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 SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

ES  Europos Sąjunga 

JRD  Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 

JRK  Jaunimo reikalų koordinatorius 

JP  Jaunimo politika 

JRT  Širvintų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba 

LiJOT  Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 

LR  Lietuvos Respublika 

NVO  Nevyriausybinė organizacija 

ŠRVJOS AS  Širvintų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis 
stalas“ 

VPVI  VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas 
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 ĮVADAS  

Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų 
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires 
(toliau – Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu 
Nr. A1-157 patvirtintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir 
jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto 
„Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą 
jaunimo politiką“ metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo 
metodiką. 
 
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 Širvintų rajono savivaldybėje, joje 
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui; 

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

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

 pirma, 2011 m. lapkričio mėn. buvo atlikti du interviu su Širvintų rajono savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriumi (JRK) ir 2 jaunimo organizacijų atstovais; 

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

 trečia, naudoti Širvintų rajono savivaldybėje veikiančių su jaunimu dirbančių 
organizacijų apklausos bei jaunimo atstovų atviros apklausos duomenys. Apklausą 
2011 m. rugsėjo mėn. atliko VPVI. Su jaunimu dirbančių organizacijų apklausoje 
dalyvavo dvidešimt Širvintų rajone veikiančių organizacijų, iš jų septynios su jaunimu 
dirbančios organizacijos, viena socialinė įstaiga, trys neformaliojo švietimo ir 
ugdymo įstaigos, devynios jaunimą atstovaujančios organizacijos ir septyni 
savivaldybės administracijos atstovai. 

 
Ataskaitą sudaro įvadas ir vienuolika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas Širvintų rajono 
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  

2011 m. Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje buvo vienas miestas – Širvintos, 6 miesteliai: 
Bagaslaviškis, Čiobiškis, Gelvonai, Kernavė, Musninkai, Zibalai bei 485 kaimai. Lietuvos 
statistikos departamento duomenimis1, 2011 m. pradžioje Širvintų rajone gyveno 18140 
gyventojai, iš jų 6641 Širvintų mieste, 11499 – kaimuose. 2011 m. pradžioje jaunimas (14-29 
m.) sudarė 23,3 % visų gyventojų (žr. 1 lentelę).  
 
Vertinimo tikslais savivaldybei yra priskirtas „kaimiškumo“ laipsnis. Suklasifikavus Lietuvos 
savivaldybes pagal kaimiškumo laipsnį, išskiriamos kelios grupės: „labai kaimo“, „kaimo“, 
„pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Šių grupių atskyrimui taikytos Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) naudojamos kiekybinės ribos2. 
Atsižvelgiant į tai, kad kaimiškose savivaldybės teritorijos gyvenvietėse gyvenantys asmenys 
sudaro apie 63,4 proc. visų savivaldybės gyventojų, pagal šį kriterijų Širvintų rajono 
savivaldybė priskiriama „kaimo“ savivaldybių kategorijai. 
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Širvintų rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius 
mieste 

Gyventojų skaičius 
kaimuose 

Jaunimo skaičius 
visame rajone 

18140 6641 11499 4223 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis. 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis3, 2011 m. spalio 1 d. Širvintų savivaldybėje buvo 
registruoti 957 bedarbiai. Jaunimas iki 25 metų sudaro 14,1 proc. visų Širvintų raj. 
registruotų bedarbių. 
 
 

                                                             
 
 

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

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

3 JRK suteikti duomenys apima JRK užpildyto klausimyno duomenis (statistinius duomenis, nuomonę, 
informaciją), dokumentus ir statistinius duomenis, kurie buvo pateikti elektroniniu paštu, ir interviu su JRK 
metu pateiktus faktus bei išsakytą nuomonę. 
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS 
ĮGYVENDINIMUI 

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

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

 Pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo politiką savivaldybėje, 
struktūra. 

 Antra, pristatomos jaunimo politikos savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, 
prioritetai. 

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

 
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos strateginiame 
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija, 
savivaldybėje padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus 
darbuotojų kaitai. Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo 
programa, parodo, kaip numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje. 
 
Teisės aktų struktūra  
 
Širvintų rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos įstatymais4 bei Širvintų rajono savivaldybės teisės aktais, kurie 
išvardijami žemiau pateiktoje lentelėje. 
 
2 lentelė. Širvintų rajono savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir 
kiti dokumentai 

Dokumentas Patvirtintas (metai) 
Širvintų rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija 2005 
Širvintų rajono 2010-2016 m. metų strateginis plėtros planas 2011 
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės 
aprašymas (aktuali redakcija) 

2009 

                                                             
 
 

4 LR asociacijų įstatymas, LR biudžeto sandaros įstatymas, LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR 
labdaros ir paramos įstatymas, LR švietimo įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas, kt., taip pat LR 
Vyriausybės nutarimai, LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymai. 

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių 
teisės aktų struktūra 
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Dokumentas Patvirtintas (metai) 
Jaunimo reikalų tarybos nuostatai (aktuali redakcija 2011-09-29)  2005 
Visuomeninių organizacijų programų rėmimo ir jaunimo 
aktyvinimo nuostatai (aktuali redakcija 2009-04-03) 

2006  

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialisto (JRK) 2011 m. veiklos 
planas 

2011 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Vienas svarbiausių jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą Širvintų rajono savivaldybėje 
reglamentuojančių dokumentų yra 2005 m. Širvintų rajono savivaldybės tarybos patvirtinta 
Širvintų rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija (toliau – Koncepcija). 
Koncepcijoje formuluojamos savivaldybės jaunimo politikos prioritetinės kryptys, tikslai, 
principai ir įgyvendinimo sritys, reglamentuojama savivaldybės tarybos, savivaldybės įstaigų 
bei jaunimo reikalų tarybos veikla5. Koncepcijoje įtvirtinta, kad savivaldybės jaunimo 
politikos tikslus, principus ir kryptis formuoja savivaldybės taryba, kuri taip pat tvirtina 
jaunimo politikos įgyvendinime dalyvaujančios jaunimo reikalų tarybos (JRT) nuostatus ir 
sudėtį, o įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybės administracijai padeda jaunimo reikalų 
koordinatorius. 
 
Ilgalaikės jaunimo politikos įgyvendinimo priemonės yra integruotos į Širvintų rajono 2010-
2016 m. metų strateginį plėtros planą. Šio plano I prioriteto uždaviniai: „Organizuoti vaikų ir 
jaunimo laisvalaikio užimtumą“, „Skatinti ir palaikyti jaunimo iniciatyvas“; III prioriteto 
uždaviniai: „Skatinti jaunimo verslumą“, „Organizuoti bendruomeninę gyvenseną ir formuoti 
bendradarbiavimo pagrindus, konsultuoti projektų rengėjus“ (priemonė „Skatinti jaunimo 
bendruomeniškumą ugdyti vertybes bei stiprinti partnerystę ir bendradarbiavimą“). 
 
Pagrindiniai Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje dokumentai ataskaitoje 
analizuojamu laikotarpiu yra Širvintų rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginis veiklos 
planas6, kuriame numatyta priemonė „Visuomeninių organizacijų rėmimas ir jaunimo 
aktyvinimas“, taip pat metinis JRK veiklos planas. Šį dokumentą rengia ir įgyvendinant 
jaunimo politiką juo vadovaujasi tik jaunimo reikalų koordinatorius. JRK metų veiklos planas 
yra integruojamas į Vaiko teisių apsaugos skyriaus planą. 
 
Remiantis surinktais duomenimis, jaunimo politikos įgyvendinimas Širvintų rajono 
savivaldybėje yra daugiausiai susijęs su jaunimo reikalų koordinatoriaus ir Jaunimo reikalų 
tarybos veikla. Kitos institucijos prie jaunimo politikos įgyvendinimo prisideda nežymiai. JRK 
veikia pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą, 
kuriame įtvirtinti specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam specialistui, jo 
funkcijos bei atskaitomybė7. Numatytos funkcijos atitinka pavyzdiniame JRK pareigybės 
aprašyme numatytas funkcijas8.  
 
Jaunimo reikalų taryba veikia pagal JRT nuostatus, kuriuos tvirtina Širvintų rajono 
savivaldybės taryba. Nuostatuose reglamentuojami JRT tikslai ir funkcijos, teisės, sudėtis, 
darbo organizavimo tvarka bei atskaitomybė.9  

                                                             
 
 

5 Širvintų rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija. 
6 Širvintų rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginis veiklos planas. 
7 Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas. 
8 Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas (aktuali redakcija 2011 kovo 

18 d.). 
9 Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai, patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu 2011 m. rugsėjo 29 d.(aktuali redakcija). 
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Interviu metu surinkti duomenys rodo, kad kitų savivaldybės administracijos padalinių 
įsitraukimas į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą yra ribotas.  
 
Apibendrinant jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą, galima teigti, 
kad jaunimo politika yra reglamentuota patenkinamai. Širvintų rajone yra patvirtinta Širvintų 
rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, reglamentuota Jaunimo reikalų tarybos 
veikla (nuostatai), reglamentuotas JRK darbas, rengiami JRK darbo planai ir metinės veiklos 
ataskaitos. Pagrindinis trūkumas, rengiant jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentus – į 
planavimo procesą mažai įtraukiami kiti struktūriniai savivaldybės padaliniai, jaunimo bei su 
jaunimu dirbančios organizacijos dėl pastarųjų iniciatyvos ir aktyvumo stokos. 
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Širvintų rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje yra numatytos jaunimo 
politikos prioritetinės kryptys: sveikata, užimtumas, visuomeninis gyvenimas, socialinės 
problemos ir jų prevencija, teisės ir socialinės garantijos, tarptautiniai ryšiai, laisvalaikis, 
jaunimo organizacijų atstovų kvalifikacija. Taip pat Koncepcijoje iškelti pagrindiniai jaunimo 
politikos tikslai: 

 Sudaryti sąlygas: 
 formuotis moraliai, sąmoningai, intelektualiai, pilietiškai ir demokratiškai 

asmenybei; 
 jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimui; 
 visapusiškai ugdyti save; 
 jaunimo žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijai; 
 laisvalaikio užimtumui; 
 apsirūpinimui būstu; 
 pasirinkti jam priimtiniausią dalyvavimo visuomenėje formą. 

 Padėti jaunimui integruotis į visuomenės politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį 
gyvenimą. 

 Skatinti dvasinių vertybių formavimąsi, tautiškumą bei fizinį ugdymąsi, sveiką 
gyvenseną. 

 Užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines, politines teises.  
 
Vienas pagrindinių Jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentų ataskaitoje analizuojamu 
laikotarpiu yra Širvintų rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginis veiklos planas10, 
kuriame numatyta Kultūros veiklos vystymo ir nevalstybinių organizacijų rėmimo programos 
priemonė „Visuomeninių organizacijų rėmimas ir jaunimo aktyvinimas“. Už šios priemonės 
įgyvendinimą atsakingas JRK. 

 
3 lentelė. Širvintų rajono strateginio veiklos plano stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės, už 
kurių pasiekimą atsakingas JRK 

Rodiklio pavadinimas 
2009 m. 

(faktinės 
reikšmės) 

2010 m. 2011 m. 

Patobulinta nevalstybinių organizacijų projektų 
finansavimo tvarka (skaičius) 

1,0 1,0 1,0 

Pateiktų svarstyti projektų skaičius 2,0 4,0 10,0 
Patenkintų projektų prašymų skaičius 0,0 2,0 2,0 

                                                             
 
 

10 Širvintų rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginis veiklos planas. 
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Rodiklio pavadinimas 
2009 m. 

(faktinės 
reikšmės) 

2010 m. 2011 m. 

Konferencijų, renginių skaičius 4,0 7,0 5,0 
Dalyvių konferencijose skaičius 113,0 120,0 125,0 
Suteiktų asmenims konsultacijų skaičius 100,0 105,0 110,0 
Jaunimo aktyvinimo įvykių skaičius 4,0 4,0 4,0 
Parengtų jaunimo situacijos analizių skaičius 1,0 2,0 9,0 
Suorganizuotų jaunimo veiklos renginių 
skaičius 

7,0 8,0 9,0 

Renginiuose dalyvavusio jaunimo skaičius 142,0 160,0 170,0 
Suteiktų konsultacijų, susijusių su jaunimo 
politika, veiklomis, skaičius 

20,0 40,0 50,0 

Paremtų visuomeninių organizacijų skaičius 2,0 3,0 3,0 
Naujai įsteigtų organizacijų skaičius 6,0 4,0 4,0 
Jaunimo org. pateiktų vertinimui projektų 
skaičius 

2,0 4,0 10,0 

Jaunimo org. vykdomų projektų skaičius 0,0 2,0 2,0 
Jaunimo org. įvykdytų projektų skaičius 0,0 2,0 6,0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Širvintų rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginiu 
veiklos planu 

 
Širvintų rajono savivaldybės 2010-2012 m. strateginio veiklos plano priemonių, skirtų 
jaunimo politikos įgyvendinimui, vykdymą detalizuoja JRK veiklos planas, kuriame 
numatomos konkrečios priemonės ir jų įgyvendinimo terminai. 
 
1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę, 
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 – 
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. Atsakymų vidurkiai. N=2011 

2,8

2,9

2,9

1 2 3 4 5

Savivaldybės jaunimo
politika gerai atitinka
savivaldybės jaunimo

situaciją, poreikius

Savivaldybė atsižvelgia
į visų savivaldybėje

esančių jaunimo grupių
poreikius

Savivaldybė gerai
atsižvelgia į socialiai
pažeidžiamo jaunimo

poreikius

 
Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Apklausoje dalyvavę organizacijų atstovai savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką 
vertino kiek žemiau negu vidutiniškai12. Jaunimą atstovaujančių organizacijų atstovai 

                                                             
 
 

11 Čia ir toliau N = į apklausos klausimą atsakiusiųjų respondentų skaičius. 
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savivaldybės įgyvendinamą politiką įvertino žemiau nei savivaldybės administracijos atstovai 
– 2,7 balais iš 5 galimų, kai tuo tarpu savivaldybės administracijos atstovai savivaldybės 
įgyvendinamą jaunimo politiką ir jos atitikimą poreikiams vertino vidutiniškai 3,0 balais (žr. 1 
pav.). 
 
