savivaldybes pagal kaimiškumo laipsnį, išskiriamos kelios 
grupės: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Pagal pasirinktą 
metodiką, Alytaus rajono savivaldybė priskiriama „priemiesčio“ savivaldybių kategorijai. 
„Priemiesčio“ savivaldybėms priskiriamos savivaldybės, esančios metropolinių centrų įtakoje 
bei prie regioninio centro Alytaus.  

 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2011 m. pradžioje Alytaus rajone gyveno 
29890 gyventojai, iš jų 2977 miestuose, 26913 – kaimuose; 2011 m. pradžioje palyginti su 
2010 m. tuo pačiu laikotarpiu, rajone jau buvo 801 gyventojų mažiau1 (žr. 1 lentelę). 2011 m. 
pradžioje jaunimas (14-29 m.) sudarė  22 proc. visų gyventojų (žr. 1 lentelę). 2010 m. 
viduryje Alytaus rajone buvo registruoti 3400 bedarbiai. 2010 m. nedarbo lygis tarp 15-24 m. 
jaunimo Alytaus apskrityje siekė 39 proc.  
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Alytaus rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje. 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius 
mieste 

Gyventojų skaičius 
kaimuose 

Jaunimo skaičius 
visame rajone 

29890 2977 26913 6604 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis.  
 
 

Alytaus raj. savivaldybėje nebuvo atlikta jokių jaunimo situacijos tyrimų.  
 

                                                             
 
 

1 „Demografijos metraštis 2010“, Lietuvos statistikos departamentas, 2011. 
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS 
ĮGYVENDINIMUI 

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

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

 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių JP savivaldybėje, struktūra; 
 antra, pristatomos JP savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, prioritetai; 
 trečia, remiantis JRK ir jaunimo atstovų suteikta informacija, aptariami jaunimo 

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

 
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus JP 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  
 
Alytaus raj. savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos įstatymais2 bei Alytaus raj. savivaldybės teisės aktais ir kitais 
dokumentais, kurie išvardijami žemiau pateiktoje lentelėje. 
 
2 lentelė. Savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai 

Dokumentas 
Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai dėl savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 
nuostatų ir tarybos sudėties patvirtinimo 
Jaunimo reikalų tarybos nuostatai 
Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2009 m. 
Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2010 m. 
Jaunimo reikalų koordinatorės/-iaus pareiginiai nuostatai 
Jaunimo reikalų koordinatorės/-iaus darbo programa 2011 metams 
Jaunimo reikalų koordinatorės/-iaus veiklos ataskaita už 2009 m. 
Jaunimo reikalų koordinatorės/-iaus veiklos ataskaita už 2010 m. 

                                                             
 
 

2 Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR vietos 
savivaldos įstatymas, LR švietimo įstatymas, kt., taip pat LR Vyriausybės nutarimai. 

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių 
teisės aktų struktūra 
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Dokumentas 
Savivaldybės tarybos sprendimas dėl lėšų savivaldybės biudžete jaunimo politikai 
įgyvendinti  

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK duomenimis.  
 

Alytaus raj. savivaldybėje nėra patvirtintos jaunimo politikos koncepcijos ir jaunimo politikos 
įgyvendinimo programos. Jaunimo politika savivaldybėje įgyvendinama per patvirtintą  
jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos planą (aktuali 2011 m. versija). Šį dokumentą rengia 
ir įgyvendinant jaunimo politiką juo vadovaujasi tik jaunimo reikalų koordinatorius (JRK). JRK 
metų veiklos planą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. JRK 2011 m. veiklos 
planas nėra labai ambicingas, jame nesprendžiami jaunimui aktualiausi klausimai, 
apsiribojama daugiau šviečiamąją, skatinamąja, iniciatyvine  veikla.  
 
Alytaus rajone veikia Jaunimo reikalų taryba (JRT).  Šiuo metu JRT veikia pagal Alytaus raj. 
savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimu patvirtintus nuostatus. 
Nuostatuose reglamentuojami JRT tikslai ir funkcijos, teisės, sudėtis, darbo organizavimo 
tvarka bei atskaitomybė. Jaunimo reikalų tarybos tikslai: 

 bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti 
įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, 
numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose 
teisės aktuose; 

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

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

jaunimu dirbančių organizacijų. 
 
Artimiausiu metu ketinama patvirtinti naujus JRT nuostatus, nes nauji nuostatai tvirtinami 
kas ketveri metai, keičiantis savivaldybės tarybai.   
 
Apibendrinant jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą, galima teigti, 
kad jaunimo politika Alytaus raj. savivaldybėje palyginti prastai reglamentuota. Nėra 
patvirtintos Jaunimo politikos koncepcijos bei Jaunimo politikos įgyvendinimo programos. 
Tačiau reglamentuota Jaunimo reikalų tarybos veikla (nuostatai), reglamentuotas JRK 
darbas, rengiami JRK darbo planai ir metinės veiklos ataskaitos. Su jaunimu susijusi veikla 
savivaldybėje daugiausiai palaikoma JRK iniciatyva.  
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 

 
Alytaus raj. jaunimo organizacijų atstovų nuomone, savivaldybės jaunimo politika geriau nei 
vidutiniškai atitinka savivaldybės jaunimo situaciją ir geriau nei vidutiniškai atsižvelgia į visų 
savivaldybėje esančių jaunimo grupių poreikius (žr. 1 pav.). Šiek tiek prasčiau buvo įvertintas 
savivaldybės atsižvelgimas į socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikius.  
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1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę, 
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 – 
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. N=53 

 
Šaltinis: Alytaus raj. organizacijų apklausa, 2011 
 
Jaunimo organizacijų atstovų nuomone, daugiausiai dėmesio turėtų būti skiriama užimtumo 
didinimui, pagalbai socialiai pažeidžiamam jaunimui ir švietimui (žr. 2 pav.). Jaunimo 
organizacijų atstovų nuomonės stipriai išsiskyrė dėl to, ar jaunimui pakanka galimybių 
dalyvauti jaunimui skirtoje veikloje, tačiau didžioji dalis respondentų teigė, jog tokios veiklos 
labai mažai.  Jaunimo atstovų nuomone, jaunimas turėtų būti geriau įtrauktas į savivaldybės 
darbo grupių, komitetų ir savivaldybės tarybos veiklą, kad galėtų geriau atstovauti savo 
poreikius. 
 
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone,  turėtų 
būti daugiau įtraukiami į  savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=5 

 
Šaltinis: Alytaus raj. organizacijų apklausa, 2011 

                                                             
 
 

3 Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius. 
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Alytaus raj. trumpalaikiame strateginiame plėtros plane 2010-2012 m. jaunimo politikai 
atskirų tikslų ir uždavinių nėra suformuluota, tačiau plano III prioritete – Žmogiškųjų išteklių 
ugdymas bei tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas,-jaunimo politikai įgyvendinti 
skirta nemažai priemonių. Už šių priemonių vykdymą daugiausiai atsakingi Kultūros ir 
paveldosaugos skyrius, Švietimo ir sporto skyrius ir kiti skyriai. Numatomi galimi jaunimo 
politikos finansavimo šaltiniai: nacionalinio biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto ir ES fondų 
lėšos. 
 
Apibendrinant, anksčiau atliktą analizę, formuluojame tokias išvadas: 

 pirma, šiuo metu įgyvendinama savivaldybės jaunimo politika daugiausiai pasiekia 
aktyvųjį  jaunimą, tuo tarpu viena didžiausių problemų yra jaunimo pasyvumas; 

 antra, jaunimo politika Alytaus raj. savivaldybėje palyginti prastai reglamentuota. 
Nėra patvirtintos Jaunimo politikos koncepcijos bei Jaunimo politikos įgyvendinimo 
programos; 

 trečia, jaunimo politikos priemonės struktūrinėms problemoms spręsti yra 
nepakankamos. JRK veikla daugiausia apsiriboja švietėjiškais renginiais, mokymais, ir 
pan. veikla. Tuo tarpu įgyvendinti didesnį poveikį turinčių priemonių JRK neturi 
galimybės. Jaunimo organizacijų atstovų nuomone, savivaldybės jaunimo politika ne 
visai atitinka jaunimo lūkesčius. Jaunimo organizacijų nuomone, daugiau dėmesio 
turėtų būti skiriama užimtumo didinimui, pagalbai socialiai pažeidžiamam jaunimui 
ir švietimui.  Jaunimo atstovų nuomone, jaunimas turėtų būti geriau įtrauktas į 
savivaldybės darbo grupių, komitetų ir savivaldybės tarybos veiklą, kad galėtų geriau 
atstovauti savo poreikius.  

 ketvirta, savivaldybė neišskiria jaunimo tikslinių grupių, kurioms turėtų būti 
teikiamas prioritetas, bei netiria atskirų grupių poreikių (pvz., probleminio jaunimo, 
esančiųjų socialinėje atskirtyje, ir pan.). Todėl neįmanoma įvertinti, kaip 
savivaldybės JP atitinka atskirų jaunimo grupių poreikius. Tikėtina, kad atskiri 
savivaldybės skyriai turi pavienius duomenis apie jaunimo situaciją ir jo grupes, 
tačiau šiais duomenimis nėra efektyviai dalinamasi, JRK duomenų nerenka ir jų 
neanalizuoja.  

 

 
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos 
įgyvendinimu savivaldybėje, aptariama, kiek jaunimo atstovams yra sudarytos sąlygos 
įsitraukti į šių institucijų veiklą. Jaunimo politiką Alytaus raj. įgyvendina savivaldybės 
administracija (JRK, taip pat atskiri savivaldybės struktūriniai padaliniai pagal jiems priskirtas 
funkcijas) bei  JRT. Vykdydami savo tiesiogines funkcijas, prie jaunimo politikos įgyvendinimo 
taip pat prisideda ne tik JRK bet ir kitų savivaldybės struktūrinių padalinių darbuotojai  (žr. 3 
lentelę). JRK nuomone, jaunimo politikai įgyvendinti skirtas tinkamas darbuotojų ir darbo 
valandų kiekis. 

 
3 lentelė. Valstybės tarnautojai, atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje  

Skyrius 

Įgyvendina tik 
jaunimo politiką 

(darbuotojų 
skaičius) 

Įgyvendina jaunimo politiką 
greta kitų veiklų (darbuotojų 

skaičius) 

Švietimo ir sporto skyrius 1 3 
Ryšių su užsieniu ir investicijų 
skyrius  1 

Kultūros ir paveldosaugos 
skyrius 1 2 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios 
institucijos ir valstybės tarnautojai 
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Skyrius 

Įgyvendina tik 
jaunimo politiką 

(darbuotojų 
skaičius) 

Įgyvendina jaunimo politiką 
greta kitų veiklų (darbuotojų 

skaičius) 

Vaikų teisių apsaugos skyrius 1 3 
Socialinės paramos skyrius  1 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK apklausos duomenimis. 
 

Alytaus raj. savivaldybėje nėra įkurta atviro jaunimo centro. JRK nurodė kitas institucijos ir 
organizacijos, kurios aktyviai dalyvauja jaunimo politikos įgyvendinime: 

 Alytaus rajono kultūros centrai;  
 Bendruomenės, VVG; 
 Dienos centrai; 
 Šeimos centrai; 
 Caritas; 
 Raudonasis kryžius. 

 
 
Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš 
savivaldybės institucijų ar įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų. Naujuose JRT 
nuostatuose, kuriuos artimiausiu metu ketinama  patvirtinti, nurodoma, jog JRT lygiateisės 
partnerystės pagrindu sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų bei jaunimo 
organizacijų atstovų. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų demokratiniais principais 
išrinkti ir deleguoti atstovai turi sudaryti ne mažiau negu pusę Jaunimo tarybos. JRT savo 
veiklos ataskaitas teikia savivaldybės tarybai. JRT veiklos planą ketinama patvirtinti 
artimiausiame naujo JRT posėdyje. JRT veiklos plano projektą parengė JRK. JRT posėdžiauja 
kas mėnesį arba kas du mėnesius. Alytaus raj. savivaldybėje nėra jaunimo organizacijų 
sąjungos. Tokia sąjunga anksčiau buvo sukurta (2005 m.), tačiau vėliau jos veikla iširo.  
 
Kaip nurodyta naujuose Jaunimo reikalų tarybos nuostatuose, JRT numatytų tikslų siekia 
įgyvendindama šias funkcijas: 

 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; 

 atlieka programų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu, ekspertizę ir pagal 
savo kompetenciją teikia pasiūlymus šių programų rengėjams; 

 siūlo jaunimo veiklos finansavimo prioritetus, sudaro patariamąsias ekspertų 
komisijas jaunimo politikos klausimais; 

 skleidžia informaciją, žinias ir patirtį apie jaunimo organizacijas, iniciatyvas, jaunimo 
socialinę integraciją, nusikalstamumo prevenciją; 

 bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, 
Lietuvos ir užsienio jaunimo ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis;   

 ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai. 
 
