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ministerijos 
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LJC  Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro filialas „Lentvario jaunimo 
centras“ 

LR  Lietuvos Respublika 

NJRKA  Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija 

NVO  Nevyriausybinė organizacija 

TRS  Trakų rajono savivaldybė 

VPVI  VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas 
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 ĮVADAS 

Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – 2012 vasario mėnesiais pagal su Jaunimo reikalų 
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suderintas metodines gaires (toliau 
– Metodika). Metodika parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157 
patvirtintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir jaunimo politikos 
savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto „Partnerystės tarp 
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ 
metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką. 
 
Remiantis Metodika, kokybės vertinimo tikslai yra: 

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

2. Skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje. 
 
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje: 

1. Surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Trakų rajono savivaldybėje (TRS), joje 
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui. 

2. Išsiaiškinti Trakų rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai. 
3. Aptarti Trakų 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, buvo atlikti du interviu su buvusia Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatore (JRK) Edita Rudeliene bei dviem Trakų rajono savivaldybėje veikiančių 
jaunimo organizacijų atstovais. 

 Antra, surinkti ir išanalizuoti vertinimui reikalingi duomenys bei atlikta dokumentų ir 
antrinių šaltinių analizė. 

 Trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
apklausos duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėnesį. Apklausoje dalyvavo 
dviejų jaunimo organizacijų, vienos neformalios jaunimo grupės bei vieno vaikų dienos 
centro atstovai. 

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

Trakų rajonas – tai reprezentacinis Lietuvos rajonas, gausus lankytinų istorinių vietų, 
pasižymintis autentiška gamtine aplinka ir kultūrų įvairove. Trakų rajono savivaldybės 
teritorijoje yra trys miestai – Lentvaris, Rūdiškės ir Trakai, du miesteliai – Aukštadvaris ir 
Onuškis bei 440 kaimų. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis1, 2011 m. 
savivaldybėje gyveno 35176 gyventojai, iš jų 18844 gyveno miestuose. Rajono miesteliuose ir 
kaimuose gyveno 16332 gyventojai (46,4 proc. visų savivaldybės gyventojų). Pagal Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) taikomas kiekybines ribas2, savivaldybės yra 
skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. 
Atsižvelgiant į tai, kad Trakų rajono savivaldybėje gyventojų skaičius miesteliuose ir kaimuose 
sudaro 46,4 proc. visų savivaldybės gyventojų, pagal šį kriterijų Trakų rajono savivaldybė 
priskiriama „pusiau kaimo“ savivaldybių kategorijai. 
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Trakų rajono savivaldybėje 2011 m. 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius mieste Gyventojų skaičius kaime 
35176 18844 16332 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. Trakų rajono savivaldybėje gyveno 
8323 jaunų žmonių (14-29 m.). 
 
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje 

 Merginų Vaikinų Iš viso 
Bendras skaičius rajone 3952 4371 8323 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 
 
2011 m. Trakų rajono savivaldybėje veikė 17 bendrojo lavinimo mokyklų – 9 miestuose ir 8 
kaimuose, iš jų – 3 gimnazijos, 7 vidurinės, 3 pagrindinės, 3 pradinės mokyklos ir 1 suaugusiųjų 
mokykla. Jose besimokiusių 14-29 m. jaunuolių skaičius pateikiamas 3 lentelėje.  
 
3 lentelė. Bendrojo lavinimo mokyklose besimokantys 14-29 m. jaunuoliai 

 Merginų Vaikinų Iš viso 
Mieste 874 961 1835 
Kaime 204 194 398 
Bendras skaičius rajone 1078 1155 2233 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
2011 m. savivaldybėje buvo atliekamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos jaunimo problematikos savivaldybėse tyrimas. Iki 2011 m. jaunimo 
situacijos tyrimų atlikta nebuvo. 

                                                             
 
 

1 http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M3010202&PLanguage=0 
2 Naudojant EBPO taikomas kiekybines ribas, Lietuvoje į „pusiau kaimo“ savivaldybių grupę patenka 

savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje svyruoja nuo 32 iki 49 procentų. Į 
„kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje 
svyruoja nuo 50 iki 70 proc., o „labai kaimo“ grupei priskiriamos savivaldybės, kur kaimo gyvenamosiose 
vietovėse gyvena daugiau kaip 70 proc. visų savivaldybės gyventojų. Į „miesto“ savivaldybių grupę patenka 
didžiųjų miestų, kuriuose gyvena daugiau nei 50000 gyventojų, savivaldybės, o „priemiesčio“ grupei 
priskiriamos savivaldybės, esančios metropolinių centrų įtakoje. 
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI 

Šioje dalyje pristatomos pagrindinės prielaidos, reikalingos jaunimo politikos įgyvendinimui 
savivaldybėje. Aptariami jaunimo politiką (JP) 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 Trakų rajono savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių 
dokumentų struktūra, pristatomas jaunimo politikos turinys ir glaustai įvertinamas jaunimo 
politikos turinio atitikimas jaunimo poreikiams: 

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

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

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

 
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos strateginiame 
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija, 
savivaldybėje padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus 
darbuotojų kaitai. Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo 
programa, parodo, kaip numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje. 
 