Atsakydami į klausimą, kokios jaunimo politikos sritys turėtų būti daugiau įtraukiami į 
savivaldybės darbotvarkę, respondentai pabrėžė užimtumo skatinimą (80 proc. visų 
respondentų), taip pat išskyrė savanorystę ir švietimą (žr. 2 pav.). Sritis „Jauna šeima ir 
būstas”, „Švietimas“ daugiau akcentavo savivaldybės atstovai, tuo tarpu kitų organizacijų 
atstovai pabrėžė verslumo, sporto skatinimą. Tarp kitų poreikių ar problemų, į kuriuos / 
kurias turėtų atsižvelgti formuojant savivaldybės jaunimo politika, organizacijų apklausos 
respondentai paminėjo: jaunimo centro / jaunimo darbuotojo etato įsteigimas 
savivaldybėje, nepakankamos jaunimo politikos priemonės specialių poreikių, socialiai 
pažeidžiamam bei neaktyviam jaunimui, per mažas dėmesys neformalioms jaunimo 
grupėms, kaimo jaunimui. 
 
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. Proc. 
atsakiusiųjų. N=20 

14,3

42,9

71,4

57,1

28,6

71,4 84,6

14,3

7,7

7,7

23,1

30,8

46,2

23,1

53,8

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Kita

Socialinė apsauga

Sportas

Verslumas

Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui

Jauna šeima ir būstas

Švietimas

Savanorystė

Užimtumas

Savivaldybės administracijos atstovai Kitos organizacijos
 

Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Atsakant į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus jaunimo politikos klausimai buvo 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę, išsiskyrė savivaldybės administracijos 
darbuotojų ir jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomonės: 71,4 proc. 
savivaldybės administracijos atstovai manė, kad jaunimo politikos klausimai vis daugiau 
įtraukiami, o 69,2 proc. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, 
reikšmingų pokyčių nebuvo. (žr. 3 pav.). 

                                                                                                                                                                              
 
 

12 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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3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės 
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=20 

28,6

71,4

0,0

7,7

69,2

23,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Jaunimo politikos klausimai vis mažiau įtraukiami į
kitų savivaldybės skyrių darbotvarkę

Negaliu atsakyti

Jaunimo politikos klausimai vis labiau įtraukiami į
kitų savivaldybės skyrių darbotvarkę

Nėra reikšmingų pokyčių

Savivaldybės administracijos atstovai Kitos organizacijos
 

Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Atsakant į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus pasikeitė jaunimo poreikiai, 45 proc. 
respondentų manė, kad poreikiai nepakito, trečdalis - kad poreikiai pasikeitė (žr. 4 pav.). 
Respondentai pažymėjo, kad jaunimo poreikiai išaugo užimtumo didinimo, organizuoto 
laisvalaikio galimybių didinimo atžvilgiu. 
 
4 pav. Ar, Jūsų nuomone, pasikeitė Jūsų savivaldybės jaunimo poreikiai per 2008 – 2011 m. 
laikotarpį? Proc. atsakiusiųjų. N=20 

25,0

30,0

45,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Nežinau/negaliu atsakyti

Taip

Ne

 
Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Apibendrinant, pagrindinės Širvintų rajono savivaldybės jaunimo politikos kryptys yra 
sveikatos apsauga, užimtumo didinimas, visuomeninio gyvenimo gerinimas, socialinių 
problemų sprendimas ir jų prevencija, teisės ir socialinės garantijos, tarptautinių ryšių 
plėtojimas, laisvalaikio organizavimas, jaunimo organizacijų atstovų kvalifikacijos 
tobulinimas. Šios kryptys atitinka jaunimo poreikius, kiek juos leido įvertinti turimi 
duomenys. Širvintų rajono jaunimo poreikiai sistemingai ir nuosekliai nėra tiriami.  
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Atliktas vertinimas leido suformuoti kelias įžvalgas dėl jaunimo politikos tinkamumo ir 
atitikimo jaunimo poreikiams: 

 Pirma, šiuo metu įgyvendinama savivaldybės jaunimo politika daugiausiai pasiekia 
aktyvųjį jaunimą. Labiau įtraukti neaktyvų jaunimą būtų galima ateityje Širvintų 
rajone įkūrus atvirą jaunimo centrą. 

 Antra, jaunimo politikos priemonės struktūrinėms problemoms spręsti yra 
numatytos Širvintų rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje, tačiau jų 
įgyvendinimas yra nepakankamas dėl šioms priemonėms skiriamo mažo 
savivaldybės finansavimo. Jaunimo organizacijų atstovų nuomone, savivaldybės 
jaunimo politika ne visai atitinka jaunimo lūkesčius. Respondentai mano, kad 
savivaldybė galėtų skirti daugiau dėmesio šioms sritims: užimtumo, verslumo 
skatinimui, laisvalaikio užimtumo didinimui. JRK įgyvendinti didesnį poveikį turinčių 
priemonių neturi galimybių dėl mažo jaunimo politikos įgyvendinimo finansavimo. 

 Trečia, jaunimo organizacijų atstovų nuomone, savivaldybės planuojamos 
priemonės jaunimui turėtų geriau atsižvelgti į jaunimo situaciją visame Širvintų 
rajone. Jaunimo projektai, renginiai ir priemonės, taip pat tarptautinio 
bendradarbiavimo projektai yra aktualūs aktyviam Širvintų rajono jaunimui, kuris 
sudaro nedidelę dalį rajono jaunimo, susidominčio panašia veikla. Planuojant 
priemones jaunimui, turėtų būti įtrauktos priemonės jaunimo aktyvinimui, 
savanorystės skatinimui visame Širvintų rajone. 

 

 
Šiame skyriuje pristatomos jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos, kitos įstaigos, 
prisidedančios prie JP įgyvendinimo savivaldybėje. 
 
Jaunimo politiką Širvintų rajone įgyvendina JRK, JRT, Širvintų rajono jaunimo visuomeninių 
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (ŠRJVOS AS). Vykdydami savo tiesiogines funkcijas, 
prie jaunimo politikos įgyvendinimo taip pat prisideda savivaldybės administracijos 
struktūriniai padaliniai – Vaiko teisių apsaugos, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis, 
Švietimo ir sporto skyriai. 
 
4 lentelė. Institucijos ir valstybės tarnautojai atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą 

Institucija 
Skyrius / valstybės 

tarnautojai / valdymo 
institucija 

Kaip prisideda 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 

(funkcijos) 

Indėlio į 
jaunimo politikos 

įgyvendinimą 
įvertinimas 

(žemas, vidutinis, 
aukštas) 

Širvintų rajono 
savivaldybės 
administracija 

Vaiko teisių apsaugos 
skyrius (1 specialistas 
-Jaunimo reikalų 
koordinatorius, 
įgyvendina greta kitų 
veiklų) 

Tiesioginė funkcija, taip pat 
užtikrina vaiko teisių 
įgyvendinimą savivaldybėje  

Aukštas / vidutinis 

Švietimo ir sporto 
skyrius  

Atsakingas už jaunimo 
neformalaus ugdymo 
įstaigas 

Vidutinis /žemas 

Kultūros, turizmo ir 
ryšių su užsienio 
šalimis skyrius  

Organizuoja renginius, į 
kuriuos pritraukia jaunimą 

Vidutinis / žemas 

Jaunimo reikalų Atstovauja Širvintų rajono Vidutinis 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios 
institucijos ir valstybės tarnautojai 
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Institucija 
Skyrius / valstybės 

tarnautojai / valdymo 
institucija 

Kaip prisideda 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 

(funkcijos) 

Indėlio į 
jaunimo politikos 

įgyvendinimą 
įvertinimas 

(žemas, vidutinis, 
aukštas) 

taryba (8) jaunimui ir jaunimo 
organizacijoms. Teikia 
rekomendacinio pobūdžio 
pasiūlymus savivaldybės 
Tarybai dėl jaunimo politikos 
plėtros krypčių, jaunimo 
politikai įgyvendinti skirtų 
programų turinio, projektų 
finansavimo tvarkos, 
bendradarbiavimo galimybių 
su užsienio partneriais. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis ir viešai prieinama 
informacija 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybėje už jaunimo politikos įgyvendinimą 
tiesiogiai atsakingas 1 darbuotojas (jaunimo reikalų koordinatorius), jaunimo politikos 
įgyvendinimui skiriantis pusę darbo laiko.  
 
Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, kuri sudaroma laikantis pariteto, t. y. lygiateisės 
partnerystės principo – renkama iš 8 narių, iš kurių 4 jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo 
tarybą deleguoja savivaldybėje veikianti Širvintų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų 
sąjunga „Apskritasis stalas“, Širvintų rajono mero teikimu deleguojami kiti 4 savivaldybės 
institucijų atstovai. JRT savo veiklos ataskaitas teikia savivaldybės tarybai. 
 
2011 m. rugsėjo 15 d. buvo suformuota ir patvirtinta naujos sudėties Širvintų rajono 
savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. Pagrindinės JRT funkcijos:  

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

 teikia pasiūlymus Širvintų rajono savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros 
krypčių; 

 inicijuoja Širvintų rajono savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių 
tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą; 

 teikia pasiūlymus Širvintų rajono savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms 
su jaunimu dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų 
finansavimo dydžio ir tvarkos; 

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

 ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Širvintų rajono 
savivaldybės tarybai; 

 atlieka kitas funkcijas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų 
įstatyme, Širvintų rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje. 
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JRT posėdžių sekretoriaus funkcijas vykdo JRK. JRT veiklos ataskaitas tvirtina Širvintų rajono 
savivaldybės taryba. 
 
Apibendrinant surinktus duomenis, galima daryti šias išvadas dėl struktūrinių prielaidų 
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui: 

 Pirma, Širvintų rajono savivaldybėje formaliai sudarytos pakankamos jaunimo 
politikos įgyvendinimo prielaidos: suformuota ir veikia Jaunimo reikalų taryba, 
patvirtinti jos nuostatai, reguliariai rengiami JRT posėdžiai. Pagrindinis darbo krūvis 
tenka Jaunimo reikalų koordinatoriui, atliekančiam JRT sekretoriaus funkcijas.  

 Antra, savivaldybėje iš esmės yra sudarytos sąlygos suinteresuotoms šalims – 
jaunimo nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti jaunimo politikos įgyvendinime, 
tačiau sudarytos galimybės kol kas nepakankamai išnaudojamos. Jaunimo NVO 
dalyvavimas valdyme taptų aktyvesnis, jeigu JRT būtų suteikti didesni įgaliojimai 
arba jaunimo NVO atstovai galėtų dalyvauti ir savivaldybės tarybos veikloje.  

 

 
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos 
įgyvendinimu savivaldybėje. 
 
Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra valstybės tarnautojas, 
dirbantis savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriuje. Jis yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas 
skyriaus vedėjui. Širvintų rajono savivaldybėje JRK pusę savo darbo laiko skiria jaunimo 
politikos įgyvendinimo klausimams. JRK pareigybė atitinka pavyzdinėse pareigybės gairėse 
numatytą JRK statusą.  
 
Širvintų rajono savivaldybėje JRK kaita nėra dažna. Nuo 2009 m. šias pareigas eina Vaiko 
teisių apsaugos skyrius vyriausiasis specialistas Sigitas Kirtiklis. 
 
JRK veikia pagal Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 
d. įsakymu Nr. 10-368 patvirtintą pareigybės aprašymą, kuriame išvardintos JRK priskirtos 
šios jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijos: 

 rengia metines apžvalgas apie jaunimo politikos įgyvendinimą ir su jomis 
supažindina savivaldybės administracijos direktorių, kitų savivaldybės institucijų ir 
įstaigų bei jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus, teikia jas valstybės 
institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka; 

 rengia ir teikia informaciją žiniasklaidai apie vaikų teisių pažeidimus, pažeidimų 
prevenciją, jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą rajone; 

 teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos 
įgyvendinimą savivaldybėje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos 
galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas; 

 koordinuoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą; 
 bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų 

departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis 
jaunimo politikos formavimo klausimais; 

 dalyvauja savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant vaiko 
teisių apsaugos ir jaunimo politikos klausimus; 

 dalyvauja vaikų ir jaunimo renginiuose; 
 vykdo kitas pareigybės aprašyme nenumatytas, bet su skyriaus veikla susijusias 

funkcijas, teisėtus savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo 
pavedimus pagal savo kompetenciją, siekiant užtikrinti vaiko teisių apsaugą ir 
jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje. 

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus 
darbo sąlygos 
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Šis funkcijų sąrašas iš dalies atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą13, tačiau neišskiria kai 
kurių funkcijų, numatytų 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje14, pvz.: 

 rinkti ir sisteminti duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo 
padėtį, analizuoti jos pokyčius, teikti išvadas ir pasiūlymus savivaldybės 
administracijos direktoriui, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoti apie 
jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę (7.2 punktas); 

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

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

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

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

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

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

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

 
JRK pareigybės aprašyme nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas neatitinka 
Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatos (9 
punkto) – JRK yra pavaldus ne savivaldybės administracijos direktoriui, bet savivaldybės 
struktūrinio padalinio vedėjui. Pažymėtina, kad, remiantis Širvintų rajono savivaldybės JRK 
pareigybės aprašymu, apie pusė jame įtvirtintų JRK funkcijų sudaro priskirtos funkcijos vaiko 
teisių apsaugos srityje. 
 