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados dėl struktūrinių prielaidų 
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui: 

 pirma, Alytaus raj. savivaldybėje formaliai sudarytos vidutiniškos jaunimo politikos 
įgyvendinimo prielaidos: suformuota ir veikia Jaunimo reikalų taryba, patvirtinti jos 
nuostatai, reguliariai rengiami JRT posėdžiai. JRT veiklos planą ketinama patvirtinti 
artimiausiame naujos JRT posėdyje.   

 antra, JRK yra vienintelis pareigūnas nuosekliai užsiimantis jaunimo reikalais 
savivaldybėje. Kiti savivaldybės administracijos padaliniai taip pat užsiima jaunimo 
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reikalais savo kompetencijos srityje  (švietimo ir sporto skyrius, vaikų teisių apsaugos 
skyrius), o bendradarbiavimas tarp šių skyrių jaunimo politikos klausimais vyksta 
gana sklandžiai.   

 trečia, savivaldybėje nėra įkurta atviro jaunimo centro, kuris kai kuriose kitose 
savivaldybėse aktyviai rūpinasi jaunimo užimtumu ir įtraukimu į jaunimo reikalų 
sprendimą.  

 

 
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje sudarytos objektyvios prielaidos JRK veiklai ir 
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti. 
Atsižvelgiant į vertinimo poreikius, čia vertinama, kokios koordinatoriaus funkcijos 
patvirtintos savivaldybėje ir ar sudarytos sąlygos jas gerai vykdyti; apibendrinamos 
savivaldybės sudaromos sąlygas tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu skatinti įgyvendinamos 
jaunimo politikos kokybę. 
 
Alytaus raj. savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra valstybės tarnautojas, dirbantis 
savivaldybės administracijos kultūros ir paveldosaugos skyriuje. JRK Alytaus rajono 
savivaldybėje dirba daugiausiai tik su jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais (apie 90 
proc. savo laiko skiria jaunimo reikalams). Alytaus raj.  savivaldybėje JRK kaita yra gana 
dažna. Nuo 2010 m. gruodžio mėn. šias pareigas eina vyr. specialistė Vytautė Kairienė. Nors 
nėra patvirtintos nei jaunimo politikos koncepcijos, nei jaunimo politikos įgyvendinimo 
programos, JRK identifikavo šias prioritetines veiklos kryptis 2011-2012 m.: jaunimo nedarbo 
problemos sprendimas, kūrybiškumo skatinimas jaunimo tarpe, savanoriškos veiklos 
skatinimas. 
 
JRK pareigybei priskiriamos šios funkcijos: 

 Inicijuoti jaunimo politikos įgyvendinimo priemones. 
 Rengti savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus tvirtinamų 

dokumentų, susijusių su jaunimo politika ir jos įgyvendinimu, projektus. 
 Kaupti ir skleisti informaciją visuomenei, jaunimui ir jaunimo organizacijoms. 
 Rengti metines jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčių 

savivaldybėje apžvalgas. 
 Koordinuoti savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą. 
 Vykdyti tarp-institucinį bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir 

įgyvendinimo srityje. 
 Bendradarbiauti  su jaunimu dirbančiomis organizacijomis ir neformaliomis jaunimo 

grupėmis. 
 Atstovauti jaunimo interesus, jaunimo politikos klausimus darbo grupėse ir 

komisijoje. 
 Inicijuoti jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus Europos Sąjungos ir 

Lietuvos fondams. 
 Dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą jaunimo politikos įgyvendinimo srityje su 

kitomis savivaldybėmis ir užsienio šalimis. 
 
Alytaus rajono savivaldybės JRK pareigybės aprašymas iš dalies atitinka Pavyzdinio 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo4 nuostatas. Vis dėlto, yra 
numatytos kelios tiesiogiai su jaunimo politikos įgyvendinimu nesusijusios JRK funkcijos: 

 rengti ir įgyvendinti kultūrines programas; 

                                                             
 
 

4 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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 koordinuoti savivaldybės tarybos patvirtintas kultūros programas: organizuoti 
projektų finansavimo konkursus, kontroliuoti ir prižiūrėti jų įgyvendinimą, teikti 
metodinę pagalbą pareiškėjams, kaupti bei administruoti projektų ataskaitas; 

 paruošti skyriaus bylų dokumentacijos planą; dokumentacijos plano suvestinę ir 
pateikti derinti savivaldybės Dokumentų ekspertų komisijai; 

 teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti skyriaus archyvines bylas ir jas perduoti į 
savivaldybės archyvą; 

 organizuoti kultūrinius renginius. 
 
Be to, Alytaus rajono savivaldybės JRK pareigybės aprašyme nėra aiškiai išskirtos šios 
Pavyzdiniame savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme numatytos 
funkcijos: 

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

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

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

 dalyvauti su jaunimo politikos įgyvendinimo sritimis tiesiogiai susijusių savivaldybės 
sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos 
klausimais ir teikti pasiūlymus, siekiant, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo 
interesams savivaldybėje (7.12 punktas); 

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

 
Pažymėtina, kad nuostata dėl JRK pavaldumo neatitinka Pavyzdinio savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatos – Alytaus rajono savivaldybės JRK 
yra pavaldus skyriaus vedėjui. 
 
JRK nuomone, pagrindinės problemos šiuo metu Alytaus raj. savivaldybėje: 

 Jaunimo užimtumas, laisvalaikis; 
 Jaunimo iniciatyvumas; 
 Jaunimo NVO stiprinimas ir naujų NVO kūrimas; 
 Jaunų lyderių nebuvimas (stoka); 
 Jaunimo nedarbas; 
 Jaunimo prastas įsitraukimas į kultūrinę veiklą. 

 
JRK pagal savo kompetencijos sritį yra įtraukta tik į vieną darbo grupę – JRK yra ir Alytaus 
rajono VVG  pirmininko pavaduotoja, bei šios VVG narė, atstovaujanti jaunimą kaip asmuo 
iki  25 m. Savivaldybės administracijoje į jokią kitą darbo grupę, dirbančią su jaunimu 
susijusiais klausimais,  JRK nėra įtraukta. Taip pat JRK koordinuoja bei techniškai aptarnauja 
JRT posėdžius. JRK turi ir papildomai deleguotų funkcijų, nesusijusių su pareigybe, todėl 
tiesioginiam darbui gali skirti apie 90 proc. savo laiko. Pastaraisiais metais gerokai padidėjo 
JRK darbo apimtys – prisidėjo daugiau projektinės veiklos. JRK teikia ataskaitas ir už savo 
veiklą atsiskaito savivaldybės administracijos kultūros ir paveldosaugos skyriaus vadovui, 
Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės 
tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijai.  
 
Remiantis vertinimo duomenimis, savivaldybė sudaro pakankamas sąlygas JRK kelti 
kvalifikaciją. JRK teigimu, galimybės kelti kvalifikaciją per paskutinius trejus metus liko tos 
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pačios. Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados dėl to, ar objektyviai 
yra sudarytos pakankamos sąlygos efektyviai JRK veiklai įgyvendinant savivaldybės jaunimo 
politiką: 

 Pirma, neabejotinas privalumas yra tai, kad Alytaus raj. savivaldybės JRK dirba 
daugiausiai su jaunimo politikos įgyvendinimu, nors ir turi šiek tiek  papildomai jam 
priskirtų funkcijų. Patvirtinti JRK pareigybės nuostatai, metiniai veiklos planai, 
teikiamos metinės ataskaitos.  

 Antra, vykdydami savo tiesiogines funkcijas, prie jaunimo politikos įgyvendinimo taip 
pat prisideda ne tik JRK bet ir kitų savivaldybės struktūrinių padalinių darbuotojai, 
todėl galime teigti, jog JRK veikla yra neblogai koordinuojama su kitais struktūriniais 
savivaldybės administracijos padaliniais. Tačiau JRK galimybės inicijuoti struktūrines 
reformas ar daugiau lėšų reikalaujančias priemones yra ribotas.   

 Trečia, savivaldybėje nei vienas struktūrinis padalinys, įskaitant JRK, neatlieka 
jaunimo politikos įgyvendinimo analizės, bei jaunimo situacijos stebėsenos, 
longitudinių jaunimo poreikių tyrimų. Remiantis interviu metu surinktais 
duomenimis, Alytaus raj. JRK yra iniciatyvi, jos veikla yra teigiamai vertinama 
jaunimo organizacijų atstovų, tačiau jos sprendimai ir veiksmai ne visuomet iki galo 
atitinka rajono jaunimo poreikius. Esant geresnei jaunimo politikos poreikių ir 
įgyvendinimo stebėsenai ir analizei, tokius neatitikimus būtų lengviau pastebėti ir 
ištaisyti.  

 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos 
jaunimo politikos įgyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius. 

 
4 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 

Savivaldybėje dirba 
JRK, kuri rengia 
kasmetinius veiklos 
planus, yra sudaryta 
JRT, artimiausiu metu 
ketinama patvirtinti 
naujus JRT nuostatus. 

Savivaldybėje nėra 
patvirtintos jaunimo 
politikos koncepcijos ir 
jaunimo politikos 
įgyvendinimo programos. 
Jaunimo politika 
savivaldybėje 
įgyvendinama per 
patvirtintą  jaunimo 
reikalų koordinatoriaus 
veiklos planą (aktuali 
2011 m. versija). Šį 
dokumentą rengia ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką juo vadovaujasi 
tik jaunimo reikalų 
koordinatorius (JRK). 

Priimti trūkstamus JP 
strateginius ir 
įgyvendinimo 
dokumentus (JP 
koncepciją ir / ar JP 
strategiją bei JP 
įgyvendinimo 
programą). Numatyti 
savivaldybės JP kryptis 
bei nustatyti JP 
prioritetus 
atsižvelgiant į 
nacionalinės JP 
prioritetus bei 
savivaldybės jaunimo 
situaciją ir poreikius. 

Savivaldybės 
institucijos, įstaigos ir 
valstybės tarnautojai, 
atsakingi už jaunimo 

Vykdydami savo 
tiesiogines funkcijas, 
prie jaunimo politikos 
įgyvendinimo taip pat 

Alytaus raj. savivaldybėje 
nėra jaunimo 
organizacijų sąjungos. 
Tokia sąjunga anksčiau 

Skatinti jaunimo 
organizacijų sąjungos 
susikūrimą.  

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui 

ir įgyvendinimui 
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
politikos 
įgyvendinimą 

prisideda ne tik JRK 
bet ir kitų 
savivaldybės 
struktūrinių padalinių 
darbuotojai. 

buvo sukurta (2005 m.), 
tačiau vėliau jos veikla 
iširo. Dėl šios priežasties 
jaunimo atstovų darbas 
prastai koordinuojamas, 
trūksta vieningos 
pozicijos įvairiais jaunimo 
politikos klausimais.  

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus 
darbo sąlygos 

Savivaldybės JRK dirba 
daugiausiai su 
jaunimo politikos 
įgyvendinimu. 
Patvirtinti JRK 
pareigybės nuostatai, 
metiniai veiklos 
planai, teikiamos 
metinės ataskaitos. 
JRK veikla yra neblogai 
koordinuojama su 
kitais struktūriniais 
savivaldybės 
administracijos 
padaliniais.  

JRK galimybės inicijuoti 
struktūrines reformas ar 
daugiau lėšų 
reikalaujančias 
priemones yra ribotas.   

JRK sprendimus ir 
veiksmus labiau 
derinti su  rajono 
jaunimo poreikiais. 
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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 dalyvauti5. 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. 

 

 
Savivaldybėje veikia šios  jaunimą atstovaujančios nevalstybinės organizacijos, kurios visos 
yra pilietinio tipo organizacijos:   
 
5 lentelė. Savivaldybės teritorijoje veikiančios ir jaunimą atstovaujančios  nevalstybinės 
organizacijos 

Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas 
Alytaus r. Butrimonių 
gimnazijos vaikų dienos centras 

Pilietinė Vaikų ir jaunimo užimtumas po 
pamokų, įvairi užklasinė veikla.  

VŠĮ ,,Daugų irklavimo klubas“ Pilietinė Sporto šaka – irklavimas. Tikslas 
yra sudominti jaunimą šia 
sporto šaka. Dalyvauti 
varžybose. 

Dviračių sporto klubas „Dzvelo“ Pilietinė Sporto šaka – važinėjimas 
dviračiu. Tikslas yra sudominti 
jaunimą šia sporto šaka. 
Dalyvauti varžybose. 

Alytaus r.  Dziudo klubas ,,DO" Pilietinė Sporto šaka – dziudo. Tikslas 
yra sudominti jaunimą šia 
sporto šaka. Dalyvauti 
varžybose. 

                                                             
 
 

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“. 

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje 
pagal gyvenamąją teritoriją  
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Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas 
VšĮ Eičiūnų kaimo vaikų ir 
jaunimo užimtumo centras 

Pilietinė Vaikų ir jaunimo užimtumas po 
pamokų, įvairi užklasinė veikla.  
Dalyvavimas projektuose. Jų 
rengimas. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK apklausos duomenimis. 
 