Teisės aktų struktūra 
 
Trakų rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi 
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimais priimtais teisės aktais3 ir Trakų rajono 
savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais savivaldybės administracijos priimtais teisės aktais. 
Jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančių savivaldybės teisės aktų 
sąrašas pateikiamas 4 lentelėje. 
 
4 lentelė. Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti 
dokumentai 

Dokumento pavadinimas Patvirtinta (metai) 
Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginis plėtros planas4 2008 
Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginio plėtros plano 
įgyvendinimo programa5 

2009 

Trakų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai6 2012 

                                                             
 
 

3 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. 

4 Patvirtinta Trakų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. S1-116. 
5 Patvirtinta Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. S1-14. 
6 Patvirtinta Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. S1-32. 

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių 
teisės aktų struktūra 
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Dokumento pavadinimas Patvirtinta (metai) 
Trakų rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės 
aprašymas7 

2011 

Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektinės veiklos finansavimo 
2011 m. konkurso nuostatai8 

2011 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Svarbiausi savivaldybės JP tikslai ir uždaviniai yra įtvirtinti Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 
m. strateginiame plėtros plane – jaunimo politikai yra skirtas II strateginio prioriteto „Socialinė 
plėtra“ 2 tikslo „Kurti sąmoningą ir atsakingą bendruomenę“ 2 uždavinys „Ugdyti jaunimo 
socialinius ir pilietiškumo įgūdžius per jaunimo organizacijas“. 2009 m. patvirtinta Trakų rajono 
savivaldybės 2008-2015 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo programa detalizuoja šiam 
uždaviniui įgyvendinti suformuotas priemones, esamus ir planuojamus rezultatų rodiklius. 
Rezultatų numatoma siekti 2009-2015 metais. Taip pat programoje yra numatytas lėšų poreikis 
uždavinio įgyvendinimui bei galimi finansavimo šaltiniai (detalesnė informacija apie jaunimo 
politikos įgyvendinimui numatytas lėšas pateikiama 4.1 poskyryje „Finansinė parama“). 5 
lentelėje pateikiamas išsamus numatytų priemonių sąrašas. 
 
5 lentelė. Jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių sąrašas 

Priemonė Esamas rodiklis Planuojamas 
rodiklis Atsakinga institucija 

Jaunimo verslo centro 
įsteigimas 

Nėra jaunimo 
verslo centro 

Įsteigtas 1 
jaunimo verslo 
centras 

TRS administracija 

Jaunimo verslumo 
skatinimas 

Nepakankamas 
jaunimo 
verslumas 

Surengti 
informaciniai 
seminarai, 
mokymai, išleisti 
informaciniai 
pranešimai 

Verslo informacijos 
centras 

Organizuoti 
informacinius 
mokymus, seminarus 
jaunimo 
organizacijoms, 
neformalioms jaunimo 
grupėms, jaunimo 
lyderiams 

Per metus 
suorganizuoti 4 
mokymai 

Kasmet po 5 
mokymus 

TRS administracija, 
jaunimo reikalų 
koordinatorius, 
nevyriausybinės jaunimo 
organizacijos 

Atlikti Trakų rajono 
jaunimo poreikių 
tyrimą 

- Atlikti 2 Trakų 
rajono jaunimo 
poreikių tyrimai 

TRS administracija 

Įtraukti jaunimą į darbo 
rinkos programas, 
padedančias prisitaikyti 
prie darbo rinkos 
pokyčių 

- Jaunimas 
įtrauktas į darbo 
rinkos programas 

Trakų darbo birža 

Skirti lėšų jaunimo 
projektinei veiklai 

30000 Kasmet skiriama 
po 50000 Lt 

TRS administracija 

                                                             
 
 

7 Patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. P2-826. 
8 Patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. P2-232. 
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Priemonė Esamas rodiklis Planuojamas 
rodiklis Atsakinga institucija 

Skatinti jaunimą 
dalyvauti 
respublikiniuose ir 
tarptautiniuose 
jaunimo renginiuose 

-  TRS administracija, 
jaunimo reikalų 
koordinatorius, 
nevyriausybinės jaunimo 
organizacijos 

Skatinti tarptautinį 
jaunimo 
bendradarbiavimą 

- Tarptautinių 
projektų ir mainų 
skaičius 

TRS administracija, 
jaunimo reikalų 
koordinatorius, 
nevyriausybinės jaunimo 
organizacijos 