Pagrindinis planavimo dokumentas, kuriuo vadovaujasi JRK, yra Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos planas (JRK veiklos planas). Šį planą kasmet rengia 
JRK. JRK planas yra integruojamas į Vaiko teisių apsaugos skyriaus metinį planą. Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos plane dalis priemonių yra skirta jaunimo 
politikos įgyvendinimui Širvintų rajono savivaldybėje (žr. 5 lentelę).  
 
5 lentelė. JRK veiklos priemonės jaunimo politikos įgyvendinimui Širvintų rajono 
savivaldybėje 2011 m. 

Įgyvendinimo priemonės Atsakinga institucija Įgyvendinimo terminas 
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos Jaunimo reikalų Nuolat 

                                                             
 
 

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

14 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 
A1-137. 
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Įgyvendinimo priemonės Atsakinga institucija Įgyvendinimo terminas 
darbo koordinavimas koordinatorius 
Dalyvavimas savivaldybės institucijų 
darbo grupėse ir komisijose, 
sprendžiant vaiko teisių apsaugos ir 
jaunimo politikos klausimus 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius 

Nuolat 

Informacijos apie jaunimo politikos 
įgyvendinimą Savivaldybėje teikimas 
suinteresuotiems asmenims ir 
institucijoms, informacijos apie 
jaunimo veiklos galimybes kaupimas 
ir sklaida, jaunų žmonių bei jaunimo 
organizacijų konsultavimas 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius 

Nuolat 

Susitikimas su veikiančių jaunimo 
organizacijų pirmininkais, ŠRJVOS AS 
valdyba 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius 

Nuolat 

Anketinės jaunimo apklausos apie 
padėtį rajone organizavimas, 
vykdymas, apibendrinimas 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius 

Nuolat 

Jaunimo projektinės veiklos skatinimo 
priemonių rengimas ir įgyvendinimas 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius 

Nuolat 

Informacijos savivaldybės 
internetiniam puslapiui rengimas, 
atnaujinimas 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius 

Nuolat 

Ataskaitų Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai (SADM) ir JRD apie 
jaunimo politikos įgyvendinimą 
savivaldybėje rengimas 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius 

2011 m. sausio mėn. 

Jaunimo projektų inicijavimas, 
Jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūros (JTBA) 
administruojamų lėšų pritraukimas į 
rajoną 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius 

2011 m. balandžio mėn. 

Kartu su Kultūros centru, 
nevyriausybinėmis organizacijomis 
inicijuoti jaunimo savaitės šventės 
organizavimą 

Jaunimo reikalų 
koordinatorius, 
Kultūros centras, 
jaunimo 
nevyriausybinės 
organizacijos 

2011 m. gegužės mėn. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK 2011 m. veiklos plane pateikta informacija 
 
JRK teikia įvairius pasiūlymus Širvintų rajono savivaldybės tarybai. 2009-2011 m. JRK pateikė 
pasiūlymus dėl:  

 jaunimo poreikių socialinio tyrimo;  
 biudžetinės / viešosios įstaigos „Atviras Širvintų jaunimo centras“ įsteigimo;  
 didesnės Savivaldybės institucijų paramos jaunimui teikimo.  

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, į nei vieną JRK teiktą siūlymą nebuvo 
atsižvelgta. 
 
JRK jaunimo klausimais bendradarbiauja su atskirais savivaldybės skyriais. Savo 
kompetencijos klausimais JRK yra įtraukta į Širvintų rajono savivaldybės Visuomeninių 
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organizacijų rėmimo ir jaunimo aktyvinimo komisiją. JRK taip pat koordinuoja bei techniškai 
aptarnauja JRT posėdžius. 
 
Tačiau JRK nėra įtraukiamas į tas savivaldybės komisijas ir darbo grupes, kurios turi esminį 
poveikį sprendimams su jaunimo politika tiesiogiai susijusiose viešosios politikos srityse 
(pvz., švietimo, socialinės politikos, užimtumo ir būsto, ir pan.), todėl neturi galimybės daryti 
įtakos svarbesniems sprendimams, reikalingiems jaunimo situacijai savivaldybėje pakeisti. 
 
JRK savo darbą planuoja, rengiant JRK metinius veiklos planus. Šie planai rengiami 
atsižvelgiant į Širvintų rajono 2010-2012 m. strateginiame veiklos plane numatytus 
uždavinius ir priemones.  
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybė sudaro pakankamas sąlygas JRK tobulinti 
kvalifikaciją dalyvaujant įvairiuose seminaruose / kursuose. Žemiau lentelėje pateikiama 
informacija apie JRK dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 2009-2011 m. Vis 
dėlto, didesnę įtaką JRK kvalifikacijos tobulinimui turi ne savivaldybės inicijuoti kvalifikacijos 
tobulinimo renginiai, o nacionaliniu lygiu (Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių 
asociacijos iniciatyva) organizuoti mokymai ir kiti renginiai. 
 
6 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 2009-2011 m. 

Metai Kursai / seminarai / konferencijos 
2009 2-ji Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos mokymai 
2010 2-ji Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos mokymai 
2011 Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos mokymai 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 

Apibendrinant surinktus duomenis apie sąlygas JRK veiklai, įgyvendinant savivaldybės 
jaunimo politiką, galima daryti šias išvadas: 

 Pirma, privalumas yra tai, kad yra patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės JRK 
pareigybės nuostatai.  

 Antra, vienas svarbiausių trūkumų yra tai, kad JRK tik pusę darbo laiko dirba su 
jaunimo politikos įgyvendinimu, JRK veikla neturi didesnio politinio ir strateginio 
savivaldybės administracijos palaikymo, JRK veikla yra mažai koordinuojama su kitais 
struktūriniais savivaldybės administracijos padaliniais. Visa atsakomybė už jaunimo 
politikos formavimo ir įgyvendinimo rezultatus tenka JRK, tuo tarpu JRK galimybės 
inicijuoti struktūrines reformas ar daugiau lėšų reikalaujančias priemones yra labai 
ribotos. 

 Trečia, kitas esminis trūkumas yra tai, kad savivaldybėje nei vienas struktūrinis 
padalinys, įskaitant JRK, neatlieka ilgalaikės jaunimo politikos įgyvendinimo analizės, 
bei jaunimo situacijos stebėsenos, ilgalaikių jaunimo poreikių tyrimų. Tikėtina, kad 
esant geresnei jaunimo politikos poreikių ir įgyvendinimo stebėsenai ir analizei, būtų 
geriau išanalizuoti viso Širvintų rajono jaunimo poreikiai. 
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Apibendrinant skyriaus duomenis, 7 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 1 
Metodikos indikatorių. 
 
7 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Prielaidos JP 
formavimui ir 
įgyvendinimui 
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Patvirtinta Širvintų 
rajono savivaldybės 
jaunimo politikos 
koncepcija, 
patvirtintas JRK 
pareigybės 
aprašymas, JRT 
nuostatai. 

Nėra patvirtinta jaunimo 
politikos strategija. 

Rekomenduojama 
apsvarstyti, ar savivaldybėje 
būtina jaunimo politikos 
strategija, ar esamų 
planavimo dokumentų 
pakanka. Rekomenduojama 
sistemingai tirti ir vertinti 
jaunimo situaciją ir 
remiantis tyrimo rezultatais 
išskirti prioritetines jaunimo 
grupes, jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
dokumentuose joms 
numatyti specifines 
priemones. 

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

Širvintų rajono 
savivaldybėje veikia 
Jaunimo reikalų 
taryba. Nėra didelės 
JRK kaitos. JRK rengia 
metinius veiklos 
planus. 

JRT sprendimai yra 
rekomendacinio 
pobūdžio ir neturi 
didesnės įtakos jaunimo 
politikos įgyvendinimui 
savivaldybėje. JRK 
jaunimo politikos 
formavimui ir 
įgyvendinimui 
savivaldybėje skiria pusę 
darbo laiko.  

Rekomenduojama 
sustiprinti JRT, įtraukiant 
daugiau suinteresuotų 
institucijų atstovų.  

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus 
darbo sąlygos 

JRK pavaldus Vaiko 
teisių apsaugos 
skyriaus vedėjui. JRK 
veikla aiškiai 
reglamentuota, 
sudarytos sąlygos 
kvalifikacijos kėlimui. 

JRK pareigybės 
aprašymas Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriaus 
pareigybės aprašymą 
atitinka tik iš dalies. JRK 
praktiškai yra atsakingas 
už politikos formavimą 
ir įgyvendinimą 
savivaldybėje, tačiau 
neturi didesnio 
palaikymo iš 
savivaldybės vadovybės 
pusės. 

Rekomenduojama sudaryti 
sąlygas JRK daugiau darbo 
laiko skirti jaunimo politikos 
klausimams savivaldybėje, 
taip pat stiprinti JRT veiklą, 
tuo pačiu stiprėtų ir JRK 
galimybės. JRK jaunimo 
reikalams turėtų skirti 100 
proc. darbo laiko. Atnaujinti 
JRK pareigybės aprašymą. 

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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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 dalyvauti15. 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. 

 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Širvintų rajone yra 23 vietos bendruomenių 
organizacijos, iš kurių dauguma dirba su jaunimu, taip pat teikia paraiškas projektams 
jaunimo veiklai įgyvendinti: 

1. Anciūnų bendruomenė; 
2. Avižonių krašto bendruomenė; 
3. Bartkuškio bendruomenė; 
4. Čiobiškio bendruomenė; 
5. Družų kaimo bendruomenė; 
6. Gelvonų krašto bendruomenė; 
7. Kiauklių kaimo bendruomenė; 
8. Kernavės bendruomenė; 
9. Kernavės seniūnijos bendruomenė; 
10. Motiejūnų kaimo bendruomenė; 
11. Musninkų kaimo bendruomenė;  
12. „Medžiukų" kaimo bendruomenė; 
13. Plikiškių kaimo bendruomenė; 
14. Rimučių bendruomenė;  
15. Šešuolėlių I-II kaimų bendruomenė;  
16. Šiaulių kaimo bendruomenė; 
17. Širvintų rajono Musninkų miestelio kultūros puoselėtojų bendruomenė „Spindulys“; 

                                                             
 
 

15 „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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18. Širvintų kaimo bendruomenė; 
19. Bendruomenė „Vienkiemis“; 
20. Vileikiškių kaimo bendruomenė; 
21. Zibalų kaimo bendruomenė; 
22. Zasino kaimo bendruomenė; 
23. Visuomeninė organizacija Lapelių bendruomenė. 
 

Vertinimo metu nebuvo gauta tikslių duomenų apie jaunimo dalyvavimo savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją (t.y. vietos bendruomenėse) galimybes. Tačiau visos apklausoje 
dalyvavusios organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai) nurodė, kad jaunimas 
Širvintų rajono savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, vietos 
organizacijų savivaldoje. 
 

 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, Širvintų rajono savivaldybėje su socialiai 
pažeidžiamu jaunimu dirba 7 socialinės organizacijos: 2 stacionarios socialinių paslaugų 
įstaigos (Socialinių paslaugų centras ir labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos 
namai) ir 5 nestacionarios (dienos centrai vaikams). Į šį skaičių neįeina kaimo 
bendruomenės, sporto klubai.  
 
Savivaldybės teritorijoje veikia Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras, kuris visame 
rajone turi 12 filialų. Prie kultūros centro ir jo filialų suburti 53 mėgėjų meno kolektyvai. 
Veikia Širvintų rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir 21 viešosios bibliotekos filialas. 
Surinktais duomenimis Širvintų savivaldybės teritorijoje taip pat įregistruoti 8 sporto klubai, 
VšĮ Širvintų laisvalaikio centras. 
 
Apklausos rezultatai patvirtino, kad jaunimas turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, 
vietos organizacijų savivaldoje. Apie tokias galimybes nežinojo tik dviejų organizacijų 
respondentai, tačiau nebuvo nei vieno apklausos dalyvio, teigusio, kad jaunimui nėra 
sudaromos sąlygos dalyvauti su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje (žr. 5 pav.). 
 
5 pav. Ar jaunimas Jūsų savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, 
vietos organizacijų savivaldoje? Proc. atsakiusiųjų. N=13 

0,0

15,4

84,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ne

Nežinau/negaliu
atsakyti

Taip

 
Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Vertinimo metu nebuvo gauta tikslių duomenų apie jaunimo dalyvavimo su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje galimybes, tačiau iš JRK pateiktų duomenų galima spręsti, 
kad jaunimas šių organizacijų savivaldoje praktiškai nedalyvauja, greičiau yra tikslinė grupė, 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje  
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kuriai skirta šių organizacijų vykdoma veikla. Apie su jaunimu dirbančių organizacijų 
vykdomus jaunimo poreikių tyrimus jokių duomenų nebuvo surinkta. 
 

 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, Širvintų rajone iš viso veikia 10 jaunimo 
organizacijų, iš kurių aktyviausios yra ŠRJVOS AS, Jaunieji šauliai, Jaunimo organizacijos 
„Darbas“ Širvintų skyrius , Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Širvintų rajono 
visuomeninė jaunimo ir moksleivių organizacija dailės galerija „Vieversys“ ir kt.  
 
Širvintų rajone iš viso veikia 25 organizacijos, dirbančios su jaunimu. Taip pat rajone veiklą 
vykdo 3 religinės bendruomenės. Aktyviausios organizacijos, dirbančios su jaunimu, yra 
Čiobiškio seniūnijos kultūros ir sporto klubas „Pykuolis“, Lietuvos vaikų teisių gynimo 
organizacija „Gelbėkit vaikus" Širvintų padalinys ir kt. 
  