Remiantis interviu duomenimis, didelė dalis jaunimo organizacijų yra neaktyvios. Tai lemia 
silpna jaunuolių motyvacija, lėšų organizacijų veikloms vykdyti trūkumas, žmonių kaita 
organizacijose (daug išvažiuojančių studijuoti į kitus miestus, taip pat emigruojančių), mažas 
savivaldybės palaikymas, taip pat nepakankamas ar neefektyvus informavimas apie jaunimo 
organizacijų veiklą. Kai kurios aktyvios organizacijos yra priverstos stabdyti ar nutraukti 
veiklą šaltuoju metų laiku, kadangi neišgali sumokėti mokesčių už patalpų šildymą ar nuomą, 
dėl to neturi kur rengti susitikimus ir organizuoti veiklą. Dėl lėšų stygiaus savivaldybė 
materialinės paramos skiria nepakankamai.  

 

 
Remiantis iš JRK gautais duomenimis, jaunimas savivaldybėje turi galimybes dalyvauti su 
jaunimu dirbančių nevalstybinių organizacijų savivaldoje, tačiau JRK anketoje negalėjo 
nurodyti tokių organizacijų pavyzdžių. JRK apklausos anketoje taip pat nenurodė jokių 
savivaldybėje nuo 2008 m.  įgyvendintų projektų ir programų, skirtų mokinių ir studentų 
savivaldai stiprinti. Taip tikriausiai yra todėl, kad dabartinė JRK Vytautė Kairienė JRK pareigas 
pradėjo eiti nuo 2010 m. gruodžio mėn., o apie anksčiau savivaldybėje vykdytą jaunimo 
politiką nedaug galėjo pasakyti.  
 

 
Alytaus raj. savivaldybėje nėra jaunimo organizacijų sąjungos, nei regioninės jaunimo 
organizacijos. Jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ anksčiau buvo sukurta (2005 
m.), tačiau vėliau jos veikla iširo. Kitos jaunimo organizacijos, kurios gana aktyviai dalyvauja 
jaunimo politikos įgyvendinime yra šios: 

 Užubalių kaimo bendruomenės jaunimo klubas „Gojus“; 
 VŠĮ Eičiūnų kaimo vaikų ir jaunimo užimtumo centras; 
 Visuomeninė organizacija „Želmuo“; 
 Daugų technologijos ir verslo mokyklos sporto ir kultūros klubas „Daugis“; 
 Dviračių sporto klubas „Dzvelo“; 
 Visuomeninė organizacija „Venciūniškiai“; 
 Alytaus jaunimo dziudo klubas „DO“; 
 Neformali grupė „Iniciatyvus jaunimas“; 
 Simno sporto klubas „Ąžuolas“; 
 Neformali grupė „Iniciatyvus jaunimas“; 
 VĮ „Dėl vaikų ateities"; 
 VŠĮ „Daugų irklavimo klubas“. 

 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Alytaus raj. įsikūrusių jaunimo 
organizacijų yra pakankamai, tačiau jų veikla yra vystoma nevienodai. Geriausiai išsilaiko tos 
organizacijos, kurios yra remiamos ar finansuojamos nacionaliniu lygiu, arba yra vienijamos 
jau dirbančių žmonių. Kitoms organizacijoms išsilaikyti ir būti aktyvioms yra labai sudėtinga.  
 
Jaunimo dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje kol kas yra palyginti ribotas. Didžioji dalis 
aktyvaus jaunimo išvyksta iš rajono ieškoti geresnių išsilavinimo ir įsidarbinimo galimybių. 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje  

3.3 Jaunimo veikla  
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Pačios aktyviausios jaunimo organizacijos yra atstovaujamos Jaunimo reikalų taryboje. 
Apibendrinant, sprendimų priėmime dalyvauja tik patys aktyviausi jaunuoliai. 
 

 
Remiantis JRK duomenimis, Alytaus raj. veikia 15 formaliojo švietimo įstaigų, o neformaliojo 
ugdymo įstaigų nebuvo identifikuota. Duomenys apie jaunimo savivaldą šiose įstaigose 
pateikiami žemiau lentelėje. Apibendrinant surinktus duomenis, galima teigti, kad jaunimo 
dalyvavimo formaliojo švietimo įstaigų savivaldoje skaičius gana didelis praktiškai dėl 
dalyvavimo mokyklose veikiančiose mokinių savivaldose. JRK duomenimis, savivaldybė 
organizuoja darbą su formaliojo švietimo įstaigų vadovais, siekiant užtikrinti šiose įstaigose 
mokinių ir studentų savivaldos stiprinimą. Savivaldybėje veikia viena globos įstaiga, kuriai 
priklauso jauni žmonės (14-29 metų), tačiau šios įstaigos savivaldoje jaunimas nedalyvauja.  
 
6 lentelė. Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose. 

Švietimo įstaigos tipas Įstaigų 
skaičius 

Įstaigų, kuriose jaunimas 
dalyvauja savivaldoje, skaičius 

Formalaus švietimo įstaiga 15 14 
Organizacijos, teikiančios neformalaus 
švietimo paslaugas jaunimui - - 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 

 
JRK duomenimis, jaunimas Alytaus raj. savivaldybėje turi visas galimybes dalyvauti 
savivaldybės tarybos ir / ar kitų komitetų, komisijų (išskyrus Jaunimo reikalų tarybą) 
posėdžiuose. JRK nuomone, jaunimo organizacijų galimybės atstovauti jaunimo interesus 
savivaldybėje nuo 2008 m. padidėjo. JRK teigimu, jaunimo organizacijų aktyvumas siekiant 
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčių nuo 2008 m. nepakito. Jaunimo 
organizacijų aktyvumą, siūlant savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius, JRK 
įvertino kaip vidutinišką.  

 
3 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo 
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=5 

 
Šaltinis: Alytaus raj. organizacijų apklausa, 2011  
 

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir 
neformaliojo švietimo ir globos įstaigose  

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje  
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Jaunimo organizacijų atstovų teigimu pastaraisiais metais ryšys su savivaldybės institucijomis 
jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais yra vidutiniškas. Jaunimo atstovai ne visada 
kviečiami į pasitarimus, posėdžius, kuriuose sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai. Nors 
savivaldybės tarybos posėdžiai atviri, tačiau jaunimo organizacijų atstovai teigia ne visada 
gaunantys informacijos apie jų organizavimą, svarstomus klausimus. Jaunimo organizacijų 
atstovų teigimu, jaunimo organizacijų bendradarbiavimas su jaunimo reikalų 
koordinatoriumi daugiausiai pasireiškia gaunant informaciją, teikiant informaciją, teikiant 
pasiūlymus bei įgyvendinant projektus (žr. 3 pav.).  
 
Jaunimo organizacijų anketos respondentų duomenimis, jaunimo organizacijų atstovai retai 
dalyvauja savivaldybės posėdžiuose, sprendžiant klausimus, susijusius su jaunimu. Jų 
teigimu, jaunimo organizacijos yra teikusios pasiūlymų savivaldybės JRT ar kitai savivaldybės 
institucijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo, tačiau dažnai į tuos pasiūlymus nebuvo 
atsižvelgta. Respondentų nuomone savivaldybės jaunimui nepakanka galimybių dalyvauti 
jaunimo ar jaunimui skirtoje veikloje. Tačiau, kita vertus, Alytaus raj. nėra susibūrusios 
jaunimo organizacijų sąjungos, todėl jaunimo organizacijų veiklos koordinavimas yra prastas, 
o tai taip pat siaurina šių organizacijų galimybes dalyvauti jaunimui skirtoje veikloje 
savivaldybėje.  
 

 
Apibendrinant surinktus duomenis, formuojamos šios viso skyriaus išvados: 

 pirma, Jaunimo dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje kol kas yra palyginti 
ribotas. Alytaus raj. savivaldybėje nėra jaunimo organizacijų sąjungos, nei regioninės 
jaunimo organizacijos. Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Alytaus 
raj. įsikūrusių jaunimo organizacijų yra palyginti nedaug ir jų veikla yra vystoma 
nevienodai. Geriausiai išsilaiko tos organizacijos, kurios yra remiamos ar 
finansuojamos nacionaliniu lygiu, arba yra vienijamos jau dirbančių žmonių. Didžioji 
dalis aktyvaus jaunimo išvyksta iš rajono ieškoti geresnių išsilavinimo ir įsidarbinimo 
galimybių; 

 antra, JRK duomenimis, jaunimas Alytaus raj. savivaldybėje turi visas galimybes 
dalyvauti savivaldybės tarybos ir/ar kitų komitetų, komisijų posėdžiuose. JRK 
nuomone, jaunimo organizacijų galimybės atstovauti jaunimo interesus 
savivaldybėje nuo 2008 m. padidėjo. Tačiau jaunimo organizacijų atstovai teigia, jog 
jaunimas retai dalyvauja savivaldybės posėdžiuose, sprendžiant klausimus, susijusius 
su jaunimu, o taip pat, jog jaunimui nepakanka galimybių dalyvauti jaunimo ar 
jaunimui skirtoje veikloje. Tokie nuomonių skirtumai gali būti paaiškinami tuo, kad 
jaunimą ne visada pasiekia reikalinga informacija  apie veiklos galimybes. Kita vertus 
Alytaus raj. nėra susibūrusios jaunimo organizacijų sąjungos, ir todėl jaunimo 
organizacijų veiklos koordinavimas yra prastas, o tai taip pat siaurina šių organizacijų 
galimybes dalyvauti jaunimui skirtoje veikloje savivaldybėje. 
 

 7 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 

Jaunimas Alytaus raj. 
savivaldybėje turi visas 
galimybes dalyvauti 
savivaldybės tarybos ir 
/ ar kitų komitetų, 
komisijų posėdžiuose. 

Alytaus raj. savivaldybėje nėra 
jaunimo organizacijų sąjungos, 
nei regioninės jaunimo 
organizacijos. 

Stiprinti jaunimo 
savivaldą, efektyviau 
teikti informaciją apie 
veiklos galimybes 
savivaldybėje.  

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

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

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

Jaunimo 
dalyvavimas su 
jaunimu 
dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

Jaunimas 
savivaldybėje turi 
galimybes dalyvauti su 
jaunimu dirbančių 
nevalstybinių 
organizacijų 
savivaldoje. 

Pastaruoju metu  nebuvo jokių 
savivaldybėje įgyvendintų 
projektų ir programų, skirtų 
mokinių ir studentų savivaldai 
stiprinti. 

 

Jaunimo veikla Alytaus raj. įsikūrusių 
jaunimo organizacijų 
yra pakankamai. 
Geriausiai išsilaiko tos 
organizacijos, kurios 
yra remiamos ar 
finansuojamos 
nacionaliniu lygiu, 
arba yra vienijamos 
jau dirbančių žmonių. 

Šių organizacijų veikla vystoma 
nevienodai. Didžioji dalis 
aktyvaus jaunimo išvyksta iš 
rajono ieškoti geresnių 
išsilavinimo ir įsidarbinimo 
galimybių. 

Stiprinti jaunimo 
organizacijų savivaldą.  

Jaunimo 
savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo 
švietimo 
įstaigose, vaikų 
globos 
namuose 

Alytaus raj. veikia 15 
formaliojo švietimo 
įstaigų. Savivaldybė 
organizuoja darbą su 
formaliojo švietimo 
įstaigų vadovais, 
siekiant užtikrinti šiose 
įstaigose mokinių ir 
studentų savivaldos 
stiprinimą. 

JRK duomenimis, 
savivaldybėje nėra 
neformaliojo ugdymo įstaigų.  

Skatinti jaunimo 
dalyvavimą švietimo 
įstaigų savivaldoje.  

Jaunimo 
dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant 
jaunimo 
politiką 
savivaldybėje 

Jaunimas Alytaus raj. 
savivaldybėje turi visas 
galimybes dalyvauti 
savivaldybės tarybos 
ir/ar kitų komitetų, 
komisijų (išskyrus 
Jaunimo reikalų 
tarybą) posėdžiuose. 

Jaunimo atstovai ne visada 
kviečiami į pasitarimus, 
posėdžius, kuriuose 
sprendžiami jaunimui aktualūs 
klausimai. Nors savivaldybės 
tarybos posėdžiai atviri, tačiau 
jaunimo organizacijų atstovai 
teigia ne visada gaunantys 
informacijos apie jų 
organizavimą, svarstomus 
klausimus. 

Tobulinti informacijos 
perdavimą jaunimui 
jiems aktualiais 
klausimais.  
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 4. PARAMA JAUNIMUI 

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

 
8 lentelėje pateikiami duomenys apie savivaldybės skiriamas lėšas įvairioms jaunimo ar su 
jaunimu dirbančioms organizacijoms. Neformalioms jaunimo grupėms lėšų nebuvo skirta. 
Duomenys rodo, jog daugiausiai lėšų skiriama su jaunimu dirbančioms organizacijoms. Nors 
daugiausiai lėšų skiriama su jaunimu dirbančioms organizacijoms, 2011 m. palyginti su 2009 
m., šioms organizacijoms skirtų lėšų dydis padidėjo daugiau nei 2 kartus.  JRK teigimu, apie 
80 proc. jaunimo organizacijų  prašymų finansuoti tam tikras veiklas yra patenkinami, o tokių 
prašymų skaičius nuo 2008 m. augo.  
 