Skatinti jaunimo 
įsitraukimą į jaunimo 
nevyriausybinių 
organizacijų veiklą, 
naujų organizacijų 
kūrimą 

- Organizacijų 
skaičius, 
organizacijų narių 
skaičius 

TRS administracija, 
jaunimo reikalų 
koordinatorius, 
nevyriausybinės jaunimo 
organizacijos 

Aktyvinti vaikų ir 
jaunimo dalyvavimą 
pilietiniame ugdyme 

- Parengti 
projektai, dalyvių 
skaičius 

TRS administracija, 
jaunimo reikalų 
koordinatorius, Trakų 
rajono kultūros rūmai, 
Trakų viešoji biblioteka, 

Parengti jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
programą 
savivaldybėje 

- Parengta jaunimo 
politikos 
įgyvendinimo 
programa 

TRS administracija, 
jaunimo reikalų 
koordinatorius 

Informacijos apie 
jaunimo veiklą sklaida 

- Parengti 
informaciniai 
pranešimai 

TRS administracija, 
jaunimo reikalų 
koordinatorius, 
nevyriausybinės jaunimo 
organizacijos 

Šaltinis: Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo 
programa 
 
2012 m. vasario 23 d. buvo patvirtinti Trakų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos (JRT) 
nuostatai. Vertinimo metu9 savivaldybėje Jaunimo reikalų taryba laikinai neveikė, tačiau naują 
JRT sudėtį buvo ketinama patvirtinti 2012 m. kovo mėnesį. Ankstesnė Jaunimo reikalų taryba 
veikė iki 2011 metų. 
 
Savivaldybės JRK veikia vadovaudamasi Trakų rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymu. 
JRK pareigybės aprašyme įtvirtinti specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės 
tarnautojui, jo veiklos sritis, funkcijos bei pavaldumas. 
 
Dar vienas svarbus savivaldybės jaunimo politikos srityje priimtas dokumentas yra Trakų rajono 
savivaldybės jaunimo projektinės veiklos finansavimo 2011 m. konkurso nuostatai. Šie 
nuostatai reglamentuoja savivaldybės finansinės paramos jaunimo veikloms skyrimo tvarką. 
Projektinės veiklos finansavimo konkurso nuostatai kiekvienais metais yra atnaujinami. 
Atsižvelgiant į situacijos pokyčius, yra nustatomi nauji prioritetai finansuojamoms jaunimo 

                                                             
 
 

9 Čia ir toliau – 2011 m. rugsėjo – 2012 m. vasario mėn. 
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veikloms. Nuostatuose įtvirtinami reikalavimai projektų turiniui, juos teikiančioms 
organizacijoms, jų vykdytojams ir dalyviams. Taip pat numatoma teikimo, svarstymo ir 
finansavimo tvarka, finansuojamų projektų išlaidos, projektų vertinimo kriterijai bei 
atskaitomybė. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad Trakų rajono savivaldybės jaunimo politikos srityje priimti 
dokumentai atitinka nacionaliniu lygmeniu priimtų jaunimo politiką reglamentuojančių teisės 
aktų nuostatas. Savivaldybės sukurta teisinė bazė sudaro pakankamas prielaidas jaunimo 
politikos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. 
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Remiantis buvusios JRK pateiktais duomenimis10, pagrindinės savivaldybės jaunimo politikos 
kryptys yra: 

 jaunimo lyderių ugdymas – siekdama jaunimo organizacijų aktyvumo ir įvertindama 
natūralią jaunimo kaitą, kuomet jauni aktyvūs asmenys išvyksta studijuoti ar dirbti, 
savivaldybė nuolatos organizuoja ir vykdo jaunimo lyderių mokymus; 

 jaunimo atstovavimo galimybių užtikrinimas – siekiama stiprinti savivaldybės Jaunimo 
reikalų tarybos kompetenciją, svarstomos regioninės jaunimo organizacijų tarybos 
įsteigimo galimybės ir poreikis; 

 jaunimo informavimas – nuolat ir įvairiais kanalais teikiama informacija jaunimui 
aktualiais klausimais, pvz., apie projektų įgyvendinimo galimybes, skelbiamus 
konkursus, organizuojamus renginius, mokymus ir kt.; 

 įvairi prevencinė veikla – savivaldybėje įgyvendinamos programos išvardijamos 7.5 
skyriuje; 

 atviras darbas su jaunimu, kurį vykdo savivaldybės įsteigtas Trakų rajono jaunimo 
turizmo ir laisvalaikio centro filialas „Lentvario jaunimo centras“. 

 
2011 m. savivaldybė, skirdama finansavimą jaunimo veikloms, prioritetą teikė jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų projektams, skatinantiems jaunimo dalyvavimą vietinės 
bendruomenės gyvenime, jaunimo iniciatyvas bei gerinantiems vietinės jaunimo veiklos 
kokybę. 
 