Remiantis interviu duomenimis, du trečdaliai organizacijų, dirbančių su jaunimu, yra 
neaktyvios. Tai lemia finansavimo organizacijų veikloms vykdyti trūkumas, žmonių kaita 
organizacijose (daug išvažiuojančių studijuoti į kitus miestus, taip pat emigruojančių), 
nepakankamas savivaldybės palaikymas, taip pat nepakankamas ar neefektyvus 
informavimas apie jaunimo organizacijų veiklą.  
 
Širvintų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ apjungė 
aktyviausias rajono jaunimo organizacijas: 

 Neformalus jaunimo klubas „Excrazy“; 
 Jaunimo organizacija „Darbas“ Širvintų skyrius; 
 Visuomeninė organizacija „Žingsniai“; 
 „Gelbėkit vaikus“ Širvintų struktūrinis padalinys; 
 Šv. Mykolo Arkangelo parapijos jaunimas; 
 „Lietuvai pagražinti“ draugijos Širvintų skyrius;  
 Širvintų sporto mokykla; 
 Širvintų rajono visuomeninės jaunimo ir moksleivių organizacijos dailės galerija 

„Vieversys“; 
 Širvintų rajono jaunimo klubas „ANTI's“;  
 Sportinių šokių klubas „Širviai“. 

 
ŠRJVOS AS pagrindiniai tikslai – atstovauti Širvintų rajono jaunimui ir jaunimo organizacijoms 
valstybinėse institucijose, visuomeninėse organizacijose ir kt., burti jaunimo organizacijas, 
padėti joms keistis informacija, stiprinti tarpusavio supratimą, skatinti bendrą veiklą, 
iniciatyvas, skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą, jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje, 
tobulinti Širvintų rajono jaunimo organizacijų narių kompetenciją, kvalifikaciją. 
 
4 ŠRJVOS AS atstovai yra deleguoti į Širvintų jaunimo reikalų tarybą. Formuojant jaunimo 
politiką ŠRJVOS AS yra įtakingiausia jaunimo institucija Širvintų savivaldybėje. 
 
ŠRJVOS AS nariai – Širvintų rajone veikiančios jaunimo ar su jaunimu dirbančios 
organizacijos, kuriose ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės, taip pat savanoriai16.  

                                                             
 
 

16 Širvintų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įstatai, patvirtinti 2010 m. 
liepos 22 d. visuotiniame narių susirinkime. 

3.3 Jaunimo veikla  
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ŠRJVOS AS valdymo organai yra: valdyba, prezidentas, kontrolės komisija, biuras 
(administravimo organas). Aukščiausias organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris 
šaukiamas ne rečiau, kaip 1 kartą per metus, neeilinis susirinkimas gali būti šaukiamas 
valdybos, kontrolės komisijos arba 1/3 narių reikalavimu. ŠRJVOS AS kontrolės komisija 
rengia savo veiklos ataskaitas ir pateikia jas visuotiniam narių susirinkimui ne rečiau kaip 
kartą per metus. Kontrolės komisija prižiūri AS ūkinę ir finansinę veiklą bei AS įstatų 
laikymąsi.  
 
Širvintų rajone veikia 5 neformalios jaunimo grupės, kurių sąrašas pateikiamas 8 lentelėje. 
 
8 lentelė. Neformalios jaunimo grupės 

Neformali jaunimo grupė Veiklos tikslas 
Širvintų rajono jaunimo klubas 
„ANTI’s“ 

Skatinti bendruomenės jaunimo iniciatyvas. 

Širvintų Šv. Mykolo Arkangelo 
parapijos jaunimas 

Skatinti jaunimo laisvalaikio užimtumą, propaguoti 
krikščioniškas vertybes. 

„Excrazy“ Propaguoti sveiką gyvenimo būdą.  
Sceninės raiškos grupė Skatinti bendruomenės jaunimo iniciatyvą, ugdyti 

meninius įgūdžius. 
Renginių organizacinis klubas 
„ROK'as“ 

Skatinti bendruomenės jaunimo iniciatyvą, ugdyti 
meninius įgūdžius. 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis JRK pateiktais ir viešai prieinamais duomenimis 
 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, Širvintų rajone įsikūrusioms neformalioms 
jaunimo grupių iniciatyvoms lėšų neskiriama, kadangi nėra atskiros programos jaunimo 
projektinei veiklai finansuoti bei jos finansavimo tvarkos aprašo.  
 
Atsakydami į klausimą, ar žino jaunimo organizacijas, veikiančias Širvintų rajono 
savivaldybėje, didžioji dauguma atviros jaunimo apklausos respondentų atsakė teigiamai.  
 
Atsakant į klausimą, kas labiausiai paskatintų dalyvauti jaunimo organizacijos veikloje, visi 
jaunimo apklausos respondentai pažymėjo, kad dalyvavimą lemia patrauklūs ir artimi tikslai 
bei idėjos, taip pat 71,4 proc. apklaustųjų nuomone, dalyvavimą jaunimo organizacijų 
veikoje paskatintų patrauklios ir jaunimui priimtinos veiklos formos (žr. 6 pav.). 
 
6 pav. Kas labiausiai paskatintų dalyvauti jaunimo organizacijos veikloje? Proc. 
atsakiusiųjų. N=7. 
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Šaltinis: Širvintų rajono jaunimo apklausa, 2011 
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Dauguma apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų manė, kad jaunimui veiklos pakanka, 
tačiau tik dalis jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje veikloje; 15,4 proc. atsakiusiųjų manė, 
kad galimybės dalyvauti šioje veikloje yra mažos (žr. 7 pav.). 
 
7 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. Proc. 
atsakiusiųjų. N=13 

7,7

15,4
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Jaunimas turi daug galimybių
dalyvauti veikloje
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šioje veikloje

 
Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Atsakydami į klausimą, kaip būtų galima padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimui skirtoje 
veikloje, organizacijų apklausos respondentai atsakė, kad situaciją pagerintų naujų erdvių, 
skirtų jaunimui, sukūrimas, taip pat reiktų didinti jaunimo savarankiškumą, leisti patiems 
priimti sprendimus, didinti informacijos sklaidą apie jaunimo dalyvavimo savivaldybės 
veikloje galimybes. Vienas respondentas atkreipė dėmesį, kad yra svarbu, jog sprendimai 
jaunimo klausimais nebūtų vilkinami ir didesnis dėmesys turėtų būti atkreipiamas į neįgalųjį 
jaunimą.  
 
Remiantis vertinimo duomenimis galima teigti, kad jaunimo organizacijų yra pakankamai, 
tačiau jų veikla yra vystoma nevienodai. Geriausiai išsilaiko tos organizacijos, kurios yra 
remiamos ar finansuojamos iš kelių šaltinių (nacionalinių programų, savivaldybės paramos, 
privačių lėšų). Organizacijoms išsilaikyti ir būti aktyvioms yra labai sudėtinga. Rajono 
jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos finansavimą gali gauti tik Širvintų rajono 
visuomeninių organizacijų programų rėmimo ir jaunimo aktyvumo skatinimo projektų 
rėmimo tvarka.  
 
Jaunimo dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje kol kas yra palyginti ribotas. Didžioji dalis 
aktyvaus ir pilietiško jaunimo išvyksta iš rajono ieškoti geresnių išsilavinimo ir įsidarbinimo 
galimybių. Todėl, viena vertus, jaunimo organizacijos nevykdo veiklos, nes neturi tam lėšų; 
kita vertus, savivaldybė joms neskiria lėšų, nes organizacijos nėra aktyvios ir nevykdo veiklos. 
Aktyviausia jaunimo organizacija ŠRJVOS AS yra atstovaujama Jaunimo reikalų taryboje. 
Apibendrinant, sprendimų priėmime dalyvauja tik patys aktyviausi jaunuoliai. 
 

 
Remiantis savivaldybės pateiktais ir viešai prieinamais duomenimis, Širvintų rajono 
savivaldybėje veikia 11 bendrojo lavinimo mokyklų, Širvintų meno mokykla, Širvintų sporto 
mokykla, Širvintų rajono švietimo centras, 2 stacionarios socialinių paslaugų įstaigos 
(Socialinių paslaugų centras ir labdaros ir paramos fondo Širvintų parapijos globos namai) ir 
5 nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos (dienos centrai vaikams). Remiantis atskirų 

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigose, vaikų 
globos namuose  
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švietimo įstaigų viešai prieinama informacija, jaunimo atstovai dalyvauja šių įstaigų tarybose, 
tačiau vertinimo metu tikslių duomenų apie jaunimo savivaldą šiose įstaigose nebuvo gauta. 
 

 
Kaip buvo įvardinta 2 skyriuje, Širvintų rajono savivaldybėje formaliai yra sudarytos sąlygos 
jaunimui dalyvauti formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje per Jaunimo 
reikalų tarybos veiklą, kuri atstovauja jaunimo interesus savivaldybėje. Jaunimo reikalų 
taryboje jaunimą atstovauja keturi asmenys, kuriuos deleguoja ŠRJVOS AS.  
 
Interviu duomenimis jaunimas neišnaudoja JRT teikiamų galimybių formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje.  
 
Atsakydami į klausimą, kaip bendradarbiauja su savivaldybės JRK, dauguma apklausoje 
dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų pažymėjo, kad gauna informaciją iš savivaldybės 
JRK, trečdalis respondentų pažymėjo, kad teikia įvairią informaciją, pasiūlymus (žr. 8 pav.). 
 
8 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo 
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=12 
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Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  

 
Respondentai, užpildę laukelį „Kita“, kaip vieną iš bendradarbiavimo formų nurodė renginių 
jaunimui organizavimą ir aktyvią JRK veiklą.  
 
Pusė apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nurodė, kad teikia pasiūlymus 
savivaldybės jaunimo tarybai ir / ar kitai savivaldybės institucijai dėl jaunimo politikos 
įgyvendinimo, į dalį kurių buvo atsižvelgta, t.y. iškelti aktualūs klausimai yra nagrinėjami 
(jaunimo centro įkūrimas, jaunimo darbuotojo etato įsteigimas, sporto aikštelių 
sutvarkymas). Tačiau apklausos respondentai nurodė, kad nebuvo atsižvelgta į pasiūlymus 
dėl poilsio zonų įrengimo jaunoms mamoms su vaikais, parko mieste pritaikymo jaunimo 
poreikiams, lėšų jaunimo projektų rengimui ir pan. 
 
Dauguma apklausoje dalyvavusių organizacijų manė, kad bendradarbiavimas su savivaldybe 
per pastaruosius trejus metus šiek tiek suintensyvėjo, tačiau akivaizdu, kad reikėtų geriau 
įtraukti jaunimą į savivaldybėje priimamus sprendimus, susijusius su jaunimo veikla (žr. 9 
pav.). 

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje  
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9 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 – 
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). Atsakymų vidurkiai. N=12 
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Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Tuo tarpu savivaldybės atstovai pasigenda aktyvesnio jaunimo dalyvavimo įvairiose veiklose.  
 

 
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados: 

 Pirma, Širvintų rajono savivaldybės jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra vidutinio 
lygio. 

 Antra, jaunimo politikai aktualių sprendimų priėmime dalyvauja tik patys aktyviausi 
jauni žmonės. Jaunimo atstovavimas didžiąja dalimi vyksta per Jaunimo reikalų 
tarybą. Tačiau JRT galimybės dar yra nepilnai išnaudojamos – jaunuoliai teikia mažai 
pasiūlymų, ir nėra tokie aktyvūs, kokie galėtų būti. Kita vertus, naujos sudėties JRT 
veikia palyginti neseniai, jaunimo atstovams trūksta žinių ir įgūdžių formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką.  

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

 
9 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
dalyvavimas 
(2 Metodikos 
indikatorius) 

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

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją 

Apklausos rezultatų 
duomenimis jaunimas 
turi galimybes dalyvauti 
vietos bendruomenių / 
vietos organizacijų 
savivaldoje. 

Nepakanka pateiktų 
bei viešai prieinamų 
duomenų šiam 
kriterijui įvertinti. 

Rekomenduojama 
aktyviau skatinti vietos 
bendruomenių 
jaunimą įsitraukti į 
vietos jaunimo 
organizacijas, 
bendruomenių 
organizacijas ir jų 
savivaldą.  

Jaunimo dalyvavimas 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų 

Nepakanka pateiktų bei 
viešai prieinamų 
duomenų šiam kriterijui 

Nepakanka pateiktų 
bei viešai prieinamų 
duomenų šiam 

Rekomenduojama 
šviesti jaunimo 
organizacijas, 

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

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

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
savivaldoje įvertinti. kriterijui įvertinti. pristatant jaunimo 

įtraukimo į savivaldą 
galimybes, į JRT sudėtį 
/ veiklą įtraukti 
daugiau su jaunimu 
dirbančių organizacijų.  

Jaunimo veikla Savivaldybėje veikia 
jaunimo organizacijos ir 
neformalios grupės, 
meno ir sporto mokyklos, 
sporto klubai, VšĮ Širvintų 
laisvalaikio centras, 
palyginti aktyvios vietos 
bendruomenės. 

Jaunimo organizacijų 
veikla yra ribojama 
nepakankamų 
finansinių išteklių.  

Rekomenduojama 
daugiau dėmesio skirti 
jaunimo laisvalaikio ir 
užimtumo 
priemonėms, 
analizuojant ir 
atsižvelgiant į Širvintų 
rajono jaunimo 
poreikius.  

Jaunimo savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo 
švietimo įstaigose, 
vaikų globos 
namuose 

Jaunimas turi galimybes 
dalyvauti formaliojo 
švietimo įstaigų 
savivaldoje. 