8 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos 

Metai Jaunimo organizacijoms Su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms 

Neformalių grupių 
iniciatyvoms 

2009 3000 Lt. 4000 Lt. - 
2010 3000 Lt. 3000 Lt. - 
2011 3000 Lt. 7000 Lt. - 

 3000 Lt. 4000 Lt.  
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
9 lentelėje pateikti 2011 m. vykdomi ir planuojami vykdyti projektai skirti jaunimui Alytaus 
raj. savivaldybėje. Daugeliui atveju tai su kultūrine ar sportine veikla  susiję projektai.  
 
9 lentelė. 2011 m. vykdomi ir planuojami vykdyti projektai, skirti savivaldybės jaunimui  

Projekto pavadinimas Finansavimo šaltinis Laikotarpis 
,,Kurk , mąstyk, atrask, skleisk“ Alytaus rajono savivaldybė 2011 m. liepa - gruodis; 
,,Didi diena, didi naktis” Alytaus rajono savivaldybė 2011 m. liepa – spalis; 
,,Mes norime sportuoti – 5” Alytaus rajono savivaldybė 2011 m. liepa – lapkritis; 
,,Menas mūsų akimis” Alytaus rajono savivaldybė 2011 m. liepa - gruodis; 
,,Stadione geriau” Alytaus rajono savivaldybė 2011 m. liepa – spalis; 
,,Ir aš galiu – 2011” Alytaus rajono savivaldybė 2011 m. liepa – spalis; 
,,Sveikame kūne – sveika siela 2” Alytaus rajono savivaldybė 2011 m. liepa – lapkritis; 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Šiuo metu jaunimo arba su jaunimu dirbančių organizacijų projektams lėšos yra skiriamos 
bendra visoms nevyriausybinėms organizacijoms nustatyta tvarka pagal Kaimo jaunimo 
pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programą „Jaunimas kaimui“. Pagal šią 
programą Alytaus rajono savivaldybės lėšomis finansuojami jaunimo veiklos projektai, 
skatinantys jaunimo dalyvavimą vietinės bendruomenės gyvenime. Pagal šią programą 
negali būti teikiami projektai, kurių tikslas yra atostogos ir turizmas, pelno gavimas.  
 

4.1 Finansinė parama  
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Pagal minėtą programą, projektų finansavimui paraiškas gali teikti Alytaus raj. jaunimo ir su 
jaunimu dirbančios organizacijos, registruotos pagal Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir 
paramos fondų įstatymus ir instituciškai atskirtos nuo valstybės ir savivaldybių valdžios 
struktūrų bei neformalios grupės, kurių vienas iš tikslų – į jaunimą orientuota ir jaunimo 
poreikius tenkinanti veikla. Neformalios grupės, kurių projektas finansuojamas savivaldybės 
administracijos direktoriaus įsakymu, prieš gaudamos finansavimą turi sudaryti 
bendradarbiavimo sutartį su teisės aktais nustatyta tvarka įregistruota organizacija. 
 
Remiantis jaunimo organizacijų atstovų apklausos duomenimis, visi respondentai nurodė, 
jog turėjo galimybių pastaraisiais metais pasinaudoti projektiniu finansavimu. Nei vienas 
respondentas nenurodė, jog pasinaudojo lėšomis, skirtomis ilgalaikiam turtui įsigyti ir 
remontuoti, lėšomis, skirtomis padengti administravimo išlaidas, ar lėšomis, 
padengiančiomis įsisteigimo išlaidas.  
 
Respondentų nuomone, savivaldybės ir jos įstaigų finansinės paramos skyrimo tikslai prastai 
atitinka jaunimo organizacijų poreikius (žr. 4 pav.). Jaunimo organizacijų atstovai teigia, kad 
finansinės paramos skyrimo sąlygos ne visada yra pakankamai aiškios ir atitinka organizacijų 
galimybes, o taip pat ne visada finansuojamos tos veiklos ir jaunimo politikos sritys, kurias 
labiausiai reikėtų finansuoti (žr. 4 pav.). Taip pat jaunimo organizacijų atstovams trūksta 
argumentų, susijusių su vertinimo rezultatais (kodėl paraiškos atmestos, kodėl neskirtas 
finansavimas ir pan.). Akivaizdu, kad savivaldybei reikėtų gerinti pareiškėjų vertinimo 
rezultatų aiškinimą ir kitą komunikavimą su jaunimo organizacijomis, siekiant padidinti 
kokybiškų projektų srautą savivaldybėje.  
 
4 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 
5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=5 

 
 Šaltinis: Alytaus raj. organizacijų apklausa, 2011  
  
 5 pav. pateikti duomenys apie tai, kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta jaunimo 
organizacijoms. Duomenys rodo, jog labiausiai trūksta lėšų ir bendrų veiklų, taip pat didelis ir 
patalpų poreikis.  
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5 pav. E7. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų 
proc. N=5 

 
Šaltinis: Alytaus raj. organizacijų apklausa, 2011 

 

 
Interviu su JRK ir jaunimo organizacijų atstovais parodė, kad jaunimo organizacijų 
materialinės paramos poreikis yra labai didelis. Dauguma organizacijų, negalėdamos išlaikyti 
patalpų, praranda vietą susirinkimams, savo veiklos organizavimui bei vykdymui. Savivaldybė 
dėl sunkios finansinės padėties skiria nedaug materialinės  paramos jaunimo organizacijoms. 
JRK teigimu, be lėšų trūkumo taip yra ir todėl, jog Jaunimo politikos įgyvendinimo programai 
taikomas projektinis finansavimas.  
 

 
JRK teigimu, 2011 m. savivaldybė kaip partneris įgyvendino 7 projektus kartu su jaunimo 
organizacijomis. Tokių projektų atveju savivaldybė skyrė patalpas, sceną, įgarsinimo įrangą ir 
pan. Tokiu bendradarbiavimu patenkinti tiek savivaldybės, tiek jaunimo organizacijų 
atstovai. JRK teigimu, daugiausiai jaunimo organizacijos kreipiasi į savivaldybę dėl finansinės 
paramos gavimo.  
 
Savivaldybė taip pat padeda jaunimo organizacijoms užmegzti tarptautinius ryšius. JRK 
teigimu, savivaldybė 2011 m. trims jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms 
padėjote užmegzti tarptautinius ryšius. Jaunimo organizacijų atstovai taip pat įtraukiami į 
tarptautines delegacijas. 2011 m. du jaunimo atstovai buvo įtraukti į tarptautines 
delegacijas.  
 
JRK duomenimis, 2011 m. savivaldybės lėšomis buvo suorganizuoti trys renginiai jaunimo ir 
su jaunimu dirbančioms organizacijoms.  Dar keturis renginius planuojama surengti iki metų 
pab. JRK teigimu 2011 m. savivaldybės lėšomis buvo įgyvendintas vienas  mokymų renginys, 
skirtas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų ir specialistų kvalifikacijai 
tobulinti.  
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados. Pirma, savivaldybės 
finansinė ir kita parama jaunimo veiklai pastaraisiais metais auga, išlieka gana įvairialypė, 
tačiau šios paramos apimtys dėl ribotų finansinių galimybių yra nedidelės. Antra, savivaldybė 

4.2 Materialinė parama  

4.3 Kitokia parama  

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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turėtų investuoti į kokybiškų jaunimo NVO projektų srauto kūrimą – mokyti, šviesti jaunimo 
NVO apie jų galimybes gauti savivaldybės paramą, apie paraiškų rengimą, savivaldybės 
prioritetus ir geresnį jaunimo poreikių ir savivaldybės prioritetų suderinamumą ir 
papildomumą. 
 
10 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 Didžioji dalis 

respondentų turėjo 
galimybių pastaraisiais 
metais pasinaudoti 
projektiniu 
finansavimu. 

Respondentų nuomone, 
savivaldybės ir jos įstaigų 
finansinės paramos skyrimo 
tikslai prastai atitinka 
jaunimo organizacijų 
poreikius (žr. 5 pav.). Jaunimo 
organizacijų atstovai teigia, 
kad finansinės paramos 
skyrimo sąlygos ne visada yra 
pakankamai aiškios ir atitinka 
organizacijų galimybes, o taip 
pat ne visada finansuojamos 
tos veiklos ir jaunimo 
politikos sritys, kurias 
labiausiai reikėtų finansuoti 
(žr. 5 pav.). Taip pat jaunimo 
organizacijų atstovams 
trūksta argumentų, susijusių 
su vertinimo rezultatais 
(kodėl paraiškos atmestos, 
kodėl neskirtas finansavimas 
ir pan.). Akivaizdu, kad 
savivaldybei reikėtų gerinti 
pareiškėjų vertinimo 
rezultatų aiškinimą ir kitą 
komunikavimą su jaunimo 
organizacijomis, siekiant 
padidinti kokybiškų projektų 
srautą savivaldybėje. 

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

Materialinė 
parama 

Jaunimo organizacijų 
materialinės paramos 
poreikis yra labai 
didelis. 

Savivaldybė dėl sunkios 
finansinės padėties skiria 
nedaug materialinės  
paramos jaunimo 
organizacijoms. JRK teigimu, 
be lėšų trūkumo taip yra ir 
todėl, jog Jaunimo politikos 
įgyvendinimo programai 
taikomas projektinis 
finansavimas. 

Apsvarstyti 
materialinės paramos 
teikimo galimybę.  

Kitokia parama 2011 m. savivaldybė 
kaip partneris kartu su 
jaunimo 
organizacijomis 
įgyvendino nemažai 
projektų. Tokiuose 

Tokių projektų ir renginių  
galėtų būti daugiau.  

Didinti tokių projektų 
ir renginių skaičių.  
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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 
projektuose 
savivaldybė 
dažniausiai suteikė 
patalpas ar kitas 
galimybes realizuoti 
savo idėjas. Tokiu 
bendradarbiavimu 
patenkinti tiek 
savivaldybės, tiek 
jaunimo organizacijų 
atstovai.  
Savivaldybė padeda 
jaunimo 
organizacijoms 
užmegzti tarptautinius 
ryšius, suteikia 
galimybes jaunimai 
dalyvauti 
tarptautinėse 
delegacijose. Taip pat 
savivaldybė rengia 
renginius ir mokymus 
jaunimo organizacijų 
atstovams.  
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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 kelios dalys: 

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

 antra, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
JRK duomenimis, savivaldybė netiria jaunimo mokymo ir konsultavimo poreikių. JRK teigimu 
ir kitos jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos netiria mokymo ir konsultavimo 
poreikių. JRK teigimu, savivaldybė neorganizuoja ir nefinansuoja jaunimui skirtų mokymų ar 
konsultavimo renginių.  
 
JRK nuomone, jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugų prieinamumas ir 
kokybė Alytaus raj. savivaldybėje yra vidutiniška.  Informacija apie savivaldybėje vykdomus 
jaunimui skirtus mokymus bei tokius mokymus organizuojančias institucijas  yra labai ribota 
– savivaldybė tokių duomenų nerenka. JRK teigimu šios organizacijos teikia neformalaus 
mokymo ir konsultavimo paslaugas jaunimui Alytaus raj. savivaldybėje: kultūros centrai, 
bibliotekos, meno studijos, vaikų ir jaunimo užimtumo centras.  
 

 
Apibendrinant, galima teigti, kad jaunimo neformalaus ugdymo ir mokymo veikla Alytaus raj. 
savivaldybėje yra gana ribota, net 60 proc. jaunimo organizacijų atstovų nuomone, 
savivaldybėje nepakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų (žr. 6 pav.).  Savivaldybė 
vykdo labai mažai jaunimo mokymo poreikių tyrimų. Savivaldybė turėtų tikslingiau vykdyti 
jaunimo neformalaus ugdymo veiklą – remdamasi jaunimo poreikių tyrimų rezultatais bei 
pasitelkdama profesionalius dėstytojus, mokytojus, kurie padėtų užtikrinti mokymų kokybę 
ir geresnį atitikimą jaunimo poreikiams.  
 
6 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui, 
Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. N=5 

 
Šaltinis: Alytaus raj. organizacijų apklausa, 2011  

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas 

5.2 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija 
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Vertintojų žiniomis, jokių programų, priemonių bei projektų, užtikrinančių asmenų, dirbančių 
jaunimo neformalaus ugdymo srityje, apsikeitimą informacija ir patirtimi savivaldybė 
nevykdo. Siekiant kokybiškesnių rezultatų, reikėtų daugiau investuoti į neformalaus jaunimo 
mokymo ir konsultavimo paslaugų kokybę ir prieinamumą.  
 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos 
jaunimo politikos įgyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius. 
 
11 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 

Jaunimo neformalaus 
mokymo ir 
konsultavimo paslaugų 
prieinamumas ir 
kokybė Alytaus raj. 
savivaldybėje yra 
vidutiniška. 

Savivaldybėje 
neformalaus mokymo ir 
konsultavimo veiklos 
labai trūksta, ne visada 
vykdomi mokymai 
atitinka jaunimo 
poreikius, o mokymų 
kokybė ne visada yra 
pakankama. 