Jaunimo atstovai, dalyvavę interviu, savivaldybės vykdomos jaunimo politikos atitikimą jaunimo 
poreikiams vertino skirtingai. Vieno iš jų nuomone, vykdoma savivaldybės jaunimo politika yra 
stabili, turinti aiškią viziją, misiją ir tikslus, nukreipta į jaunimo, jaunimo organizacijų poreikių 
tenkinimą, daug dėmesio skirianti jaunimo užimtumo, verslumo skatinimui. Kito respondento 
manymu, kol kas labiausiai savivaldybės jaunimo politikos kryptys gali būti identifikuojamos per 
kasmet nustatomus naujus jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektinės veiklos 
finansavimo konkurso prioritetus, tačiau kitose JP srityse aiškios savivaldybės pozicijos trūksta. 
Jaunimo atstovų nuomone, tokią situaciją lemia trūkumas aktyvių jaunimo organizacijų, su 
kuriomis bendradarbiaujant būtų galima išsiaiškinti jaunimo poreikius bei atitinkamai daryti 
įtaką savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesams. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, vienos opiausių problemų savivaldybėje išlieka 
jaunimo bedarbystė ir aktyvių jaunimo organizacijų trūkumas. Jaunimo atstovo nuomone, 
įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką daugiau dėmesio turėtų būti skiriama jaunimo 
nevyriausybinių organizacijų (NVO) stiprinimui. Kita interviu respondentė pabrėžė socialiai 
pažeidžiamo jaunimo, jaunų šeimų problemų sprendimo svarbą. Jos nuomone, savivaldybė taip 
pat galėtų skirti daugiau dėmesio jaunuolių lytiniam švietimui. Be to, anot respondentės, ypač 
                                                             
 
 

10 Buvusios JRK suteikti duomenys apima dokumentus, informaciją bei statistinius duomenis, kurie buvo pateikti 
elektroniniu paštu ir interviu su buvusia JRK metu pateiktus faktus ir išsakytą nuomonę. 
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svarbu, kad jaunimo poreikius būtų stengiamasi išsiaiškinti ne per jaunimo atstovus, pedagogus, 
tėvus ar globėjus, bet kiek įmanoma daugiau bendraujant su jaunuoliais betarpiškai. 
 
Jaunimo atstovai kaip vieną iš svarbesnių teigiamų pokyčių įžvelgia tai, kad savivaldybėje 
atsiranda vis daugiau jaunų valstybės tarnautojų, kurie ir patys yra dalyvavę jaunimo veiklose. 
 
1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę, 
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 – 
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. N=411 

2,3

2,7

2,7

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Savivaldybė gerai atsižvelgia į socialiai 
pažeidžiamo jaunimo poreikius

Savivaldybės jaunimo politika gerai 
atitinka savivaldybės jaunimo situaciją, 

poreikius

Savivaldybė atsižvelgia į visų 
savivaldybėje esančių jaunimo grupių 

poreikius

 
Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos dalyviai Trakų rajono savivaldybės 
vykdomą jaunimo politiką vertino šiek tiek žemiau nei vidutiniškai12 (1 pav.). Aukščiau buvo 
įvertintas savivaldybės atsižvelgimas į skirtingų savivaldybėje esančių jaunimo grupių poreikius. 
Taip pat įvertintas Trakų rajono savivaldybės vykdomos jaunimo politikos atitikimas bendrai 
savivaldybės jaunimo situacijai ir jų interesams. Respondentų nuomone, savivaldybė šiek tiek 
prasčiau atsižvelgia į socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikius. 
 
Apklausos respondentų manymu, įgyvendinant jaunimo politiką Trakų rajono savivaldybėje, 
daugiau dėmesio turėtų būti skiriama pagalbos socialiai pažeidžiamam jaunimui teikimui ir 
jaunimo užimtumo galimybių didinimui (2 pav.). Apklausos dalyviai pažymėjo, kad į 
savivaldybės darbotvarkę turėtų būti daugiau įtraukiami šių sričių klausimai: verslumo 
skatinimas, pagalba jaunoms šeimoms, būsto problemų sprendimas, savanorystės skatinimas ir 
socialinė apsauga. Atsakymų variantą „Kita“ pasirinkę respondentai nurodė neformalaus 
švietimo skatinimą ir tarpkultūrinių problemų sprendimo svarbą. 
 