Nepakanka pateiktų 
bei viešai prieinamų 
duomenų šiam 
kriterijui įvertinti. 

Rekomenduojama 
skatinti mokinių 
savivaldą. Taip pat 
stiprinti jaunimo 
organizacijas, dirbant 
su organizacijų 
lyderiais, jaunimo 
tarpe ugdyti naujus 
lyderius. 

Jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 

Jaunimo atstovai 
dalyvauja formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje per 
JRT veiklą.  

JRT veikloje dalyvauja 
aktyviausi savivaldybės 
jaunuoliai, tačiau JRT 
galimybės yra per 
mažai išnaudojamos. 
JRT pasiūlymai 
savivaldybės tarybai 
yra rekomendacinio 
pobūdžio, neturi 
esminės įtakos 
savivaldybės politikos 
prioritetų formavimui. 

Rekomenduojama 
stiprinti JRT, daugiau 
įtraukti jaunimą į kitų 
savivaldybės tarybų / 
komitetų, savivaldybės 
tarybos veiklą. Taip pat 
tobulinti JRT veikloje 
dalyvaujančių 
jaunuolių 
kompetencijas 
viešosios politikos 
srityse ir kt. 
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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. 
 

 
Širvintų rajono savivaldybėje jaunimo arba su jaunimu dirbančių organizacijų projektams 
lėšos yra skiriamos vykdant Širvintų rajono savivaldybės programos „Kultūros veiklos 
vystymo ir visuomeninių organizacijų rėmimo programa" paprogramę „Visuomeninių 
organizacijų rėmimas ir jaunimo aktyvinimas“ (funkcinės klasifikacijos kodas 8.4.1.1.) pagal 
Visuomeninių organizacijų programų rėmimo ir jaunimo aktyvinimo nuostatus17. Žemiau 
lentelėje pateikiami duomenys apie lėšas, skirtas iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto 
Visuomeninių organizacijų rėmimo ir jaunimo aktyvinimo konkursų vykdymui 2008-2011 m. 
 
10 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos visuomeninių organizacijų programų rėmimo ir 
jaunimo aktyvumo skatinimo projektų įgyvendinimui18 

Metai Suma, Lt 
2008 18395,00 
2009 0,00 
2010 3000,00 
2011 3000,00* 

* numatyta skirti lėšų suma  
Šaltinis: sudaryta autorių pagal JRK pateiktus duomenis 
 
Širvintų rajono savivaldybė, atsižvelgdama į esamus finansinius pajėgumus, remia jaunimo ir 
su jaunimu dirbančias organizacijas. Remiantis Širvintų rajono visuomeninių organizacijų 
programų rėmimo ir jaunimo aktyvumo skatinimo projektų rėmimo nuostatais, naujai 
įsteigtam juridiniam asmeniui padengiamos teisinės registracijos išlaidos (iki 500 Lt), 
remiami visuomeninių organizacijų programų ir jaunimo aktyvinimo projektai. Pagal šiuos 
nuostatus, Širvintų rajono savivaldybės bendram finansavimui gauti, prioritetas teikiamas 
projektams, kurie dalyvauja respublikinių ar tarptautinių fondų konkursuose, yra tęstiniai ir 
vykdo šias remiamas veiklas: nusikaltimų, žalingų įpročių prevencijos; vaikų ir jaunimo 
užimtumo; jaunimo iniciatyvų skatinimo; bendruomenių iniciatyvų skatinimo; rajono 
kultūrinių ir sportinių tradicijų kūrimo; patirties mainų, informacinės visuomenės plėtros. 
 
2008 m. vykdant Visuomeninių organizacijų rėmimo ir jaunimo aktyvinimo konkursą 
finansavimas skirtas dešimčiai jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų. 

                                                             
 
 

17 Visuomeninių organizacijų programų rėmimo ir jaunimo aktyvinimo nuostatus (aktuali redakcija 2009-04-
03). 

18 Širvintų rajono savivaldybės biudžetas 2010-2012 metams pagal 14 programų. 

4.1 Finansinė parama  
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Remiantis Širvintų rajono visuomeninių organizacijų programų rėmimo ir jaunimo aktyvumo 
skatinimo projektų rėmimo nuostatais, 2008-2010 m. naujai įsteigtoms 2 jaunimo 
organizacijoms buvo padengtos teisinės registracijos išlaidos. 
 
2008-2011 m. buvo patenkinta apie 80 proc. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
prašymų finansuoti veiklą. JRK pateiktais duomenimis jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų kreipimųsi dėl finansavimo nuo 2008 metų mažėjo. 
  
2008-2010 m. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos finansavimui Širvintų 
rajono savivaldybė visais atvejais skyrė dalinį finansavimą (žr. 11 lentelę). 
 
11 lentelė. Finansuotų ir bendrai finansuotų jaunimo organizacijų, jaunimui skirtų 
organizacijų projektų 2008-2010 m. skaičius 

Metai Finansavimas 
Jaunimo 

organizacijų 
projektai 

Jaunimui skirtų 
organizacijų 

projektai 

Neformalių 
jaunimo grupių 

projektai 
2008 Pilnai finansuoti 0 0 0 

Bendrai finansuoti 2 8 0 
2009 Pilnai finansuoti 0 0 0 

Bendrai finansuoti 1 1 0 
2010 Pilnai finansuoti 0 0 0 

Bendrai finansuoti 0 1 0 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Remiantis organizacijų apklausos duomenimis, beveik pusė respondentų atsakė, kad jų 
organizacija nėra pasinaudojusi jokia savivaldybės parama. Respondentai, pažymėję „Kita“, 
nurodė, kad organizacijos sulaukia ir rėmėjų paramos, kurios paskirstymas vyksta per 
savivaldybės administraciją (žr. 10 pav.).  
 
10 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per 
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=13 
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23,1
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Lėšomis skirtomis ilgalaikiam turtui įsigyti
ar remontuoti

Projektų finansavimu

Lėšomis, padengiančiomis įsisteigimo
išlaidas

Lėšomis, skirtomis padengti
administravimo išlaidas

Kita 

Nesinaudojome jokia parama

 
Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Remiantis apklausos ir interviu duomenimis, jaunimo organizacijos yra nusivylę, nes dėl 
didelio savivaldybės lėšų stygiaus finansinės ir materialinės paramos gauna nepakankamai.  
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Organizacijų apklausos respondentai vidutiniškai (patenkinamai) vertino savivaldybės 
skiriamos finansinės paramos ir jų organizacijos poreikių atitikimą (žr. 11 pav.). Kai kurie 
respondentai, žemai įvertinę suteikiamas finansinės paramos galimybes, teigė, kad jaunimo 
ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloms vykdyti skiriamas finansavimas yra labai mažas 
ir nepakankamas (bendras biudžetas – 3000 Lt). Taip pat respondentai pažymėjo, kad 
neskiriama lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti, o projektų konkursų finansavimo skyrimo 
procedūros trunka daug laiko. 
 
11 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 
5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=11 
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Finansuojamos tos jaunimo veiklos ir jaunimo
politikos sritys, kurias mūsų nuomone labiausiai

reikėtų finansuoti

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės paramos
skyrimo tikslai atitinka mūsų organizacijos

poreikius

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės paramos
skyrimo sąlygos yra paprastos, nesudėtingos,

atitinka mūsų organizacijos galimybes

 
Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Didžioji dauguma jaunimo organizacijų apklausos respondentų (84,6 proc.) nurodė, kad 
jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms labiausiai trūksta finansinės savivaldybės 
paramos (žr. 12 pav.).  
 
12 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Proc. 
atsakiusiųjų. N=12 
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Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Pastebėtina, kad neformalios jaunimo grupės negali savarankiškai teikti prašymų 
finansavimui gauti, tačiau tokios grupės gali kreiptis į bendruomenę ar NVO ir sudarę sutartį 
kartu dalyvauti projektų atrankos konkursuose.  
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Širvintų rajono savivaldybė sudarė sąlygas visuomeninėms organizacijoms, tarp jų ir jaunimo 
bei su jaunimu dirbančioms organizacijoms, pagal poreikį iš anksto suderinus datą ir laiką 
vieną kartą per mėnesį nemokamai naudotis Turizmo ir verslo informacijos centro sale. 
 
Bendrai, remiantis organizacijų apklausos duomenimis, dauguma rajone veikiančių 
organizacijų, atstovaujančių jaunimą ar dirbančių su jaunimu, priklauso nuo gyventojų 
mokamo 2 proc. pajamų mokesčio ir valstybės finansavimo (tiesioginio ar projektinio) (žr. 13 
pav.). 
 
13 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. Proc. atsakiusiųjų. N=8 

0,0

0,0

22,2

33,3

33,3

33,3

44,4

44,4

66,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lietuvos fondų, kitų NVO

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

Užsienio šalių fondų

Labdaros, paramos

Šalies valdžios institucijų

Iš organizacijos nario mokesčio

ES struktūrinės paramos fondų

Vietos savivaldos institucijos (savivaldybės)

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

 
Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Širvintų rajono savivaldybė bendrai finansuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
projektus (žr. 12 lentelę).  
 
12 lentelė. Bendrų savivaldybės ir jaunimo / su jaunimu dirbančių organizacijų projektų 
skaičius 2008-2010 m. 

Metai Bendrų savivaldybės ir jaunimo / su jaunimu dirbančių organizacijų 
projektų skaičius 

2008 10 
2009 2 
2010 1 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Širvintų rajono savivaldybė įvairiomis paramos formomis prisideda prie bendrai 
finansuojamų jaunimo projektų. Projektų veiklų vykdymui suteikia patalpas, organizacinę 
techniką, teikia specialistų konsultacijas ir kt.  

4.2 Materialinė parama  

4.3 Kitokia parama 
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Apibendrinant skyriaus duomenis, daromos išvados:  

 Pirma, savivaldybės skiriama finansinė ir kita parama jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų veiklai 2009-2011 metais dėl ribotų finansinių galimybių yra 
labai sumažėjusi ir yra nepakankama jaunimo veiklai. 

 Antra, savivaldybė turėtų investuoti į kokybiškų jaunimo NVO projektų kūrimą – 
mokyti ir informuoti jaunimo NVO apie jų galimybes gauti savivaldybės / valstybės ar 
tarptautinę paramą, apie paraiškų rengimą, savivaldybės prioritetus ir geresnį 
jaunimo poreikių ir savivaldybės prioritetų suderinamumą ir papildomumą. 

 
13 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 Pagal Visuomeninių 

organizacijų programų 
rėmimo ir jaunimo 
aktyvinimo programą 
numatyta finansuoti 
jaunimo organizacijų 
veiklas. 

Jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų 
projektams yra skiriama 
labai maža finansinė 
parama.  

Rekomenduojama 
savivaldybei užtikrinti 
paramą jaunimo ir su 
jaunimu dirbančioms 
nevyriausybinėms 
organizacijoms. Sudaryti 
sąlygas neformalioms 
jaunimo grupėms 
dalyvauti paraiškų 
konkursuose. Skatinti 
verslo įmones prisidėti 
prie jaunimo organizacijų 
veiklos projektų 
finansavimo. 

Materialinė 
parama 

Savivaldybė sudarė 
sąlygas visuomeninėms 
organizacijos, tarp jų ir 
jaunimo bei su jaunimu 
dirbančioms 
organizacijoms 
nemokamai naudotis 
Turizmo ir verslo 
informacijos centro sale. 

Nenustatyta. 

Kitokia parama Savivaldybė įvairiomis 
paramos formomis 
prisideda prie bendrai 
finansuojamų jaunimo 
projektų. 

Savivaldybė nevykdo 
jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų 
atstovų kvalifikacijos 
tobulinimo. 

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

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

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

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

 

 
Vertinimui pateiktais JRK duomenimis, Širvintų rajono savivaldybė neatlieka jaunimo 
mokymo, konsultavimo poreikių tyrimų. 
 
Širvintų rajono savivaldybė 2008-2011 m. organizavo / finansavo 4 mokymus jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų atstovams (žr. 13 lentelę). 
 
14 lentelė. Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai  

Metai Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai 
2008 Seminaras „Projektų rengimas“ 
2009 Seminaras „JTBA galimybės ir perspektyvos“ 
2010 Mokymai „Lyderiavimas“ renginys „Kartu mes galime daugiau“ 
2011 Konsultacijos Širvintų rajono bendrojo lavinimo mokyklose 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Detalesnė informacija apie Širvintų rajone vykdomus jaunimui skirtus neformalius mokymus 
yra labai ribota – savivaldybė tokių duomenų nerenka.  
 
Remiantis interviu ir apklausos duomenimis, Širvintų rajono savivaldybėje neformalaus 
mokymo ir konsultavimo veiklos trūksta. Tačiau neformalaus ugdymo paslaugas teikia 
savivaldybės biudžetinės įstaigos (Širvintų švietimo centras, Širvintų meno mokykla, Širvintų 
sporto mokykla).  
 
Širvintų savivaldybės jaunimo apklausos duomenimis, jaunuoliai dalyvauja įvairaus pobūdžio 
neformaliuose mokymuose, pvz., Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) forumas, 
„Socialinė virtuvė“, „Nuo scenos iki ekrano“, Lyderių kursai, mokymai Psichologijos 
mokykloje, mokymai renginių organizavimo klube ir kt. (žr. 14 pav.).  
 
Į klausimą, kokių jaunimui skirtų mokymų trūksta Širvintų rajono savivaldybėje, jaunimo 
apklausos respondentai pažymėjo profesinio informavimo ir konsultavimo trūkumą. Taip pat 
respondentai pageidautų daugiau gilinti žinias psichologijos srityje. 