Rinkti informaciją apie 
savivaldybėje 
vykdomus jaunimui 
skirtus neformalaus 
mokymo ir 
konsultavimo 
renginius bei tokius 
mokymus ir 
konsultavimą 
organizuojančias 
institucijas ir atlikti 
mokymų ir 
konsultavimo poreikio, 
prieinamumo ir 
kokybės analizę.    

Jaunimo 
neformalaus 
ugdymo padėtis 

Savivaldybėje 
vykdoma jaunimo 
neformalaus ugdymo 
ir konsultavimo veikla. 

Savivaldybė vykdo labai 
mažai jaunimo mokymo 
poreikių tyrimų. 

Savivaldybė turėtų 
tikslingiau vykdyti 
jaunimo neformalaus 
ugdymo veiklą – 
remdamasi jaunimo 
poreikių tyrimų 
rezultatais bei 
pasitelkdama 
profesionalius 
dėstytojus, mokytojus, 
kurie padėtų užtikrinti 
mokymų kokybę ir 
geresnį atitikimą 
jaunimo poreikiams. 

 

5.3 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 6. JAUNIMO INFORMAVIMAS  

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo informavimą apie jaunimo 
veiklos ir užimtumo galimybes savivaldybėje. Skyrių sudaro trys dalys: 
 pirma, pristatoma jaunimo informavimo apie jaunimo politikos įgyvendinimą veikla; 
 antra, aptariamas jaunimo veiklos žinomumas; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
JRK duomenimis, savivaldybė apie jaunimo klausimų svarstymą savivaldybėje informuoja 
visas jaunimo organizacijas, veikiančias savivaldybėje, neformalias jaunimo grupes ir su 
jaunimu dirbančias savivaldybės institucijas. Informacija apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
skelbiama savivaldybės internetiniame puslapyje, o taip pat išsiuntinėjama elektroniniu 
paštu. Informacija apie vykdomą veiklą jaunimui skelbiama savivaldybės puslapyje, teikiama 
elektroniniu paštu, pristatoma spaudoje ir įvairių renginių metu. 2011 m. nebuvo įvykdyta 
jokių diskusijų su jaunimo atstovais įvairiomis jaunimo politikos įgyvendinimo temomis. JRK 
nuomone, jaunimui šiuo metu skelbiamos informacijos apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
poreikis patenkinamas gerai. Savivaldybėje kol kas nebuvo vykdoma jaunimo informuotumo 
tyrimų.  
 
Jaunimo organizacijų atstovų duomenimis, savivaldybė vidutiniškai informuoja jaunimą ir 
kitas grupes apie įgyvendinamą jaunimo politiką. Jaunimo organizacijų atstovų duomenimis, 
jaunimo gauta informacija iš savivaldybės daugiausiai susijusi su jaunimui aktualiais 
renginiais, projektų finansavimo galimybėmis ir daug mažiau informacijos, susijusios su 
savivaldybės įgyvendinamais projektais jaunimui ir savivaldybėje svarstomais ir priimtais 
sprendimais jaunimui aktualiais klausimais (žr. 7 pav.).  
 
7 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus. Atsakymų proc. N=5 

 
Šaltinis: Alytaus raj. organizacijų apklausa, 2011  
 

6.1 Jaunimo informavimas apie 
jaunimo politikos įgyvendinimą  
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Jaunimo organizacijų atstovų apklausos duomenimis, jaunimui labiausiai informacijos trūksta 
apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais ir 
informacijos apie savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui (žr. 8 pav.). Mažiau 
informacijos reikia apie jaunimui aktualius renginius ir projektų finansavimo galimybes.  
 
8 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų proc. N=5 

 
Šaltinis: Alytaus raj. organizacijų apklausa, 2011  
 
Jaunimo organizacijų atstovų apklausos duomenimis, Jaunimui priimtiniausia ir patogiausia 
gauti informaciją elektroniniu paštu iš jaunimo reikalų koordinatoriaus, taip pat iš 
savivaldybės internetinės svetainės ir plakatų bei skrajučių (žr. 9 pav.). Mažiau priimtina 
gauti informaciją per informacinius renginius ir informaciją vietinėje spaudoje. Dar vienas 
JRK nurodytas ir apklausoje nepateiktas  efektyvus kanalas yra JRK  facebook svetainė 
internete. 
 
9 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? 
 Atsakymų proc. N=5 

 
Šaltinis: Alytaus raj. organizacijų apklausa, 2011  

  
 Jaunimo organizacijų atstovų apklausos duomenimis, labiausiai naudojami kanalai perduoti 
informaciją jaunimui apie organizacijos vykdomą jaunimui skirtą veiklą yra tos organizacijos 
internetinė svetainė, informaciniai renginiai ir vietinė spauda. Kiti 10 pav. pateikti 
informacijos perdavimo kanalai naudojami rečiau.  
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10 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Atsakymų proc. N=5 

 
Šaltinis: Alytaus raj. organizacijų apklausa, 2011  

 

 
Remiantis interviu duomenimis, jaunimui trūksta informacijos apie veiklos galimybes. Kita 
vertus, dauguma jaunuolių patys nėra aktyvūs ir ne itin ieško informacijos. Pagrindinis 
informacijos apie jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklas šaltinis yra savivaldybės 
internetinis puslapis, vieno vykdyto projekto metu sukurtas internetinis puslapis 
www.ciageragyventi.lt, o taip pat JRK facebook svetainė internete, kuri jaunimo atstovų 
teigimu yra labai populiari.   
 
JRK duomenimis, Alytaus raj. savivaldybėje yra jaunimui skirtų skyrelių vietinėje spaudoje, 
radijo ir TV laidų, jaunimui skirtų internetinių puslapių. Leidinių skirtų tik jaunimui Alytaus 
raj. nėra, o taip pat nėra jokių nemokamų jaunimui skirtų ir tarp jaunimo platinamų leidinių. 
Savo internetinius puslapius yra sukūrusios kai kurios jaunimo organizacijos. Mokyklų 
savivaldos leidžia savo informacinius laikraštukus.  
 
11 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką. Pateikite savo 
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su nurodytu teiginiu, 
o 5 – visiškai sutinkate su teiginiu. N=5 

 
Šaltinis: Alytaus raj. organizacijų apklausa, 2011  
 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas  
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Jaunimo organizacijų atstovų apklausos duomenimis, vietinėje žiniasklaidoje gana gerai 
analizuojamos jaunimo problemos ir pristatomos aktualios jaunimo ir jaunimui skirtos 
iniciatyvos (žr. 11 pav.). Ne taip plačiai ir visapusiškai pristatoma jaunimo tematika. Minėtos 
apklausos duomenimis, jaunimo organizacijos bendradarbiauja su žiniasklaida, teikdamos 
informaciją aktualią vietos jaunimui, o savivaldybėje jaunimui ir jaunimo organizacijoms 
sudarytos galimybės nemokamai pristatyti savo vykdomą veiklą per žiniasklaidos priemones. 
Jaunimo organizacijos naudojasi šiomis galimybėmis.  
 

 
Apibendrinant, galima teigti, kad Alytaus raj. savivaldybėje veikia bent kelios jaunimo 
informavimo priemonės. Jaunimo organizacijų atstovų duomenimis, savivaldybė vidutiniškai 
informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą jaunimo politiką. Jaunimo organizacijų 
atstovų apklausos duomenimis, jaunimui labiausiai informacijos trūksta apie savivaldybėje 
svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais ir informacijos apie 
savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui. Alytaus raj. savivaldybėje yra jaunimui 
skirtų leidinių (elektroniniai laikraščiai, skyreliai skirti jaunimui vietinėje spaudoje), radijo ir 
TV laidų, jaunimui skirtų internetinių puslapių/portalų. Jaunimo organizacijų atstovų 
apklausos duomenimis, vietinėje žiniasklaidoje gana gerai analizuojamos jaunimo problemos 
ir pristatomos aktualios jaunimo ir jaunimui skirtos iniciatyvos. Minėtos apklausos 
duomenimis, jaunimo organizacijos bendradarbiauja su žiniasklaida, teikdamos informaciją 
aktualią vietos jaunimui, o savivaldybėje jaunimui ir jaunimo organizacijoms sudarytos 
galimybės nemokamai pristatyti savo vykdomą veiklą per žiniasklaidos priemones.   
 

 12 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 

Jaunimo gauta 
informacija iš 
savivaldybės daugiausiai 
susijusi su jaunimui 
aktualiais renginiais ir 
projektų finansavimo 
galimybėmis.   

Daug mažiau 
informacijos, susijusios 
su savivaldybės 
įgyvendinamais 
projektais jaunimui ir 
savivaldybėje 
svarstomais ir priimtais 
sprendimais jaunimui 
aktualiais klausimais.  

Stiprinti jaunimo 
informavimą apie 
savivaldybės 
įgyvendinamus 
projektus jaunimui ir 
savivaldybėje 
svarstomus ir priimtus 
sprendimus jaunimui 
aktualiais klausimais. 
Daugiau informacijos 
teikti elektroniniu 
paštu.  

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Jaunimo organizacijų 
atstovų apklausos 
duomenimis, vietinėje 
žiniasklaidoje gana gerai 
analizuojamos jaunimo 
problemos ir pristatomos 
aktualios jaunimo ir 
jaunimui skirtos 
iniciatyvos. Jaunimo 
organizacijos 
bendradarbiauja su 
žiniasklaida, teikdamos 

Ne taip plačiai ir 
visapusiškai pristatoma 
jaunimo tematika. 

Labiau nušviesti 
jaunimo tematikos ir 
kitus aktualius 
klausimus.  

6.3 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 
informaciją aktualią 
vietos jaunimui, o 
savivaldybėje jaunimui ir 
jaunimo organizacijoms 
sudarytos galimybės 
nemokamai pristatyti 
savo vykdomą veiklą per 
žiniasklaidos priemones. 

Jaunimo leidiniai Pagrindinis informacijos 
apie jaunimo ir jaunimo 
organizacijų veiklas 
šaltinis yra savivaldybės 
internetinis puslapis, 
vieno vykdyto projekto 
metu sukurtas 
internetinis puslapis 
www.ciageragyventi.lt, o 
taip pat JRK facebook  
svetainė internete. 

Mažiau informacijos 
teikiama per  leidinius 
skirtus jaunimui.  

Daugiau informacijos 
teikti per facebook 
internetinį puslapį, 
kuris labai populiarus 
jaunimo tarpe ir 
jaunimui skirtus 
leidinius.   
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 7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS, 
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS  

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

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

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

prioritetams; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra Alytaus raj. savivaldybėje yra Jaunimo 
reikalų taryba, kurios dalis narių yra jaunimo organizacijų atstovai.  Alytaus raj.  JRT susitinka 
gana dažnai: posėdžiai rengiami kas mėnesį ar kas du mėnesius. Posėdžiuose svarstomi 
jaunimo organizacijų pasiūlymai, kuriuos, JRT pritarus, teikia savivaldybės tarybai svarstyti. 
Taip pat vyksta diskusijos dėl jaunimo situacijos rajone, aptariami įvykę ir būsimi renginiai į 
kuriuos įtraukiamas jaunimas. Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, JRT 
palyginti mažai teikia siūlymų ir prašymų.   

 
Kita vertus, remiantis apklausų duomenimis, pats jaunimas nėra pakankamai aktyvus ir per 
mažai reiškia savo nuomonę įvairiais klausimais, neteikia pasiūlymų. JRK duomenimis, 2011 
m. jaunimo organizacijų atstovai nepateikė nei vieno pasiūlymo svarstymui JRT.  Akivaizdu, 
kad jaunimo atstovai nepakankamai išnaudoja savo galimybes. Tačiau svarbu atkreipti 
dėmesį, kad informacija apie savivaldybės posėdžius ir kita jaunimui aktuali informacija nėra 
pateikiama pakankamai efektyviai.  
 
Jaunimo atstovai dalyvauja kai kuriuose savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų) 
posėdžiuose, tačiau interviu duomenimis, norėtų būti daugiau kviečiami, turėti galimybę 
pasisakyti jaunimo klausimais ir tokiu būdu prisidėti prie sprendimų priėmimo. Savivaldybės 
atstovai iš jaunimo taip pat tikisi didesnio aktyvumo dalyvaujant įgyvendinant jaunimo 
politiką. Vieningos duomenų bazės apie jaunus žmones ir su jais dirbančias organizacijas, 
jiems skiriamas veiklas ir paslaugas savivaldybėje nėra. 
 

 
Alytaus raj. trumpalaikiame strateginiame plėtros plane 2010-2012 m. jaunimo politikai 
atskirų tikslų ir uždavinių nėra suformuluota, tačiau plano III prioritete – Žmogiškųjų išteklių 
ugdymas bei tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas,-jaunimo politikai įgyvendinti 
skirta nemažai priemonių. Už šių priemonių vykdymą daugiausiai atsakingi Kultūros ir 
paveldosaugos skyrius, Švietimo ir sporto skyrius ir kiti skyriai. Numatomi galimi jaunimo 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros  

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų 
programose, planuose  
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politikos finansavimo šaltiniai: nacionalinio biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto ir ES fondų 
lėšos. JRK duomenimis, Alytaus raj. savivaldybės skirtingi padaliniai bendradarbiauja 
rengiant strateginius planus, kitus dokumentus, įvairių sričių veiklos programas ir planus.  