                                                             
 
 

11 Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius. 
12 Čia ir toliau ataskaitoje pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje 

nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka (neatsižvelgia / neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą rodiklį), 2 – 
prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka. 
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2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=4 
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Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Atsakydami į klausimą, į kokių jaunimo grupių poreikius savivaldybė turėtų labiau atsižvelgti, 
apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovai išskyrė šias grupes: 13-16 metų amžiaus 
rizikos grupėms priklausantys jaunuoliai, jaunimas iš socialiai pažeidžiamų šeimų ir baigęs 
studijas jaunimas. Respondentų nuomone, turėtų būti skiriama daugiau dėmesio jaunimo 
užimtumo problemų sprendimui, be to, savivaldybė turėtų kompleksiškai atsižvelgti į nedarbo 
problemas ir jaunų žmonių interesus. Apklausos dalyviai pažymėjo, kad Trakų rajono 
savivaldybėje turėtų būti vykdomi sistemingi jaunimo situacijos ir poreikių tyrimai, tą akcentavo 
ir interviu respondentai. 
 
Pusės apklausoje dalyvavusių respondentų manymu, nuo 2008 m. jaunimo politikos klausimai 
vis labiau įtraukiami į kitų Trakų rajono savivaldybės skyrių darbotvarkę (3 pav.). Vienos 
organizacijos atstovo nuomone, reikšmingų pokyčių savivaldybės jaunimo politikoje per 
pastaruosius trejus metus neįvyko. Dar vienas respondentas negalėjo atsakyti, ar per 
pastaruosius metus keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į Trakų rajono savivaldybės 
politiką.  
 
3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės 
politiką nuo 2008 m.? Atsakymų proc. N=4 
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Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 
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Į klausimą, ar per 2008–2011 metus pasikeitė Trakų rajono savivaldybės jaunimo poreikiai, trijų 
organizacijų atstovai atsakyti negalėjo, o vienas respondentas atsakė neigiamai. Interviu su 
jaunimo atstovu duomenimis, prieš keletą metų jaunimas apskritai mažai žinojo, kokios yra 
jaunimo veiklos ir jos finansavimo galimybės. Jaunimo atstovo nuomone, per pastaruosius 
metus šis poreikis buvo patenkintas. Šiuo metu aktualiausiu jaunimo poreikiu išlieka jaunimo 
užimtumo galimybių ir kokybės didinimas, jaunimo NVO stiprinimas. 
 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, prie jaunimo politikos įgyvendinimo prisideda šios 
Trakų rajono savivaldybės įstaigos: 

 Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras bei jo filialas „Lentvario jaunimo 
centras“ (LJC); 

 Trakų rajono kultūros rūmai; 
 Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centras; 
 Trakų rajono policijos komisariatas; 
 Trakų meno mokykla; 
 Trakų rajono Rūdiškių muzikos mokykla;  
 Trakų švietimo centras; 
 Trakų viešoji biblioteka; 
 Trakų rajono globos ir socialinių paslaugų centras; 
 Švietimo įstaigos 

 
Pagrindinis už Trakų rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą atsakingas valstybės 
tarnautojas – savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė. Vertinimo metu šias pareigas ėjo 
savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė. 
 
Kaip buvo minėta 2.1 poskyryje, Jaunimo reikalų taryba vertinimo metu suformuota nebuvo, 
tačiau buvo ketinama ją patvirtinti 2012 m. kovo mėnesį. Iki 2011 m. veikusi JRT veiklą vykdė 
nuo 2007 metų. Ankstesnės kadencijos JRT jaunimą atstovavo 6 JRT nariai iki 29 m. amžiaus, kiti 
6 nariai buvo deleguoti savivaldybės ir jos institucijų atstovai. Atsižvelgiant į tai, kad Trakų 
rajono savivaldybėje vertinimo metu nebuvo įsteigta regioninė jaunimo organizacijų taryba, 
jaunimo atstovai į JRT buvo kviečiami savivaldybės iniciatyva. Siekiant kuo teisingesnio įvairių 
jaunimo grupių ir poreikių atstovavimo, 2012 m. JRT sudarymo tvarka jaunimo iniciatyva buvo 
pakeista. Naujos kadencijos JRT buvo renkama demokratinių rinkimų būdu – jaunuoliai patys 
kėlė savo kandidatūras, savivaldybės jaunimas buvo plačiai apie tai informuojamas ir 
kviečiamas dalyvauti rinkimuose bei išsakyti savo nuomonę. Taigi, pats jaunimas rinko savo 
atstovus į JRT. 
 
Remiantis interviu su buvusia JRK duomenimis, išskirtinai vien jaunimo politikos koordinavimo ir 
įgyvendinimo funkcijas savivaldybėje vykdo tik jaunimo reikalų koordinatorė, tačiau prie JP 
įgyvendinimo pagal savo kompetencijos sritį ir vykdydami savo tiesiogines numatytas funkcijas 
prisideda didžioji dalis savivaldybės administracijos skyrių – Švietimo, Kultūros ir turizmo, 
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos, Vaiko teisių apsaugos, Investicijų ir strateginio 
planavimo ir kt., pvz., Žemės ūkio administravimo skyrius dirba su jaunaisiais ūkininkais. Trakų 
rajono savivaldybėje jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, integruota į skirtingų 
savivaldybės struktūrinių padalinių veiklą. Buvusi savivaldybės JRK pažymėjo, kad sprendžiant 
jaunimo klausimus, įvairių skyrių atstovai bendradarbiauja darbo grupėse, komisijose, į kurias 
taip pat įtraukiama ir JRK. 
 