5.1 Jaunimo mokymas ir 
konsultavimas 
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14 pav. Jei dalyvavote, įvertinkite mokymus (skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 - visiškai nesutinku, 
o 5 - visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=6 
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Mielai dalyvaučiau tokiuose mokymuose

 
Šaltinis: Širvintų rajono jaunimo apklausa, 2011  
 
Širvintų rajono organizacijų apklausa parodė, kad penki respondentai iš trylikos, esant 
reikalui, tiria jaunimo neformalaus mokymo poreikius. Organizacijų apklausos respondentų 
nuomone, populiariausias mokymo metodas yra aktyvus dalyvavimas, taip pat taikomi 
neformalaus bendravimo, mokymosi iš patirties ir grupiniai metodai (žr. pav. žemiau). Apie 
77 proc. mokymus vykdančių respondentų organizacijų vertina savo teikiamų mokymų 
kokybę. 
 
11 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Proc. atsakiusiųjų. N=13 
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Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Širvintų rajono savivaldybėje daugiausiai su jaunimu dirba formaliojo ir neformaliojo 
švietimo ir ugdymo darbuotojai. Širvintų rajono jaunimui neformalaus ugdymo paslaugas 
teikia 3 savivaldybės biudžetinės įstaigos (Širvintų meno mokykla, Širvintų sporto mokykla, 
Širvintų švietimo centras). Vertinimo metu nebuvo gauta tikslių duomenų apie asmenų, 
dirbančių su jaunimu Širvintų rajono savivaldybėje, skaičių, šių darbuotojų darbo sąlygas, 
kvalifikacijos kėlimo galimybes. 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu  
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Organizacijų apklausos duomenimis didžioji dalis respondentų (61,5 proc.) mano, kad 
jaunimui neformalaus mokymo ir ugdymo Širvintų rajono savivaldybėje nepakanka (žr. 14 
pav.).  
 
14 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų 
jaunimui, Jūsų savivaldybėje? Proc. atsakiusiųjų. N=13 
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Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jokių programų, priemonių bei projektų, 
užtikrinančių asmenų, dirbančių jaunimo neformalaus ugdymo srityje, apsikeitimo 
informacija ir patirtimi savivaldybė nevykdo. Siekiant dar kokybiškesnių rezultatų, reikėtų 
daugiau investuoti į neformalaus ugdymo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, 
glaudžiau bendradarbiauti su kitomis savivaldybėmis, kitomis šalimis, stiprinti ugdymo 
įstaigų žmogiškuosius išteklius. 
 
Apibendrinant, galima teigti, kad jaunimo neformalaus ugdymo ir konsultavimo veikla 
Širvintų rajono savivaldybėje yra pakankamai išplėtota. Savivaldybė nevykdo jaunimo 
mokymo poreikių tyrimų. Teigiamai vertinama visų trijų biudžetinių neformaliojo ugdymo 
įstaigų (Širvintų meno mokykla, Širvintų sporto mokykla, Širvintų švietimo centras) veikla. 
Tačiau savivaldybė turėtų tikslingiau vykdyti jaunimo neformalaus ugdymo poreikių tyrimus 
ir, atsižvelgus į jų rezultatus, plėtoti neformalaus ugdymo veiklą Širvintų rajone, pasitelkti 
profesionalius lektorius, kurie padėtų užtikrinti mokymų kokybę ir geresnį atitikimą jaunimo 
poreikiams. 
 

 
Apibendrinant skyriaus informaciją, 15 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos 
pagal 4 Metodikos indikatorių. 
 
15 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 

Neformalaus ugdymo 
veiklą vykdo 3 

Jaunimo 
neformalaus ugdymo 

Rekomenduojama, esant 
galimybėms, skirti tikslinį 

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo 
situacija 

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo neformalus 
ugdymas, jaunimo 

mokymai ir 
konsultavimas  
(4 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
savivaldybės 
neformalaus ugdymo 
įstaigos (Širvintų meno 
mokykla, Širvintų 
sporto mokykla, 
Širvintų švietimo 
centras). 
Taip pat bent kelios 
jaunimo organizacijos 
savivaldybėje vykdo 
neformalaus ugdymo 
ir švietimo veiklas. 

ir konsultavimo 
poreikiai 
savivaldybėje nėra 
pilnai patenkinami, 
trūksta neformalaus 
mokymo paslaugų ir 
jų prieinamumo. 
Nevykdomi 
sistemingi 
neformalaus 
mokymo poreikių 
tyrimai. 

finansavimą jaunimo 
neformaliam mokymui ir 
ugdymui savivaldybėje. 
Taip pat daugiau išnaudoti 
valstybinio bei tarptautinio 
projektinio finansavimo 
galimybes. 
Rekomenduojama 
sistemingai analizuoti 
jaunimo mokymo ir 
ugdymo bei konsultavimo 
poreikius ir, atsižvelgus į 
šiuos poreikius, remti tuos 
poreikius atitinkančių 
institucijų veiklą. 

Asmenys, dirbantys 
su jaunimu 

Negauta pakankamai 
duomenų šiam 
kriterijui įvertinti. 

Negauta pakankamai 
duomenų šiam 
kriterijui įvertinti. 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo padėtis 

Vykdomi pavieniai 
neformalaus ugdymo 
projektai. 

Jaunimo 
neformalaus ugdymo 
poreikiai 
savivaldybėje nėra 
pilnai patenkinami. 
Nevykdomi 
sistemingi 
neformalaus ugdymo 
poreikių tyrimai. 
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 6. JAUNIMO INFORMAVIMAS  

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

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

 

 
Savivaldybė nuolatos informuoja jaunimą ir su jaunimu dirbančias organizacijas apie savo 
veiklą savivaldybės tinklalapyje. JRK elektroniniu paštu siunčia informaciją jaunimo 
organizacijoms, informuoja jaunimą apie vykstančius renginius, šaukiamus JRT posėdžius, 
organizuojamus projektų konkursus. Dažnai tokia informacija yra perduodama ir tiesiogiai 
telefonu. 
 
Kasmet savivaldybė organizuoja diskusijas tarp savivaldybės atstovų ir jaunimo bei jaunimo 
organizacijų jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais. Šių renginių statistika pateikiama 16 
lentelėje. 
 
16 lentelė. Savivaldybės vykdytos diskusijos su jaunimo atstovais jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais 

Metai Diskusijų skaičius Jaunuolių, dalyvavusių diskusijose, skaičius 
2008 2 20 
2009 2 50 
2010 1 25 
2011 11 150 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Atsakydami į klausimą, kokią informaciją gauna iš savivaldybės, daugiau kaip pusė jaunimo 
organizacijų apklausos respondentų pažymėjo savivaldybėje svarstomus ir priimtus 
sprendimus jaunimui aktualiais klausimais. Taip pat respondentams svarbi informacija apie 
jaunimui skirtus renginius bei finansavimo galimybes. Mažiau aktuali informacija yra apie 
savivaldybės įgyvendinamus projektus, skirtus jaunimui. Respondentai atkreipė dėmesį, kad 
gauną šią informaciją ne savivaldybės iniciatyvos dėka, o tiesiog informacija yra laisvai 
prieinama kiekvienam suinteresuotam asmeniui (žr. 15 pav. ). 

6.1 Jaunimo informavimas apie 
jaunimo politikos įgyvendinimą  
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15 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus. Proc. atsakiusiųjų. N=13 
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Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Savivaldybės teikiamos informacijos apie įgyvendinamą jaunimo politiką išsamumą dauguma 
respondentų vertino vidutiniškai (žr. 16 pav.). 
 
16 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą 
jaunimo politiką. Proc. atsakiusiųjų. N=11 
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Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Respondentų nuomone, mažiausiai efektyvus informavimo būdas yra televizija ir neformalūs 
kanalai. Dauguma respondentų aktualią informaciją iš savivaldybės JRK norėtų gauti 
elektroniniu paštu (žr. 17 pav.). 
 



 

38 

17 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Proc. 
atsakiusiųjų. N=12 
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Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Jaunimo organizacijų apklausos duomenimis, jaunimui vis tik stinga Informacijos apie 
savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais, informacijos 
apie savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui (žr.18 pav.).  
 
18 pav. Kokios informacijos trūksta? Proc. atsakiusiųjų. N=11 
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Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Remiantis interviu ir apklausos duomenimis, jaunimui trūksta informacijos apie veiklos 
galimybes. Kita vertus, dalis jaunuolių patys yra neaktyvūs ir neieško informacijos.  
 
Pagrindiniai informacijos apie jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklas šaltinis yra interneto 
tinklalapiai: Širvintų raj. savivaldybės svetainė http://www.sirvintos.lt; atskirų organizacijų 
tinklalapiai.  

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas  
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Jaunimas taip pat informuojamas skelbimais ir straipsniais vietinėje žiniasklaidoje, el. paštu, 
neformaliais kanalais, interneto svetainėse, rečiau ir skrajutėmis, plakatais bei informacinių 
renginių metu (žr. 19 pav.). 
 
Remiantis interviu ir apklausos duomenimis, kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracija) jaunuolius dažniausiai apie jaunimo veiklos galimybes informuoja vietinėje 
spaudoje, skelbimų lentoje, el. paštu, neformaliais kanalais. 
 
Jaunimo organizacijų apklausos respondentai, atsakydami į klausimą apie jaunimo 
informavimą nurodė ir du alternatyvius kanalus: trumposiomis SMS žinutėmis ir oficialių 
susirinkimų metu. Teikdamos pasiūlymus, kaip gerinti jaunimo informuotumą, apklausoje 
dalyvavusios organizacijos neturėjo išsamių ar naujoviškų pasiūlymų: siūlė kiekvienoje 
seniūnijoje turėti savanorį jaunimo koordinatorių, organizuoti jaunimą pritraukiančius 
sambūrius, aktyviau skelbti informaciją mokinių tarpe, sukurti internetinį puslapį – virtualų 
jaunimo centrą – ir profesionaliai jį prižiūrėti, nuolat skelbti aktualią informaciją bei sukurti 
jaunimo duomenų bazę su komunikavimo moduliais. 
 
19 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Proc. atsakiusiųjų. N=13 
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Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Remiantis Širvintų jaunuolių apklausos duomenimis, jaunimo organizacijos efektyviausiai 
skleistų informaciją apie save, naujų narių priėmimą, vykdomas veiklas organizuojant 
susitikimus su visuomene, jaunimu. Taip pat pristatydami savo veiklą renginiuose ir 
konferencijose (žr. 20 pav.).  
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20 pav. Kur, Jūsų manymu, jaunimo organizacijos turėtų skleisti informaciją apie save, 
naujų narių priėmimą, vykdomas veiklas? Galite rinktis iki TRIJŲ pasirinkimo variantų. 
Proc. atsakiusiųjų. N=7 
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Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Apie jaunimo politikos įgyvendinimą, jaunimui ir jaunimo organizacijoms aktualius įvykius 
(renginius, kvietimus teikti paraiškas projektų konkursams, kitą aktualią informaciją), taip pat 
jaunimo organizacijas, jų veiklą, jaunimą informuoja savivaldybės tinklalapis 
http://www.sirvintos.lt. 
 
Jaunimo organizacijų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų didesnės dalies nuomone, 
vietinė žiniasklaida jaunimo klausimus analizuoja palyginti menku mastu (žr. 21 pav.). 
 
21 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, 
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=12 
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Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Tačiau net 85 procentai apklausos respondentų nurodė, kad bendradarbiauja su žiniasklaida, 
teikdami informaciją aktualią vietos jaunimui, o 77 procentai pažymėjo, kad Širvintų 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui 
vietinėje žiniasklaidoje 
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savivaldybėje jaunimui ir jaunimo organizacijoms sudarytos sąlygos nemokamai žiniasklaidos 
kanalais pristatyti informaciją apie savo vykdomą veiklą. 

 

 
Apibendrinant, galima teigti, kad Širvintų rajono savivaldybėje naudojamos įvairios jaunimo 
informavimo priemonės. Efektyviausios priemonės yra informavimas el. paštu, per 
socialinius tinklus bei interneto svetaines. 
 
17 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 

JRK savo galimybių 
ribose informuoja 
jaunimo organizacijų 
atstovus apie 
savivaldybės jaunimo 
politiką, numatomus 
renginius, projektų 
rengimo galimybes ir kt.  

Informacija pasiekia 
tik aktyvų jaunimą. 

Rekomenduojama 
aktyviau skleisti 
informaciją jaunimui 
renginiuose, 
konferencijose,  
organizuojant susitikimus 
su visuomene, taip pat  
naudojant jaunimo tarpe 
populiarias informacijos 
gavimo priemones 
(elektroniniu paštu, per 
jaunimo interneto 
svetaines, per socialinius 
tinklus, draugas-draugui ir 
pan.) Skatinti jaunimo ir su 
jaunimu dirbančias 
organizacijas aktyviau 
vykdyti jaunimo 
informavimo veiklą.  

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Savivaldybės aktyvus 
jaunimas pakankamai 
gerai žino apie jaunimo 
veiklos galimybes. 

Informacija pasiekia 
tik aktyvų jaunimą. 

Jaunimo leidiniai Nepakanka pateiktų bei 
viešai prieinamų 
duomenų šiam kriterijui 
įvertinti. 

Nepakanka pateiktų 
bei viešai prieinamų 
duomenų šiam 
kriterijui įvertinti. 

Erdvė jaunimui 
vietinėje 
žiniasklaidoje 

Vietos žiniasklaida 
bendradarbiauja su 
jaunimo 
organizacijomis, 
nemokamai skelbia 
jaunimui aktualią 
informaciją. 

Nenustatyta. 