 

 
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama kaip horizontali politika bendradarbiaujant 
savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės politikos sritis. JRK yra 
vienintelis pareigūnas nuosekliai užsiimantis jaunimo reikalais savivaldybėje. Kiti 
savivaldybės administracijos padaliniai taip pat užsiima jaunimo reikalais savo kompetencijos 
srityje  (švietimo ir sporto skyrius, vaikų teisių apsaugos skyrius), o bendradarbiavimas tarp 
šių skyrių jaunimo politikos klausimais vyksta gana sklandžiai. Šių savivaldybės 
administracijos skyrių darbuotojai, dirbantys su jaunimo klausimais, kartu dalyvauja 
projektuose, renginiuose, akcijose, skirtose jaunimui. JRK visiems šiems darbuotojams 
perduoda jiems aktualią su jaunimu susijusią informaciją ir taip pat iš jų gauna informaciją.  

 
JRK duomenimis, 2010-2011 m. savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstytas tik vienas 
klausimas susijęs su jaunimo politika. Nei vieno sprendimo savivaldybės taryboje 2011 m. 
nebuvo priimta, pasiūlius JRT. Tai rodo, kad JRT mažai teikia pasiūlymų ir jos veikla galėtų 
būti aktyvesnė. JRT aktyvumui neigiamą įtaką daro tai, jog savivaldybėje nėra jaunimo 
organizacijų sąjungos, kuri deleguotų aktyvų jaunimą į JRT.  
 
JRK duomenimis, savivaldybėje šiuo metu veikia  trys darbo grupės ir komisijos jaunimo 
politikos srityse, kuriose bendradarbiauja skritingi savivaldybės padaliniai, spręsdami 
jaunimo klausimus. Į šias darbo grupes įtraukiami privataus verslo atstovai, žiniasklaidos 
atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai.  

 

 
Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 m. plėtros programos strateginis tikslas – sukurti 
palanką aplinką (sąlygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai Lietuvoje. Šioje 
programoje numatomi penki tikslai ir įvardijami uždaviniai jiems įgyvendinti, pateikiama 
analizė kiekvienam tikslui pagrįsti, apibrėžiami vertinimo kriterijai ir jų reikšmės. Alytaus raj.  
 
Alytaus raj. savivaldybėje nėra priimtos Jaunimo politikos įgyvendinimo programos, kurios 
tikslus ir uždavinius galėtume palyginti su Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 m. 
plėtros programos  tikslais ir uždaviniais ir palyginti šių tikslų ir uždavinių atitikimą.     
 

 
Apibendrinant skyriaus informaciją, formuluojamos šios išvados: 

 pirma, JRT palyginti mažai teikia siūlymų ir prašymų, susijusių su jaunimo politika. 
Kita vertus, pats jaunimas nėra pakankamai aktyvus ir per mažai reiškia savo 
nuomonę įvairiais klausimais, neteikia pasiūlymų. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, 
kad informacija apie savivaldybės posėdžius ir kita jaunimui aktuali informacija nėra 
pateikiama pakankamai efektyviai.  

 antra, Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama kaip horizontali politika 
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į 
sektorinės politikos sritis. JRK yra vienintelis pareigūnas nuosekliai užsiimantis 
jaunimo reikalais savivaldybėje. Kiti savivaldybės administracijos padaliniai taip pat 
užsiima jaunimo reikalais savo kompetencijos srityje  (švietimo ir sporto skyrius, 

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių 
bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas  

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir 
priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams  

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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vaikų teisių apsaugos skyrius), o bendradarbiavimas tarp šių skyrių jaunimo politikos 
klausimais vyksta gana sklandžiai. 

 trečia, Alytaus raj. savivaldybėje nėra priimtos Jaunimo politikos įgyvendinimo 
programos, kurios tikslus ir uždavinius galėtume palyginti su Nacionalinės jaunimo 
politikos 2011-2019 m. plėtros programos  tikslais ir uždaviniais ir palyginti šių tikslų 
ir uždavinių atitikimą.     

 
 13 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 

Pagrindinė jaunimo politiką 
integruojanti struktūra 
Alytaus raj. savivaldybėje 
yra Jaunimo reikalų taryba, 
kurios dalis narių yra 
jaunimo organizacijų 
atstovai.  Alytaus raj.  JRT 
susitinka gana dažnai: 
posėdžiai rengiami kas 
mėnesį ar kas du mėnesius. 
Posėdžiuose svarstomi 
jaunimo organizacijų 
pasiūlymai, kuriuos, JRT 
pritarus, teikia savivaldybės 
tarybai svarstyti.  

JRT palyginti mažai 
teikia siūlymų ir 
prašymų.  Taip pat ir 
jaunimo atstovai yra 
mažai aktyvūs. Tačiau 
svarbu atkreipti dėmesį, 
kad informacija apie 
savivaldybės posėdžius 
ir kita jaunimui aktuali 
informacija nėra 
pateikiama pakankamai 
efektyviai.  
 
 

Efektyviau skleisti 
informaciją apie 
savivaldybėje 
vykstančius 
svarstymus 
jaunimo politikos 
klausimais. 

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

Alytaus raj. savivaldybės 
skirtingi padaliniai 
bendradarbiauja rengiant 
strateginius planus, kitus 
dokumentus, įvairių sričių 
veiklos programas ir 
planus. Alytaus raj. 
trumpalaikiame 
strateginiame plėtros plane 
2010-2012 m. jaunimo 
politikai atskirų tikslų ir 
uždavinių nėra 
suformuluota, tačiau plano 
III prioritete – Žmogiškųjų 
išteklių ugdymas bei 
tobulinimas, gyvenimo 
kokybės užtikrinimas,-
jaunimo politikai 
įgyvendinti skirta nemažai 
priemonių.  

Alytaus raj. 
trumpalaikiame 
strateginiame plėtros 
plane 2010-2012 m. 
galėtų būti skirta 
daugiau dėmesio 
jaunimo tematikai.  

Rengiant Alytaus 
raj. trumpalaikį 
strateginį plėtros 
planą 2010-2012 
m., daugiau 
dėmesio skirti 
jaunimo tematikos 
integravimui į 
planą. 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

JRK yra vienintelis 
pareigūnas nuosekliai 
užsiimantis jaunimo 
reikalais savivaldybėje. Kiti 
savivaldybės 

2010-2011 m. 
savivaldybės tarybos 
posėdyje buvo 
svarstytas tik vienas 
klausimas susijęs su 

Padėti ir skatinti 
jaunimo 
organizacijų 
sąjungos 
susikūrimą.  



35 

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 
administracijos padaliniai 
taip pat užsiima jaunimo 
reikalais savo 
kompetencijos srityje  
(švietimo ir sporto skyrius, 
vaikų teisių apsaugos 
skyrius), o 
bendradarbiavimas tarp šių 
skyrių jaunimo politikos 
klausimais vyksta gana 
sklandžiai. 

jaunimo politika. Nei 
vieno sprendimo 
savivaldybės taryboje 
2011 m. nebuvo priimta, 
pasiūlius JRT. Tai rodo, 
kad JRT mažai teikia 
pasiūlymų ir jos veikla 
galėtų būti aktyvesnė. 
JRT aktyvumui neigiamą 
įtaką daro tai, jog 
savivaldybėje nėra 
jaunimo organizacijų 
sąjungos, kuri deleguotų 
aktyvų jaunimą į JRT.  

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir 
priemonių atitikimas 
nacionalinės 
jaunimo politikos 
prioritetams 

 Alytaus raj. 
savivaldybėje nėra 
priimtos Jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
programos, kurios 
tikslus ir uždavinius 
galėtume palyginti su 
Nacionalinės jaunimo 
politikos 2011-2019 m. 
plėtros programos  
tikslais ir uždaviniais ir 
palyginti šių tikslų ir 
uždavinių atitikimą.     

Parengti ir priimti 
Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
programą.  
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 8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR 
INOVACIJOS  

Šis skyrius suteikia duomenų, atitinkančių Metodikos 5-ąjį indikatorių „Tyrimai jaunimo 
klausimais ir stebėsena“ ir 8-ąjį indikatorių „Jaunimo politikos vertinimas ir inovacijos 
vykdant jaunimo politiką savivaldybėje”, kurie sudaro pagrindą jaunimo politikos 
tobulinimo funkcijai. Skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys: 

 ar ir kokiu mastu savivaldybėje yra sukurtos prielaidos jaunimo politikos tobulinimui, 
t. y. kaip vykdoma jaunimo situacijos stebėsena, kokie duomenys yra renkami, ar 
atliekama jaunimo situacijos ir poreikių analizė, kas ją atlieka, galiausiai, ar 
vykdomas jaunimo politikos vertinimas ir kaip vertinimo rezultatai integruojami į 
sprendimų priėmimo procesą; 

 ar ir kokios inovacijos taikomos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje. 
 
Jei valdymą apibūdintume kaip nuolat besitęsiantį ciklą, tai pagalba politikos formavimui yra 
paskutinė šio ciklo dalis, kuri seka politikos įgyvendinimą ir formavimą. Pagalbos politikos 
formavimui tikslas yra pateikti duomenis ir įrodymus, leidžiančius tobulinti politiką, siekti 
didesnio efektyvumo, rezultatyvumo, tinkamumo, poveikio ir naudingumo, taip pat 
atsiskaityti už pasiektus rezultatus, panaudotas lėšas, įgyvendintas procedūras. Prie šių tikslų 
įgyvendinimo prisideda trys pagalbos politikos formavimui elementai: 

 Stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas 
ir politikos arba atskirų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas politikos 
įgyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebėsena yra laikoma valdymo 
įrankiu, galinčiu padėti tobulinti politikos įgyvendinimą keliais būdais6. Pirma, 
informacija apie rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia institucija arba programa, 
kokią vertę ji sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, procedūrų stebėsenos pagalba 
galima kontroliuoti institucijų ir valstybės tarnautojų veiksmus bei išlaidas. Trečia, 
stebėsenos informacija apie rezultatus ir kaštus gali būti naudojama biudžeto 
sudarymo procese ir padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu. Ketvirta, 
informacija apie personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybės tarnautojus ar 
kitas politikos įgyvendinime dalyvaujančias šalis siekti tam tikrų rezultatų. Penkta, 
veiklos informacijos viešinimas gali būti pasitikėjimo valstybės institucijomis 
didinimo priemonė. Galiausiai, stebėsenos informacija gali padėti surasti geresnių 
institucijos veiklos būdų paskatindama mokymosi procesą ir inicijuodama veiklos 
patobulinimus. Apačioje esančioje lentelėje pavaizduotas supaprastintas stebėsenos 
ir vertinimo ciklas, kurį galima išskirti į tris svarbiausius etapus. 

 Vertinimas: sistemingas ir objektyvus planuojamos vykdyti, vykdomos ar baigtos 
vykdyti politikos arba atskirų programų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, 
naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas; 

 Peržiūra (angl. review): periodiškas politikos ir / arba atskirų priemonių vykdymo 
tikslingumo vertinimas. 

 

                                                             
 
 

6 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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14 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 Alytaus raj. savivaldybėje nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo situacijos 
tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus atliekančių organizacijų. Tačiau savivaldybė turi 
galimybę užsakyti tyrimus viešųjų pirkimų būdu iš kompetentingų organizacijų ar ekspertų, 
veikiančių nacionaliniu mastu ar kitose savivaldybėse, arba ugdyti vietinę kompetenciją 
atliekant tyrimus. Vertinamu laikotarpiu galimybės atlikti jaunimo situacijos savivaldybėje 
tyrimą dėl sumažėjusių savivaldybės biudžeto galimybių nebuvo pakankamai išnaudotos.  
 
Ekonominio sunkmečio metais savivaldybės galimybės organizuoti tyrimus jaunimo politikos 
srityje stipriai sumažėjo. Be to, vienas iš didesnių trūkumų yra tai, kad savivaldybėje nėra 
skiriamos skirtingus poreikius turinčios jaunimo grupės (pvz., socialiai pažeidžiamas, 
probleminis jaunimas, neįgalus jaunimas, nedirbantis jaunimas ir t.t.), o formuojant jaunimo 
politikos planus, koncepcijas ir priemones, neatsižvelgiama, ar visos grupės galės pasinaudoti 
siūlomomis galimybėmis. 
 

 
Atskirai jaunimo situacijos stebėsenai skirtos sistemos savivaldybėje nėra. Kita vertus, 
interviu duomenimis savivaldybėje yra tam tikri duomenys apie jaunimo situaciją. Jaunimo 
reikalų koordinatorius renka informaciją apie jaunimo organizacijas, jų veiklos tikslus, 
funkcijas, kontaktinius duomenis. Dalis duomenų skelbiami savivaldybės internetinėje 
svetainėje, JRK facebook puslapyje internete ir laisvai prieinami visiems suinteresuotiems 
asmenims.  JRK taip pat renka ir teikia įvairius duomenis apie jaunimo situaciją ir jaunimo 
politikos įgyvendinimą Jaunimo reikalų departamentui. Tačiau, JRK teigimu, nei 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai  

 8.2 Jaunimo situacijos stebėsena  



38 

organizacijos, nei asmenys nesikreipia į savivaldybę dėl papildomų jaunimo situaciją 
apibūdinančių duomenų gavimo. Jaunimo organizacijų atstovų apklausos duomenimis, 
jaunimo organizacijos dažnai nežino, kad esama duomenų savivaldybėje apie jaunimo 
situaciją (žr. 12 pav.). 
 