Trakų rajono savivaldybėje veikia viena atvirą darbą su jaunimu vykdanti įstaiga – Trakų rajono 
jaunimo laisvalaikio ir turizmo centro filialas „Lentvario jaunimo centras“. Šios įstaigos steigėjas 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios 
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yra Trakų rajono savivaldybė. LJC vykdomos veiklos pritraukia gana daug jaunimo, ypač iš 
socialiai pažeidžiamo jaunimo grupių. Esamiems darbuotojams veiklas vykdyti padeda nemažas 
būrys jaunimo savanorių. „Lentvario jaunimo centro“ vykdomos veiklos plačiau aptariamos 3.3 
skyriuje „Jaunimo veikla“.  
 
LJC yra įsteigtas 1,25 etato, tačiau su jaunimu dirba keturi darbuotojai – vienam skiriama 0,5 
etato, kitiems skirta po 0,25 etato. Vis tik, tiek buvusios JRK, tiek jaunimo atstovų nuomone, 
darbui su jaunimu turėtų būti skirtas didesnis etatų skaičius.  
 
LJC pagal panaudos sutartį naudojasi savivaldybei priklausančiomis patalpomis. Remiantis 
vertinimui pateiktais duomenimis, steigiant LJC savivaldybė skyrė 170000 Lt finansavimą 
patalpų sutvarkymui. Kadangi pastatas yra didelis, jame nėra įrengtas centrinis šildymas, o 
didžioji dalis jo nenaudojama, buvo nuspręsta LJC patalpas šildyti elektriniais radiatoriais. 
Jaunimo atstovų nuomone patalpų būklė galėtų būti gerinama, nes žiemos metu susiduriama su 
problemomis dėl šildymo, pvz., užšąla vandens vamzdžiai. 
 
Jaunimo atstovai kaip vieną iš svarbesnių teigiamų pokyčių savivaldybėje įžvelgia tai, kad 
savivaldybėje atsiranda vis daugiau jaunų valstybės tarnautojų, kurie ir patys yra dalyvavę 
jaunimo veiklose. 
 

 
Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė yra pagrindinis už savivaldybės jaunimo 
politikos formavimą ir įgyvendinimą atsakingas valstybės tarnautojas. Nuo 2003 m. gruodžio 23 
d. iki 2011 m. kovo 23 d. šias pareigas ėjo dabartinės13 savivaldybės tarybos narė Edita 
Rudelienė. Iki 2006 m. JRK priklausė savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriui, o 2006 m. JRK 
pareigybė nuo Kultūros ir turizmo skyriaus buvo atskirta ir numatytas tiesioginis jaunimo reikalų 
koordinatorės pavaldumas savivaldybės administracijos direktoriui. 2009 m. reorganizuojant 
savivaldybės administraciją JRK etatas vėl priskirtas savivaldybės struktūriniam padaliniui: nuo 
2009 m. tuometiniam Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriui, o vėl vykdant 
reorganizaciją 2011 m. – Kultūros ir turizmo skyriui. Remdamasi savo patirtimi, buvusi JRK 
pažymėjo, kad savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus veikla yra efektyvesnė JRK esant 
tiesiogiai pavaldžiam savivaldybės administracijos direktoriui. 
 
Nuo 2011 m. spalio 14 d. JRK pareigas eina savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji 
specialistė Greta Butkutė, kuri yra tiesiogiai pavaldi skyriaus vedėjui. Remiantis JRK pareigybės 
aprašymu, jaunimo reikalų koordinatorė rengia ir įgyvendina savivaldybės jaunimo politikos 
programas ir priemones, analizuoja jaunimo ir jaunimo organizacijų būklę savivaldybės 
teritorijoje, koordinuoja savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą jaunimo politikos srityje, vykdo 
kitą veiklą, susijusią su jaunimu ir jaunimo organizacijomis. JRK funkcijų sąrašas iš esmės 
atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus pareigybės aprašymą14, tačiau neišskiria kai kurių funkcijų, numatytų 2011 m. 
patvirtintoje naujoje Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės 
aprašymo redakcijoje15, pvz.: 

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

                                                             
 
 

13 Čia ir toliau ataskaitoje vertinimo trukmė – nuo 2011 m. rugsėjo iki 2012 m. vasario mėn., vertinamas 
laikotarpis – nuo 2008 m. iki 2012 m. 

14 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-68. 
15 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-137. 
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 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). 