6.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS, 
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS  

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

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

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

prioritetams;  
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra Širvintų rajono savivaldybėje yra Jaunimo 
reikalų taryba, kurios 4 nariai yra savivaldybės institucijų atstovai ir 4 jaunimo organizacijų 
atstovai, deleguoti ŠRJVOS AS. Tačiau sprendžiant įvairius konkrečius klausimus į tarybos 
posėdžius gali būti kviečiami ir kitų institucijų, kurios specializuojasi tam tikroje srityje, 
atstovai. JRT nuostatuose numatyta rengti posėdžius ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 
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, Jaunimo reikalų taryba itin mažai teikia 
siūlymų ir prašymų. Per ataskaitinį laikotarpį Širvintų rajono savivaldybės tarybai buvo 
pateikti 2 prašymai, kurie nebuvo patenkinti.  
 

 
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama kaip horizontali politika bendradarbiaujant 
savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės politikos sritis. 
Jaunimo politikos įgyvendinimas yra integruotas į savivaldybės Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus, Švietimo ir sporto skyriaus 
tiesiogines funkcijas. 
 
18 lentelė. Pagrindiniai jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybės tarybos (komitetų, 
komisijų) posėdžiuose 2008-2011 m. 

Metai Pagrindiniai jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybės tarybos 
(komitetų, komisijų) posėdžiuose 

2008 Širvintų rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija; 
Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų 
pakeitimas. 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios 
struktūros  

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų 
programose, planuose  
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Metai Pagrindiniai jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybės tarybos 
(komitetų, komisijų) posėdžiuose 

2009 - 
2010 Širvintų rajono jaunimo reikalų tarybos steigimas 
2011 Širvintų rajono jaunimo reikalų tarybos ir JRT nuostatų pakeitimas 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Remiantis savivaldybės darbuotojų apklausos rezultatais, skirtingų savivaldybės skyrių 
atstovai daugumoje atvejų bendradarbiauja dalyvaudami rengdami bendrus jaunimui skirtus 
projektus, taip pat rengdami savivaldybės strateginį planą (žr. 22 pav.). 
 
22 pav. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje 
įgyvendindami jaunimo politiką? Proc. atsakiusiųjų. N=7 

14,3

14,3

28,6

28,6

57,1

85,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Rengdami jaunimo politikos įgyvendinimą
reglamentuojančius teisės aktus

Dalyvaudami savivaldybės tarybos posėdžiuose

Dalyvaudami Jaunimo reikalų tarybos veikloje

Kita 

Rengdami savivaldybės strateginį planą

Rengdami bendrus jaunimui skirtus projektus

 
Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Vertinimo metu duomenų apie jaunimo politikos įgyvendinimui aktualių tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių tinklų veiklą negauta. 
 
Išsamių duomenų apie projektus, kuriuose savivaldybė bendradarbiautų įgyvendindama 
novatoriškas veiklas / projektus, skirtus jauniems žmonėms su kitomis įstaigomis, negauta.  
 

 
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose: 

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

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

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

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

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių 
bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas  

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir 
priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams  
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 Pavyzdinis savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. 
A1-68 (Žin., 2008, Nr. 29-1042, 2011, Nr. 35-1653); 

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

 
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų 
ir priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinimui19. Iš savivaldybės administracijos atstovų nebuvo gauta jokių 
duomenų apie savivaldybės administracijos (ne jaunimo organizacijų) dalyvavimą 
nacionaliniuose ar tarptautiniuose jaunimo problemų sprendimui skirtuose projektuose. 
 
Apibendrinant vertinimui pateiktą informaciją, galima teigti, kad Širvintų rajono savivaldybės 
įgyvendinamos priemonės vidutiniškai atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus. 
 

 
Apibendrinant skyriaus informaciją, 19 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos 
pagal 7 Metodikos indikatorių. 
 
19 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 

Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo politiką 
integruojančios 
struktūros 

Savivaldybėje veikia 
Jaunimo reikalų taryba, 
suformuota pariteto 
principu. 

JRT sprendimai yra 
rekomendacinio 
pobūdžio, todėl neturi 
didesnės įtakos 
savivaldybės politikos 
formavimui. 
Formuojant 
savivaldybės politiką 
JRT veikla nėra aktyvi, 
pateikiama mažai 
pasiūlymų savivaldybės 
tarybai. 

Rekomenduojama 
stiprinti JRT veiklą, jos 
nariams organizuojant 
mokymus viešosios 
politikos tematika.  
Rengti metinius JRT 
veiklos planus ir už jų 
įgyvendinimą daugiau 
atsakomybės priskirti 
konkretiems JRT 
nariams. 

Jaunimo politikos 
integravimas 
savivaldybės 
strateginiuose 
dokumentuose ir įvairių 

Jaunimo politikos 
kryptys numatytos 
Širvintų rajono 
savivaldybės jaunimo 
politikos koncepcijoje. 

Atskiruose savivaldybės 
skyriuose jaunimo 
politika nėra tarp 
prioritetinių veiklos 
sričių.  

Rekomenduojama į 
JRT sudėti įtraukti ir 
kitų savivaldybės 
skyrių atstovus, kad 
jaunimo politikos 

                                                             
 
 

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

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

įgyvendinimas apimtų 
visas jaunimui 
aktualias sritis. 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

Nepakanka pateiktų bei 
viešai prieinamų 
duomenų šiam 
kriterijui įvertinti. 

Nepakanka pateiktų bei 
viešai prieinamų 
duomenų šiam 
kriterijui įvertinti. 

Rekomenduojama 
jaunimo atstovus 
daugiau įtraukti į 
savivaldybėje 
veikiančias 
tarpžinybines ir 
tarpsektorines darbo 
grupes, 
bendradarbiavimo 
tinklus. 

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir priemonių 
atitikimas nacionalinės 
jaunimo politikos 
prioritetams 

Savivaldybė pagal savo 
galimybes vykdo 
įvairius jaunimui skirtus 
projektus.  

Nenustatyta. Rekomenduojama 
skatinti jaunimo 
organizacijas aktyviau 
dalyvauti valstybinėse 
ir ES struktūrinės 
paramos programose. 
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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 būdais20. 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. 20 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. 

 
20 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra. 

 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
Tikslas Iš anksto įspėti apie Nustatyti politikos ar Konsensuso formavimas 

                                                             
 
 

20 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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 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
kylančias ir kilsiančias 
problemas 
įgyvendinant politikos 
tikslus. 

programos vertę ir 
naudą visuomenei. 

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 Širvintų rajono savivaldybėje nebuvo nustatyta sistemingai jaunimo 
situacijos tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus atliekančių organizacijų. Tačiau savivaldybė 
turi galimybę užsakyti tyrimus viešųjų pirkimų būdu iš Lietuvos kompetentingų organizacijų 
ar ekspertų.  
 
Vertinamu laikotarpiu Širvintų rajono savivaldybė vykdė jaunimo situacijos tyrimus (žr. 
lentelę žemiau). Išsamiausi tyrimai vykdyti 2011 m. Tyrimų analizė dar nėra atlikta, tačiau su 
apklausos rezultatais galima susipažinti interneto tinklalapyje adresu: 
http://www.manoapklausa.lt/res/28343984257942/. 
 
21 lentelė. Savivaldybės vykdyti jaunimo situacijos tyrimai per 2008 – 2011 m. laikotarpį 

Tyrimas 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 
Jaunimo ar atskirų jo grupių 
apklausos savivaldybėje 

0 1 0 1 

Bendrieji jaunimo padėties 
tyrimai 

0 1 0 1 

Kokybiniai (giluminiai) tyrimai 
susieti su jaunimo padėtimi 

0 0 0 1 

Jaunimo padėties analizės 
atskirose jaunimo politikos 
srityse 

0 0 0 1 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai  
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Širvintų rajono jaunimo situaciją bei jaunimo politikos įgyvendinimą apžvelgia JRK metų 
veiklos ataskaitose. Atskirai jaunimo situacijos stebėsenai skirtos sistemos savivaldybėje 
nėra. Jaunimo reikalų koordinatorius fragmentiškai renka informaciją apie jaunimo 
organizacijas, jų veiklos tikslus, funkcijas, kontaktinius duomenis. Duomenys apie jaunimo 
NVO yra skelbiami savivaldybės internetinėje svetainėje ir laisvai prieinami visiems 
suinteresuotiems asmenims. JRK taip pat renka ir teikia įvairius duomenis apie jaunimo 
situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą Jaunimo reikalų departamentui prie LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos.  
 
Keičiantis informacija, papildant, atnaujinant duomenis apie jaunimo situaciją, JRK 
bendradarbiauja su seniūnijomis, Lietuvos darbo birža, Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba, gydymo įstaigomis. 

 
Apibendrinant, Širvintų rajono savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo 
situacijos ir poreikių tyrimai sistemingai nėra įgyvendinami; nevykdomi longitudiniai tyrimai 
(palyginant naujus duomenis su anksčiau surinktais). Trūkstant išsamios informacijos, gali 
būti, kad jaunimo politikos sprendimų priėmimas nėra pakankamai pagrįstas. Kita vertus, JRK 
dažnai renka ir teikia įvairius išsamius ad hoc duomenis apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
Jaunimo reikalų departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šiuos 
duomenis JRK galėtų sisteminti, skelbti, analizuoti, lyginti pamečiui ir tokiu būdu naudoti 
sprendimų priėmimui savivaldybėje. 
 

 
Atliekant šį vertinimą nebuvo nustatyta kitų jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei 
ex ante – išankstinio, nei interim – tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. 
Jaunimo politikos vertinimo naudojimas JP tobulinimui nėra plačiai naudojama praktika 
Širvintų rajono savivaldybėje.  
 

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

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena  

8.3 Jaunimo politikos vertinimas  

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos 
duomenų naudojimas  
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sistemingų jaunimo situacijos tyrimų ir analizės, sprendimų, susijusių su jaunimo politikos 
formavimu ir įgyvendinimu, priėmimui trūksta įvairių duomenų bei informacijos (jaunimo 
socialinio žemėlapio, jaunimo probleminių sričių išskyrimo, jaunimo veiklos poreikių tyrimo, 
konkrečiam rajonui efektyvių jaunimo aktyvinimo priemonių, priemonių jaunų šeimų 
motyvavimui dalyvauti jaunimo politikos įgyvendinime ir formavime, pilietinių iniciatyvų, 
patriotiškumo skatinimo priemonių ir pan.). 
 
Atsakydamos į apklausos klausimą, ar naudojasi savivaldybės surinktais duomenimis apie 
jaunimą, tik 30 procentų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nurodė, kad jais 
naudojasi.  
 
23 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? Proc. 
atsakiusiųjų. N=16 

0,0

20,0

25,0

25,0

30,0

0 10 20 30 40 50

Ne, nes savivaldybė jų
nesuteikia /neprieinami

Ne, nes nežinau jog
tokių esama

Ne, nes nėra poreikio
jais naudotis

N/N

Taip

 
Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 201121 
 

 
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per 
pastarųjų trejų metų laikotarpį, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios 
šalys, ypač savivaldybės ir jaunimo atstovai. 
 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus 
metus Širvintų rajono savivaldybėje įvyko teigiamų pokyčių - 2010 m. parengta ir patvirtinta 
Širvintų rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija. Inovacijų diegimą ir jaunimo 
politikos plėtrą stabdo 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. 

                                                             
 
 

21 N/N – negalėjo atsakyti į šį klausimą. 
 

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo politiką  
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Apibendrinant, 22 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 5 ir 8 Metodikos 
indikatorius. 
 
22 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 2009 ir 
2011 m. vykdė 
jaunimo situacijos 
tyrimus. Tyrimo 
ataskaita dar 
rengiama. 

Savivaldybėje 
nevykdomi sistemingi 
tyrimai ir analizė 
jaunimo politikos 
klausimais. 

Rekomenduojama 
savivaldybėje vykdyti 
sistemingus jaunimo 
poreikių vertinimo 
tyrimus, siekiant 
duomenų 
palyginamumo, 
situacijos pokyčių 
įvertinimo.  
Savivaldybėje 
įgyvendinama jaunimo 
politika turėtų būti 
kasmet vertinama pagal 
numatytus produkto ir 
rezultato rodiklius; o kas 
keturis – penkis metus 
turėtų būti atliekamas 
poveikio vertinimas 
(vertinama įtaka 
numatytiems efekto 
kriterijams).  

Duomenys apie 
jaunimą 

JRK savo 
kompetencijos ribose 
renka duomenis apie 
savivaldybėje 
veikiančias jaunimo 
organizacijas, jų veiklą. 

Savivaldybėje 
nevykdoma sistemingi 
jaunimo poreikių 
tyrimai, neanalizuojami 
pasiekimų rodikliai. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Dalis jaunimo 
organizacijų vykdo 
vidinius savo veiklos 
įsivertinimus. 

Savivaldybėje 
nevykdomas 
sistemingas jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
vertinimas. 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

JRK renkami 
duomenys naudojami 
rengiant jaunimo 
organizacijų paraiškų 
konkursus. 

Neturint jaunimo 
poreikių sistemingų 
tyrimų duomenų, 
savivaldybėje rengiant 
metinius planus ir 
numatant priemones 
jaunimo politikos 
įgyvendinimui, tikėtina, 
kad ne į visų jaunimo 
tikslinių grupių poreikius 
bus atsižvelgta. 

Inovacijų taikymas ir 
plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo 
politiką 

Parengta ir patvirtinta 
Širvintų rajono 
savivaldybės jaunimo 
politikos koncepcija. 

Inovacijų, formuojant 
bei įgyvendinant 
jaunimo politiką, dėl 
ekonomikos sąstingio 
nebuvo įgyvendinta. 

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS  

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

 
Širvintų rajono savivaldybė bendradarbiauja su: 

 Opegiordo (Oppegard) savivaldybe (Norvegija). Nuo 2001–ųjų metų vykdomos 
ilgalaikės mokyklų bendradarbiavimo ir sveikatos priežiūros programos. 