12 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą?  
Proc. atsakiusiųjų. N=5 

 
Šaltinis: Alytaus rajono organizacijų apklausa, 2011  

 
Apibendrinant, Alytaus raj. savivaldybėje jaunimo situacijos stebėsena nėra įgyvendinama 
sistemingai ir nuosekliai. Surinkti duomenys nėra analizuojami, siekiant nustatyti tam tikras 
tendencijas, duomenys nėra lyginami tarpusavyje. Sprendimų priėmimui pateikiami faktai, 
duomenys ir pasiūlymai nėra visapusiškai išanalizuoti ar apsvarstyti. Esant šiems trūkumams, 
galime teigti, kad sprendimų priėmimas nėra pakankamai informuotas. Kita vertus, JRK 
dažnai renka ir teikia įvairius išsamius duomenis apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
Jaunimo reikalų departamentui. Šiuos duomenis JRK galėtų sisteminti, skelbti, analizuoti, 
lyginti pamečiui ir tokiu būdu naudoti sprendimų priėmimui savivaldybėje. 
 

 
Šios dalies tikslas yra nustatyti, ar jaunimo politika yra vertinama (ar ieškoma geriausių 
sprendimų jai įgyvendinti, ar vykdomi vidiniai ir/ar išoriniai vertinimai/įsivertinimai 
savivaldybėje ir jaunimo organizacijose); ar įgyvendinant jaunimo politiką vyksta gerosios 
praktikos sklaida.  
 
Vertinant nebuvo nustatyta jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex ante - 
išankstinio, nei interim -  tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. Akivaizdu, kad 
jaunimo politikos vertinimas jaunimo politikos tobulinimui nėra naudojama praktika Alytaus 
raj. savivaldybėje. 
 

 
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija (apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą) 
yra kol kas mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač savivaldybių lygmeniu. 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Alytaus raj. savivaldybėje kol kas 
neįsitvirtino informuota sprendimų priėmimo sistema. Tokia situacija būdinga ir kitoms 
savivaldybėms.  

8.3 Jaunimo politikos vertinimas  

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos 
duomenų naudojimas  
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Viena akivaizdžiausių problemų yra ta, kad renkama mažai jaunimo situacijos duomenų, jie 
renkami nesistemingai (nėra nuosekliai lyginama situacija pamečiui). Tačiau pagrindinė 
problema yra analitinės funkcijos (tyrimų, vertinimo, analizės) trūkumas, savivaldybėje nėra 
specialistų, galinčių vykdyti šią funkciją, o iš išorės nusipirkti šią funkciją nėra finansinių 
galimybių. Vis dėlto Alytaus raj. savivaldybės JRK renka tam tikrus duomenis ir juos pateikia 
JRD ir kitiems suinteresuotiems asmenims, naudoja rengdama metinį veiklos planą. 
Pastaruoju metu nebuvo atliktas nei vienas jaunimo situacijos tyrimas. Ateityje jaunimo 
situacijos tyrimus savivaldybėje reikėtų atlikti sistemingai. 
 

 
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per 
pastarųjų trejų metų laikotarpį; kokiu pagrindu (kokia informacija remiantis) įdiegti šie 
pokyčiai; kokie pokyčių diegimo rezultatai (suinteresuotųjų šalių požiūriu); ar esama 
skirtumų lyginant kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios šalys, ypač 
savivaldybės ir jaunimo atstovai. 
 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus 
metus Alytaus raj. savivaldybėje nebuvo įdiegta esminių pokyčių ar inovacijų. Šiai išvadai 
pritaria visos suinteresuotosios šalys – tiek jaunimo, tiek savivaldybės administracijos 
atstovai. Inovacijų diegimą ir jaunimo politikos plėtrą apskritai sustabdė savivaldybės 
finansinius išteklius apribojusi finansinė ir ekonominė krizė. Atsigavus ekonomikai ir 
sustiprėjus savivaldybės biudžetui, savivaldybė galėtų toliau stiprinti jaunimo politikos 
įgyvendinimą, skirti didesnį prioritetą jaunimo politikos įgyvendinimui, aktyviau naudoti šiam 
tikslui ES struktūrinės paramos galimybes. 
 
JRK teigimu, tam tikru JRK veiklos patobulinimu bendraujant su jaunimu ir jaunimo 
organizacijomis savivaldybėje, galime laikyti tai, jog JRK iniciatyva kiekvienoje seniūnijoje 
buvo deleguotas kultūros skyriaus darbuotojas, kuris tapo atsakingas už informacijos 
jaunimo klausimais perdavimą iš JRK ir kitų savivaldybės administracijos struktūrinių 
padalinių  ir komunikavimą jaunimo politikos klausimais savo seniūnijoje. Tokiu būdu JRK ir 
kitiems savivaldybės struktūriniams padaliniams tapo daug lengviau išsiaiškinti jaunimo 
problemas ir poreikius, nuomonę įvairiais klausimais bei  organizuoti renginius.   
 

 
Apibendrinant skyriaus informaciją, formuluojamos šios išvados: 

 pirma, ekonominio sunkmečio metais savivaldybės galimybės organizuoti tyrimus 
jaunimo politikos srityje stipriai sumažėjo. Vertinimo metu Alytaus raj. savivaldybėje 
nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo situacijos tyrimus ar jaunimo politikos 
vertinimus atliekančių organizacijų; 

 antra, Alytaus raj. savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo 
situacijos ir poreikių tyrimai nėra įgyvendinami sistemingai; nevykdomi longitudiniai 
tyrimai (palyginant naujus duomenis su anksčiau surinktais). Esant šiems 
trūkumams, gali būti, kad sprendimų priėmimas nėra pakankamai informuotas. Taip 
pat ir jaunimo politikos vertinimas jaunimo politikos tobulinimui nėra naudojama 
praktika Alytaus raj. savivaldybėje; 

 trečia, Alytaus raj. savivaldybėje kol kas neįsitvirtino įrodymais pagrįsta sprendimų 
priėmimo sistema. Viena akivaizdžiausių problemų yra ta, kad renkama mažai 
jaunimo situacijos duomenų, jie renkami nesistemingai (nėra nuosekliai lyginama 
situacija pamečiui). Tačiau pagrindinė problema yra analitinės funkcijos (tyrimų, 
vertinimo, analizės) trūkumas – ši funkcija nėra sistemingai vykdoma.  

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo politiką  

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 ketvirta, per pastaruosius trejus metus Alytaus raj. savivaldybėje nebuvo įdiegta 
esminių pokyčių ar inovacijų. Tačiau tam tikru JRK veiklos patobulinimu bendraujant 
su jaunimu ir jaunimo organizacijomis savivaldybėje, galime laikyti tai, jog JRK 
iniciatyva kiekvienoje seniūnijoje buvo deleguotas kultūros skyriaus darbuotojas, 
kuris tapo atsakingas už informacijos jaunimo klausimais perdavimą iš JRK ir kitų 
savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių  ir komunikavimą jaunimo 
politikos klausimais savo seniūnijoje.  

 
15 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 

Savivaldybė turi galimybę 
užsakyti tyrimus viešųjų 
pirkimų būdu iš 
kompetentingų 
organizacijų ar ekspertų, 
veikiančių nacionaliniu 
mastu ar kitose 
savivaldybėse, arba 
ugdyti vietinę 
kompetenciją atliekant 
tyrimus. 

Vertinimo metu Alytaus 
raj. savivaldybėje nebuvo 
nustatyta sistemingai 
jaunimo situacijos 
tyrimus ar jaunimo 
politikos vertinimus 
atliekančių organizacijų. 

Ieškoti galimybių 
atlikti tyrimus ir 
jaunimo politikos 
vertinimus.  

Duomenys apie 
jaunimą 

JRK renka ir teikia įvairius 
duomenis apie jaunimo 
situaciją ir jaunimo 
politikos įgyvendinimą 
Jaunimo reikalų 
departamentui. 

Atskirai jaunimo 
situacijos stebėsenai 
skirtos sistemos 
savivaldybėje nėra. 

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

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

 Jaunimo politikos 
vertinimas jaunimo 
politikos tobulinimui nėra 
naudojama praktika 
Alytaus raj. 
savivaldybėje. 

Siūlome ieškoti 
galimybių atlikti 
detalų jaunimo 
politikos vertinimą 
savivaldybėje ir šio 
vertinimo rezultatus 
naudoti sprendimų 
priėmimui 
savivaldybėje. 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

Pastaruoju metu nebuvo 
atliktas nei vienas 
jaunimo situacijos 
tyrimas. 

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

Esant galimybei, 
atlikti jaunimo 
situacijos tyrimus.  

Inovacijų taikymas ir 
plėtra formuojant 

Tam tikru JRK veiklos 
patobulinimu 

Per pastaruosius trejus 
metus Alytaus raj. 

Atsigavus 
ekonomikai ir 
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Jaunimo politikos 
tobulinimas ir 

inovacijos 
(5 ir 8 Metodikos 

indikatoriai) 

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

Jaunimo poreikių stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į 
jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
bei įgyvendinant 
jaunimo politiką 

bendraujant su jaunimu ir 
jaunimo organizacijomis 
savivaldybėje, galime 
laikyti tai, jog JRK 
iniciatyva kiekvienoje 
seniūnijoje buvo 
deleguotas kultūros 
skyriaus darbuotojas, 
kuris tapo atsakingas už 
informacijos jaunimo 
klausimais perdavimą iš 
JRK ir kitų savivaldybės 
administracijos 
struktūrinių padalinių  ir 
komunikavimą jaunimo 
politikos klausimais savo 
seniūnijoje. 

savivaldybėje nebuvo 
įdiegta esminių pokyčių 
ar inovacijų. 

sustiprėjus 
savivaldybės 
biudžetui, 
savivaldybė galėtų 
toliau stiprinti 
jaunimo politikos 
įgyvendinimą, skirti 
didesnį prioritetą 
jaunimo politikos 
įgyvendinimui, 
aktyviau naudoti 
šiam tikslui ES 
struktūrinės 
paramos galimybes. 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS  

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

 
Savivaldybė yra užmezgusi ryšius su kitų šalių jaunimo politiką formuojančiomis ir 
įgyvendinančiomis savivaldybės institucijomis. JRK teigimu, daugiausiai yra 
bendradarbiaujama su šiomis užsienio šalių jaunimo politiką formuojančiomis ir 
įgyvendinančiomis savivaldybės institucijomis – savivaldybių viešųjų ir/ar užsienio ryšių 
skyriais (Lenkijos, Prancūzijos, Ispanijos savivaldybėmis).  
 
JRK duomenimis 2010 m. savivaldybė įgyvendino vieną tarptautinį projektą jaunimo politikos 
srityje, o 2011 m. – du projektus jaunimo politikos srityje. JRK duomenimis, 2010-2011 m. 
nei vienas savivaldybės jaunimo politiką formuojantis bei įgyvendinantis savivaldybės 
administracijos atstovas nedalyvavo tarptautiniuose renginiuose, susijusiuose su jaunimo 
politika. Per 2010-2011 m. laikotarpį buvo surengta po vieną renginį per metus, 
bendradarbiaujant su užsienio šalių savivaldybių jaunimo politiką formuojančiomis bei 
įgyvendinančiomis institucijomis. 
 

 
Savivaldybės atstovų nuomone, tarptautinis bendradarbiavimas ir jo metu įgytos žinios bei 
praktika yra labai svarbi perduodant užsienio šalių savivaldybių gerąją patirtį, kuri svarbi 
jaunimo politikos savivaldybėje įgyvendinimo stiprinimui bei tobulinimui. Vis tik prioritetu 
turėtų išlikti ne tarptautinis bendradarbiavimas, o tiesioginis vietinių savivaldybės institucijų 
bei nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas jaunimo politikos srityje, šių organizacijų 
ir savivaldybės bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje. Todėl Alytaus raj. savivaldybė 
turėtų tarpusavyje suderinti šiuos du veiksmus: 
 pirma, kuo geriau išnaudoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes savivaldybės 

administracijos darbuotojų, labiausiai JRK, bei savivaldybės institucijų, dirbančių su 
jaunimu atstovų kompetencijai stiprinti ir susipažinti su gerąja užsienio šalių patirtimi, 
sprendžiant jaunimo problemas, formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką; 

 antra, ši kompetencija ir patirtis pirmiausiai turėtų būti panaudojama tobulinant 
jaunimo politikos įgyvendinimą Alytaus raj. savivaldybėje, o taip pat sprendžiant vietos 
jaunimui aktualiausius klausimus ir problemas.  