 
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 Trakų rajono savivaldybės JRK 
pareigybės aprašymu, papildomų, su JP įgyvendinimu nesusijusių funkcijų JRK nėra priskirta. 
Savivaldybės jaunimo reikalų koordinavimui JRK skiria visą savo darbo laiką. 
 
Atsižvelgiant į tai, kad esama JRK pareigas eina gana neseniai, o vertinamas laikotarpis apima 
2008-2011 metus, toliau ataskaitoje analizuojami buvusios JRK pateikti dokumentai, duomenys 
ir informacija. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima išskirti šias pagrindines JRK veiklos kryptis: 

 jaunimo informavimas įvairiais kanalais teikiant jaunimui aktualią informaciją; 
 jaunimo konsultavimas projektų rengimo ir kitais įvairiais aktualiais klausimais; 
 įvairių jaunimui skirtų bei lėšas jaunimo veikloms pritraukiančių projektų rašymas, 

iniciavimas savivaldybėje, koordinavimas ir įgyvendinimas; 
 Jaunimo reikalų tarybos veiklos koordinavimas; 
 dalyvavimas įvairių darbo grupių, komisijų veiklose svarstant jaunimą ir / ar jaunimo 

politikos įgyvendinimą liečiančius klausimus. 
 
Vertinamuoju laikotarpiu JRK koordinavo ir įgyvendino šiuos projektus: 

 2008 m. Trakų rajono savivaldybės administracijos projektas „3TG: promoting active 
youth participation through cooperation between youth, youth workers and 
municipality” (Europos Sąjungos (ES) programa „Jaunimas“) – projekto vadovė; 

 2008m. Trakų rajono savivaldybės administracijos projektas „Vilniaus apskrities 
jaunimo žmogaus portretas“ (ES programa „Jaunimas“) – projekto vadovė; 

 2008 m. Tarptautinis projektas „Kryžkelė: durų į Europą atvėrimas vietinėms jaunimo 
organizacijoms“ (ES programa „Veiklus jaunimas“) – projekto koordinatorė Trakų 
rajone; 

 2009 m. Tarptautinis jaunimo projektas „Jaunimo stebimi“ – projekto koordinatorė 
Trakų rajone; 

 2010 m. Tarptautinis Trakų rajono savivaldybės administracijos projektas „International 
projects for active youth participation and intercultural dialog“ (ES programa „Veiklus 
jaunimas“) – projekto vadovė; 

 2010 m. Tarptautinis demokratiškumo projektas „Demokratija gyvenime – gyvenimas 
demokratijoje“ (ES programa „Veiklus jaunimas“) – projekto vadovė; 

 2010 m. „Jaunų žmonių vaidmens stiprinimas kuriant vietinę jaunimo politiką“ – 
projekto koordinatorė Trakų rajone; 

 2010 m. „Jaunimo reikalų koordinatorių tinklo stiprinimas dėl jaunimo politikos plėtros 
savivaldybėse“ (Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos projektas) – 
vykdytoja. 
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Buvusi JRK iki šiol yra Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA) įgyvendinamos 
Europos Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ konsultantė – vykdo mokymus, konsultuoja 
jaunimą programos projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. 
 
Pasak buvusios JRK, nemaža dalis darbo laiko buvo skiriama tarpžinybiniam ir tarpsektoriniam 
bendradarbiavimui. Žemiau pateikiama informacija apie JRK dalyvavimą darbo grupių ir 
komisijų veiklose: 

 2008 m. Trakų rajono jaunimo organizacijų vadovų bei jaunimo lyderių mokymų 
organizavimo darbo grupė – vadovė; 

 2009 m. Trakų rajono kultūros projektų vertinimo komisija –narė; 
 2009 m. Asmenų, atsakingų už strateginį planavimą savivaldybės padaliniuose darbo 

grupė – narė; 
 2009 m. Vaikų socializacijos programų įgyvendinimo priežiūros darbo grupė – narė; 
 2009 m. Jaunimo reikalų koordinatorių kvalifikacijos kėlimo programų rengimo darbo 

grupė – narė; 
 2009 m. Tarptautinio jaunimo projekto „Jaunimo stebimi“ darbo grupė –vadovė; 
 2010 m. Kultūros projektų ir meno mėgėjų kolektyvų vertinimo komisija – narė; 
 2010 m. Tarptautinio projekto „International projects for active youth participation and 

intercultural dialog“ įgyvendinimo darbo grupė – vadovė;  
 2011 m. Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektinės veiklos 2011 metais projektų 

recenzentų darbo grupė – vadovė; 
 2011 m. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2011 metais finansuojamų 

paraiškų vertinimo komisija (Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos) – narė. 

 
JRK veikė pagal kasmet rengiamus metinius veiklos planus, kurie buvo sudaromi iki 2009 m. 
Savivaldybei patvirtinus strateginį plėtros planą, nuo 2009 m. jaunimo politikos įgyvendinimo 
priemonės yra tiesiogiai įtraukiamos į savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo priemonių 
sąrašą. Be to, kasmet yra teikiamas prašymas dėl lėšų poreikio jaunimo politikai įgyvendinti, 
kuris taip pat atspindi numatomas JP įgyvendinimo veiklas. 
 