 Jaseneco (Jasieniec) savivaldybe (Lenkijos Respublika). Bendradarbiavimo sritys: 
aplinkos apsauga, sveikatos apsauga ir socialinės globa, švietimas, kultūra, sportas ir 
turizmas. 

 Rakonevicų (Rakoniewice) savivaldybe (Lenkijos Respublika). Abipusį 
bendradarbiavimą sutarta vykdyti įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse. 
Savivaldybių administracijos, kultūrinės ir visuomeninės institucijos rems 
bendradarbiavimą verslo srityje, skatins vaikų ir jaunimo mainus švietimo, sporto ir 
kultūros srityse. 

 Charkovo rajono savivaldybe (Ukrainos Respublika). Ilgalaikio bendradarbiavimo 
sutartyje patvirtintos šios bendradarbiavimo sritys: abipusės ekonominės, ūkinės, 
kultūros ir socialinės pagalbos plėtojimas, verslo ryšių stiprinimo bei bendrų projektų 
skatinimas, švietimo ir kultūros įstaigų bendradarbiavimo vystymas, jaunimo 
keitimosi patirtimi kultūros, sporto, turizmo srityse. 

 Postavų rajono savivaldybe (Baltarusijos Respublika). Sutarta bendradarbiavimą 
vykdyti šiose srityse: vietos politinės ir administracinės valdžios keitimasis patirtimi 
įvairiose savivaldybių darbo organizavimo sritys, ekonominis, ūkinis ir gamtosauginis 
vystymasis, švietimo, meno, kultūros įstaigų bendradarbiavimas, jaunimo ryšių 
plėtojimas, sporto, turizmo, bendro istorinio paveldo puoselėjimas, bendrų 
programų vykdymas panaudojant nacionalinę, Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę 
paramą. 

 
Palaikomi ryšiai ir bendradarbiaujama ir su Vokietijos miestais: Zaterlando „Caritas“ ir 
Maltos ordinas remia Širvintų rajono Socialinės paramos fondą, Vaikų globos grupę ir kt.; 
Bielefeldo GAB organizacija – bendradarbiauja su Širvintų ir Bagaslaviškio vaikų dienos 
centrais, Vaikų labdaros fondu „Širvinta“. 
 
Su užsienio šalių partneriais bendradarbiauja Širvintų rajono jaunimo ir su jaunimu 
dirbančios organizacijos vykdant tarptautinius projektus. Pavyzdžiui, ES programos „Veiklus 
jaunimas“ 2008 metais finansuoti projektai: 

 Čiobiškio kultūros ir sporto klubo „Pykuolis“ vykdomas projektas „Begin with 
yourself“. 

 Asociacijos „Širvintų tėvų ir vaikų klubas“ projektas „Jaunų šeimų iniciatyvų 
skatinimas Širvintų rajone".  

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis 
jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais  
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Apibendrinant, 23 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 9 Metodikos 
indikatorių. 
 
23 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 
Tarptautinių ryšių ir 
bendradarbiavimo 
palaikymas 

Savivaldybėje 
pasirašytos ilgalaikio 
bendradarbiavimo 
sutartys su kitų šalių 
savivaldybėmis, 
kuriose numatytas 
bendradarbiavimas ir 
jaunimo politikos 
srityse. 

Tarptautinis 
bendradarbiavimas 
yra mažai plėtojamas. 
Jaunimas tik nedidele 
dalimi dalyvauja 
tarptautiniuose 
Širvintų raj. jaunimo ir 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų 
vykdomuose 
projektuose.  

Rekomenduojama skatinti 
ir remti tarptautinio 
bendradarbiavimo 
projektų rengimą, 
rekomenduojama 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
projektų dalyviams plačiau 
skleisti informaciją apie 
projektų vykdymo metu 
užsienio šalyse įgytą 
patirtį sprendžiant 
jaunimo problemas, 
formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką. 

 
 

 

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 10. GEROJI PRAKTIKA 

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

 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo 
organizacijų; 

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

 
Remiantis interviu duomenimis, pagrindinė Širvintų rajono savivaldybėje įgyvendinamos 
jaunimo politikos geroji patirtis yra susijusi su akcijos „Socialinė virtuvė“, vykusios 2010 m. 
rugpjūčio 21 d., organizavimu ir pravedimu. Organizuojant ir pravedant renginį susibūrė 
aktyviausios Širvintų rajono jaunimo organizacijos. Taip pat į pasirengimą akcijai aktyviai 
buvo įsitraukę Širvintų rajono savivaldybės vadovai, pavaldžios savivaldybei įmonės bei 
įstaigos. Širvintų rajono jaunimas savaitę prieš renginį pradėjo vykdyti kasdienes reklamines 
agitacines akcijas, ragindami žmones ateitį į renginį, kūrė plakatus, juos fotografavo, 
piešdavo ant šaligatvių, važiuodavo dviračiais su garsiniais signalais ir pan. Akcijos rengime 
dalyvaujančios įstaigos ir organizacijos paruošė vietą reginiui (pjovė žolę, į renginio vietą 
suvežė stalus ir kėdes, suteikė patalpas atvykusiems akcijos organizatoriams ir dalyviams, 
apmokėjo akcijos metu suvartotą elektros energiją, nemokamai talpino informaciją apie 
akciją internetinėse svetainėse ir pan.). 
 
Akcija „Socialinė virtuvė“ vyko Širvintų Jaunimo sode. Padedant Nacionaliniam socialinės 
integracijos institutui Širvintų miesto gyventojai bei svečiai, nevyriausybinių organizacijų 
atstovai nemokamai išbandė septynis siūlomus „patiekalus“ – septynis pilietiškumą, ir 
savitarpio supratimą bei pagalbą ugdančius metodus („Socialinis miesto žemėlapis“ „Forumo 
teatras“, „Gyvoji biblioteka“ ir kt.). Didžiausio populiarumo susilaukė „Gyvosios bibliotekos“ 
metodas, kviečiantis akis į akį pasikalbėti su pažeidžiamų socialinių grupių atstovais ir griauti 
stereotipus bei „Neformalaus žmogaus teisių ugdymo seminaras“. Jaunimo organizacijos 
aktyviai dalyvavo organizacijų kontaktų mugėje, taip pat vykdė pagal susitarimus 
paskirstytus darbus. Tiek ruošiantis renginiui, tiek ir pačiame renginyje aktyviai dalyvavo 
Širvintų rajono savivaldybės vadovybė, savivaldybės skyrių vadovai. Renginys padėjo 
artimiau susipažinti jaunimo organizacijoms, pristatyti savo veiklą visuomenei, užmegzti 
glaudesnį bendradarbiavimą su Širvintų rajono savivaldybės vadovybe. 
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS  

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau 
pateikiamu analizės modeliu (21 pav.). 

 
21 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize, apklausomis 
bei interviu, galima daryti išvadą, kad Širvintų rajono savivaldybės politika apima pagrindines 
nacionalinės jaunimo politikos kryptis: 

 sudaryti sąlygas: formuotis moraliai, sąmoningai, intelektualiai, pilietiškai ir 
demokratiškai asmenybei; jaunimo socialinių, kultūrinių problemų sprendimui; 
visapusiškai ugdyti save; jaunimo žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencijai; 
laisvalaikio užimtumui; apsirūpinimui būstu; pasirinkti jam priimtiniausią dalyvavimo 
visuomenėje formą; 

 padėti jaunimui integruotis į visuomenės politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį 
gyvenimą; 

 skatinti dvasinių vertybių formavimąsi, tautiškumą bei fizinį ugdymąsi, sveiką 
gyvenseną; 

 užtikrinti jaunų žmonių pilietines, socialines, politines teises.  
 
Remiantis interviu ir apklausose dalyvavusių respondentų nuomone, savivaldybės jaunimo 
politika turėtų daugiau dėmesio skirti šioms sritims:  

 užimtumo skatinimas; 
 savanorystės skatinimas; 

 
Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys 
atitinka nacionalinės jaunimo politikos kryptis ir 
savivaldybės jaunimo situaciją? 
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 švietimo paslaugų plėtra ir prieinamumas; 
 verslumo skatinimas. 

 
Širvintų savivaldybės jaunimo politikos kryptys vidutiniškai22 atitinka nacionalinės jaunimo 
politikos kryptis ir savivaldybės jaunimo situaciją. 
 

 
Širvintų rajono savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra vidutiniškai integruoti į kitas 
viešosios politikos sritis. Jaunimo politikos klausimų įvairūs aspektai yra svarstomi Vaiko 
teisių apsaugos, Švietimo ir sporto, Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriuose. 
Institucinė partnerystė įgyvendinama per pariteto principu suformuotą Jaunimo reikalų 
tarybą. Tarpžinybinių darbo grupių jaunimo klausimams spręsti nėra suformuota. Pagal šį 
kriterijų Širvintų rajono savivaldybė yra vertinama prastai. 
 

 
Širvintų rajono savivaldybėje suinteresuotos šalys (ŠRJVOS „Apskritasis stalas“ atstovai) yra 
įsitraukusios į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą savivaldybėje dalyvaudamos 
Jaunimo reikalų tarybos veikloje. Į JRT galėtų būti įtraukta daugiau jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų atstovų, JRT suteikti didesni įgaliojimai. Jaunimo politika 
įgyvendinama vidutiniškai užtikrinant suinteresuotųjų šalių dalyvavimą. 
 

 
Jaunimo politika yra įgyvendinama remiantis pavienių tyrimų duomenimis. Išsamiausi 
jaunimo poreikių tyrimai Širvintų rajono savivaldybėje vykdyti 2011 m. Tyrimų analizė 
vertinimo metu dar nebuvo atlikta, tačiau su apklausos rezultatais galima susipažinti 
interneto tinklalapyje (detaliau žr. 8.1. skyrių). Savo ruožtu JRK savo kompetencijos ribose 
renka duomenis apie Širvintų rajone veikiančias jaunimo organizacijas ir jų veiklą. 
Savivaldybėje nėra ilgalaikių ir sistemingų jaunimo situacijos ir poreikių tyrimų, kurie įgalintų 
vertinti jaunimo politikos įgyvendinimą. Pagal šį kriterijų Širvintų rajono savivaldybė yra 
vertinama prastai. 
 

 
Širvintų rajono savivaldybėje nėra vykdomi sistemingi atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, 
organizuotų ir neformalių moksleivių, studentų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių 
subkultūrų atstovų, įvairių pomėgių ir pan. grupių) poreikių tyrimai. Atskiras jaunimo grupių 
problemas nagrinėja atitinkami savivaldybės skyriai, kurie atsižvelgia į jų veiklai aktualias 
jaunimo grupių problemas. Be išsamesnių tyrimų sudėtinga įvertinti, ar savivaldybės skyrių, 
sprendžiančių vienokias ar kitokias jaunimo problemas, vykdomos priemonės atitinka visų 
jaunimo grupių ir organizacijų poreikius. Pagal šį kriterijų Širvintų rajono savivaldybė yra 
vertinama vidutiniškai. 

                                                             
 
 

22 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? 

Ar jaunimo politika yra informuota 
(grįsta poreikių nustatymu)? 

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į 
visų jaunimo grupių interesus? 
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Širvintų rajono savivaldybėje sukurtos pakankamai palankios sąlygos jaunimo politikos 
įgyvendinimui: veikia Jaunimo reikalų taryba, pusę savo darbo laiko jaunimo klausimams 
skiria Jaunimo reikalų koordinatorius, atskaitingas Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjui. Per 
pastaruosius trejus metus prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui pagerėjo pradėjus 
dirbti naujam JRK ir patvirtinus naujos sudėties JRT. Savivaldybėje sukurtos neblogos JRK 
darbo sąlygos. Pagrindinis trūkumas – jaunimo politikos įgyvendinimui savivaldybėje 
skiriamos lėšos yra nepakankamos. Pagal šį kriterijų Širvintų rajono savivaldybė yra 
vertinama prastai-vidutiniškai. 
 

 
Surinkti vertinimo duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, kokiu mastu savivaldybės 
jaunimo politika pasiekia jai keliamus tikslus. Savivaldybėje veikiančių su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovų buvo prašoma įvertinti jaunimo politikos pasiekimus per pastaruosius 
trejus metus šiose srityse: 

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

 
24 pav. Įvertinkite, ar, Jūsų nuomone, savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika per 
pastaruosius trejus metus pasiekė gerų rezultatų žemiau įvardintose srityse. Pateikite savo 
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate, o 5 – sutinkate, kad 
buvo pasiekti ženklūs rezultatai. Atsakymų vidurkiai. N=20 
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Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir 
verslumą

Užtikrinant jaunimo dalyvavimą, 
aktyvumą, savanorystę

Rūpinantis jaunimo sveikata ir 
priklausomybių prevencija

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

Jaunimui skirto neformalaus švietimo 
plėtroje

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

Savivaldybės administracijos atstovai Kitos organizacijos
 

Šaltinis: Širvintų rajono organizacijų apklausa, 2011 

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

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo 
politika savivaldybėje yra rezultatyvi?  
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Apibendrinant, galima daryti išvadą, kad per 2008-2011 metus Širvintų rajono savivaldybės 
įgyvendinama jaunimo politika pasiekė neblogų rezultatų, tačiau dar nemažai veiklos sričių 
reikėtų tobulinti, norint pasiekti esminių pokyčių. Taigi, Širvintų rajono savivaldybės jaunimo 
politikos įgyvendinimo rezultatyvumas yra vertintinas vidutiniškai. Esamai situacijai įtakos 
turėjo pablogėjusi šalies ekonominė padėtis, jaunimo emigracija ir neveiklumas bei dėl 
finansinės krizės sumažėjusios savivaldybės finansinės galimybės aktyvinti jaunimo politikos 
priemonių įgyvendinimą. 
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