 
16 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 

Savivaldybė 
įgyvendina  
tarptautinius 
projektus, 

Prioritetu turėtų išlikti 
tiesioginis vietinių 
savivaldybės institucijų 
bei nevyriausybinių 

Kuo geriau išnaudoti 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
galimybes savivaldybės 

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis 
jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais  

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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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 
klausimais organizuojami 

tarptautiniai renginiai 
jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
klausimais.  

organizacijų veiklos 
stiprinimas jaunimo 
politikos srityje; 

administracijos 
darbuotojų, įskaitant 
JRK, bei savivaldybės 
institucijų, dirbančių 
su jaunimu atstovų 
kompetencijai stiprinti 
ir susipažinti su gerąja 
užsienio šalių patirtimi 
sprendžiant jaunimo 
problemas, 
formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką. 
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 10. GEROJI PRAKTIKA 

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

 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo 
organizacijų; 

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

 
Gerosios praktikos pavyzdžiu savivaldybėje būtų galima laikyti gerą savivaldybės JRK 
komunikavimą su jaunimu ir jaunimo organizacijų atstovais Alytaus raj. JRK su jaunimo 
klausimais susijusią informaciją talpina savivaldybės internetiniame puslapyje, bei vieno iš 
projektų metu sukurtame internetiniame puslapyje www.ciageragyventi.lt. Tačiau JRK 
duomenimis, efektyviausiai informacija jaunimui perduodama per JRK facebook puslapį 
internete. Todėl JRK labai dažnai ir efektyviai naudoja šį kanalą, kuris taip pat gerai 
vertinamas ir jaunimo atstovų.  
 
Taip pat svarbu tai, jog JRK supranta, kad Alytaus rajono jaunimą sunku pasiekti, nes 
jaunimas išsibarstęs po miestelius ir kaimus. Todėl JRK iniciatyva, buvo nuspręsta deleguoti 
kiekvienoje seniūnijoje kultūros skyriaus darbuotoją, kuris tapo  atsakingas už informacijos 
perdavimą iš JRK bei kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių ir 
komunikavimą jaunimo politikos klausimais savo seniūnijoje. Tokiu būdu JRK ir kitiems 
suinteresuotiems asmenims savivaldybėje tapo daug lengviau išsiaiškinti jaunimo problemas 
ir poreikius, nuomonę įvairiais klausimais, organizuoti renginius.   
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS  

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau 
pateikiamu analizės modeliu (13 pav.).  

 
13 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 

 
Jaunimo organizacijų atstovų nuomone, savivaldybės jaunimo politika ne visai atitinka 
jaunimo lūkesčius. Jaunimo organizacijų nuomone, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama 
užimtumo didinimui, pagalbai socialiai pažeidžiamam jaunimui ir švietimui.  Jaunimo atstovų 
nuomone, jaunimas turėtų būti geriau įtrauktas į savivaldybės darbo grupių, komitetų ir 
savivaldybės tarybos veiklą, kad galėtų geriau atstovauti savo poreikius. Jaunimo politikos 
priemonės struktūrinėms problemoms spręsti yra nepakankamos. JRK veikla daugiausia 
apsiriboja švietėjiškais renginiais, mokymais, ir pan. veikla. Tuo tarpu įgyvendinti didesnį 
poveikį turinčių struktūrinių priemonių, tokių kaip užimtumo didinimas ar švietimas, JRK 
neturi galimybės dėl ribotų finansinių išteklių.  

 
Alytaus raj. savivaldybėje nėra priimtos jaunimo politikos įgyvendinimo programos, kurios 
tikslus ir uždavinius galėtume palyginti su Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 m. 
plėtros programos tikslais ir uždaviniais ir palyginti šių tikslų ir uždavinių atitikimą.    
Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 m. plėtros programos strateginis tikslas – sukurti 
palanką aplinką (sąlygas) jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai Lietuvoje. Šioje 

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys 
atitinka nacionalinės jaunimo politikos kryptis ir 
savivaldybės jaunimo situaciją? 
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programoje numatomi penki tikslai ir įvardijami uždaviniai jiems įgyvendinti, pateikiama 
analizė kiekvienam tikslui pagrįsti, apibrėžiami vertinimo kriterijai ir jų reikšmės.  
 
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Alytaus rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai7. 
 
 

 
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama kaip horizontali politika bendradarbiaujant 
savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės politikos sritis. JRK yra 
vienintelis pareigūnas nuosekliai užsiimantis jaunimo reikalais savivaldybėje. Kiti 
savivaldybės administracijos padaliniai taip pat užsiima jaunimo reikalais savo kompetencijos 
srityje  (švietimo ir sporto skyrius, vaikų teisių apsaugos skyrius), o bendradarbiavimas tarp 
šių skyrių jaunimo politikos klausimais vyksta gana sklandžiai. Šių savivaldybės 
administracijos skyrių darbuotojai, dirbantys su jaunimo klausimais, kartu dalyvauja 
projektuose, renginiuose, akcijose, skirtose jaunimui. JRK visiems šiems darbuotojams 
perduoda jiems aktualią su jaunimu susijusią informaciją ir taip pat iš jų gauna informaciją. 
JRK duomenimis, Alytaus raj. savivaldybės skirtingi padaliniai bendradarbiauja rengiant 
strateginius planus, kitus dokumentus, įvairių sričių veiklos programas ir planus. Tačiau 
kadangi nėra parengta jaunimo politikos koncepcija ir jaunimo politikos įgyvendinimo 
programa, politikos horizontalumas nėra iki galo įtvirtintas teisiškai.  
 
Pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra Alytaus raj. savivaldybėje yra Jaunimo 
reikalų taryba, kurios dalis narių yra jaunimo organizacijų atstovai.  Alytaus raj.  JRT susitinka 
gana dažnai: posėdžiai rengiami kas mėnesį ar kas du mėnesius. Posėdžiuose svarstomi 
jaunimo organizacijų pasiūlymai, kuriuos, JRT pritarus, teikia savivaldybės tarybai svarstyti. 
Taip pat vyksta diskusijos dėl jaunimo situacijos rajone, aptariami įvykę ir būsimi renginiai į 
kuriuos įtraukiamas jaunimas. Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, JRT 
palyginti mažai teikia siūlymų ir prašymų. JRT aktyvumui neigiamą įtaką daro tai, jog 
savivaldybėje nėra jaunimo organizacijų sąjungos, kuri deleguotų aktyvų jaunimą į JRT.  
 
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Alytaus rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai. 
 

 
Alytaus raj. savivaldybės jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra vidutiniškas. Jaunimo politikai 
aktualių sprendimų priėmime dalyvauja tik patys aktyviausi jauni žmonės. Jaunimo 
atstovavimas didžiąja dalimi vyksta per Jaunimo reikalų tarybą. Deja, JRT galimybės yra 
menkai išnaudojamos – jaunuoliai teikia mažai pasiūlymų, ir nėra tokie aktyvūs, kokie galėtų 
būti. Viena vertus, galėtų būti stiprinami JRT įgaliojimai arba jaunimo atstovai turėtų būti 
daugiau įtraukiami į kitų savivaldybės komitetų, savivaldybės tarybos veiklą. Priešingu atveju 
jaunimo dalyvavimas išliks daugiau formalus. Kita vertus, patiems jaunuoliams labai trūksta 
įgūdžių, reikėtų stiprinti įvairias kompetencijas, mokyti ir šviesti apie skirtingas viešosios 
politikos sritis, dalyvavimo galimybes, projektų reikalavimus, savivaldybės prioritetus ir kt. 
Taip pat jaunimo aktyvumui neigiamos įtakos turi jaunimo organizacijų sąjungos nebuvimas 
savivaldybėje.  
 

                                                             
 
 

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

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali? 

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą? 



47 

Jaunimo dalyvavimą jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje būtų galima padidinti steigiant 
naujas erdves, skirtas jaunimui. Reikėtų daugiau dėmesio skirti vietos bendruomenių 
jaunimo įtraukimui. Siūloma nuolat vykdyti jaunimo dalyvavimo bendruomenėse, 
neformaliuose judėjimuose analizę. Tikslinga būtų bendradarbiauti su bendruomenių 
aktyvu, skleidžiant darbo su jaunimu metodų patirtį.  
 
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Alytaus rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai. 
 

 
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija (apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą) 
yra kol kas mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač savivaldybėse. Remiantis 
surinktais duomenimis, galima teigti, kad Alytaus raj. savivaldybėje kol kas neįsitvirtino 
informuota sprendimų priėmimo sistema. Tokia situacija būdinga ir kitoms savivaldybėms. 
Viena akivaizdžiausių problemų yra ta, kad renkama mažai jaunimo situacijos duomenų, jie 
renkami nesistemingai (nėra nuosekliai lyginama situacija pamečiui). Taip pat pagrindinė 
problema yra analitinės funkcijos (tyrimų, vertinimo, analizės) trūkumas. Tačiau savivaldybė 
turi galimybę užsakyti tyrimus viešųjų pirkimų būdu iš kompetentingų organizacijų ar 
ekspertų, veikiančių nacionaliniu mastu ar kitose savivaldybėse, arba ugdyti vietinę 
kompetenciją atliekant tyrimus. Vis dėlto Alytaus raj. savivaldybės JRK renka tam tikrus 
duomenis ir juos pateikia JRD bei savo metinėse ataskaitose. Šiuos duomenis JRK galėtų 
sisteminti, skelbti, analizuoti, lyginti pamečiui ir tokiu būdu naudoti sprendimų priėmimui 
savivaldybėje. Apibendrinant, pagal šį kriterijų Alytaus rajono savivaldybė yra vertinama 
prastai-vidutiniškai. 
 

 
Savivaldybė neišskiria jaunimo tikslinių grupių, kurioms turėtų būti teikiamas prioritetas, bei 
netiria atskirų grupių poreikių (pvz., probleminio jaunimo, esančiųjų socialinėje atskirtyje, ir 
pan.). Todėl neįmanoma įvertinti, kaip savivaldybės jaunimo politika atitinka atskirų jaunimo 
grupių poreikius. Tikėtina, kad atskiri savivaldybės skyriai turi pavienius duomenis apie 
jaunimo situaciją ir jo grupes, tačiau šiais duomenimis nėra efektyviai dalinamasi, JRK 
duomenų nerenka ir jų neanalizuoja. Situacija per pastaruosius trejus metus nepasikeitė. 
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Alytaus rajono savivaldybė yra vertinama prastai-
vidutiniškai. 
 

 
Jaunimo politikai skiriamas biudžetas nėra pakankamas, todėl ne visada yra galimybių spręsti 
esmines struktūrines savivaldybės jaunimo problemas. Šiuo metu didžioji dalis atsakomybės 
už jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo rezultatus perkeliama JRK, tuo tarpu JRK 
galimybės inicijuoti struktūrines reformas ar daugiau lėšų reikalaujančias priemones yra 
ribotas. Alytaus raj. savivaldybėje formaliai sudarytos pakankamos jaunimo politikos 
įgyvendinimo prielaidos: suformuota ir veikia Jaunimo reikalų taryba, patvirtinti jos 
nuostatai, reguliariai rengiami JRT posėdžiai, artimiausiu metu ketinama patvirtinti JRT 
metinį veiklos planą. JRK jaunimo politiką savivaldybėje įgyvendina kartu su kitais 
savivaldybės struktūriniais padaliniais, o su kai kuriais iš jų bendradarbiavimas yra ypač 
sėkmingas. 
 

Ar jaunimo politika yra informuota 
(grįsta poreikių nustatymu)? 

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo 
grupių interesus? 

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP įgyvendinimui 
savivaldybėje: išteklių (žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų) 
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu? 
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Tačiau nėra patvirtintos jaunimo politikos koncepcijos ir jaunimo politikos įgyvendinimo 
programos. Todėl tai, jog trūksta kai kurių jaunimo politikos strateginių dokumentų 
savivaldybėje, trukdo numatyti ir derinti jaunimo politikos plėtros kryptis bei užtikrinti 
jaunimo politikos plėtros tęstinumą įvykus darbuotojų kaitai savivaldybėje. Apibendrinant, 
pagal šį kriterijų Alytaus rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai. 
 

 
Remiantis surinktais duomenimis galima teigti, kad savivaldybės jaunimo politika vidutiniu 
mastu pasiekia jai keliamus rezultatus. Ekonominio sunkmečio sąlygomis jaunimo politikai 
skiriamas biudžetas nėra pakankamas, todėl esminių struktūrinių jaunimo problemų 
sprendimas nukeliamas ateičiai. JRK veikla daugiausia apsiriboja švietėjiškais renginiais, 
mokymais, ir pan. veikla. Tuo tarpu įgyvendinti didesnį poveikį turinčių priemonių JRK neturi 
galimybės. 
 
Remiantis turimais duomenimis galime teigti, jog savivaldybės jaunimo politika pasiekė 
neblogų rezultatų jaunimo informavimo srityje, skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą, 
užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, skatinant tarptautinę jaunimo veiklą, tačiau 
mažiau turėjo įtakos didinant jaunimo galimybes įsidarbinti, švietimo srityje, teikiant pagalbą 
socialiai pažeidžiamam jaunimui.  

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