Jaunimo reikalų koordinatorė kiekvienais metais rengė metines veiklos ataskaitas, kurios buvo 
įtraukiamos į savivaldybės administracijos veiklos ataskaitas ir teikiamos savivaldybės tarybai. 
 
Buvusios JRK teigimu, savivaldybė sudaro labai geras sąlygas kvalifikacijos kėlimui – per 
aštuonerius darbo metus JRK nuolat dalyvaudavo įvairiuose nacionaliniu lygmeniu veikiančių 
institucijų ir organizacijų, kaip pvz., JRD, Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija 
(NJRKA), JTBA ir kt., rengtuose mokymuose, seminaruose ir kursuose. Be to, savivaldybė pati 
įgyvendino projektą „Šuolis į ateitį“, kurio metu savivaldybės darbuotojams buvo sudarytos 
sąlygos dalyvauti mokymuose įvairiomis temomis. 
 

 
Apibendrinant skyriuje pateiktą informaciją, 6 lentelėje formuluojamos išvados ir 
rekomendacijos pagal 1 Metodikos indikatorių „Jaunimo politikos formavimas ir 
įgyvendinimas“. 
 

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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6 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Prielaidos jaunimo 

politikos formavimui 
ir įgyvendinimui 

(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Priimti svarbiausi 
baziniai jaunimo 
politikos įgyvendinimą 
reglamentuojantys 
dokumentai. 
Nustatytiems jaunimo 
politikos tikslams 
pasiekti suformuotos 
priemonės yra 
įtvirtintos 
strateginiuose 
savivaldybės plėtros 
dokumentuose. 

Nėra patvirtinta 
jaunimo politikos 
strategija ir / ar 
koncepcija. 
Atskiri JRK ir JRT 
veiklos planai nėra 
sudaromi. 

Rekomenduojama 
apsvarstyti, ar 
savivaldybėje būtina 
jaunimo politikos 
koncepcija ir / ar 
strategija. 
Rekomenduojama rengti 
atskirus metinius JRK ir 
JRT veiklos planus. 

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

Patvirtinta JRK 
pareigybė, prie JP 
įgyvendinimo 
prisideda įvairios 
savivaldybės 
institucijos ir įstaigos. 
Savivaldybėje įsteigta 
atvirą darbą su 
jaunimu vykdanti 
įstaiga. 

Vertinimo metu 
laikinai neveikė JRT. 

Stengtis į jaunimo 
politiką įgyvendinančių 
institucijų ir įstaigų veiklą 
įtraukti jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovus. 

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus darbo 
sąlygos 

JRK savivaldybės 
jaunimo reikalams 
spręsti skiria 100% 
savo darbo laiko. 
Sudaromos palankios 
sąlygos JRK 
kvalifikacijos 
tobulinimui. 

JRK pavaldumas. Apsvarstyti galimybę 
nustatyti tiesioginį JRK 
pavaldumą savivaldybės 
administracijos 
direktoriui. 
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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 dalyvauti16. 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. 

 

 
Trakų rajono savivaldybėje veikiančių vietos bendruomenių sąrašas pateikiamas 7 lentelėje. Visi 
apklausoje dalyvavę respondentai nurodė, kad jaunimas Trakų rajono savivaldybėje turi 
galimybę dalyvauti vietos bendruomenių ir vietos organizacijų savivaldoje. Remiantis buvusios 
JRK pateikta informacija, aktyviausiai su jaunimu dirba asociacija „Senųjų Trakų kaimo tėvų 
bendruomenė“, Aukštadvario, Onuškio, Dusmenų, Bijūnų, Tiltų k. bendruomenės. Savivaldybė 
skatina vietos bendruomenių ir jaunimo bendradarbiavimą, pabrėždama abipusę naudą tiek 
jaunimui (pvz., galimybė naudotis bendruomenės centrų patalpomis), tiek pačioms 
bendruomeninėms organizacijoms. Dažniausiai jaunimas bendruomenėse veikia neformaliomis 
grupėmis, pvz., Bijūnų bendruomenėje. Valų k. bendruomenę daugiausiai sudaro jaunos 
šeimos. Senuosiuose Trakuose veikusi neformali jaunimo grupė natūraliai išsivystė į formalią 
jaunimo organizaciją – 2011 m. buvo įsteigta asociacija „Jaunimo sodas“. 
 
7 lentelė. Trakų rajono vietos bendruomenės 

Vietos bendruomenės 
Asociacija „Senųjų Trakų kaimo tėvų bendruomenė“ 
Aukštadvario bendruomenė 
Bijūnų bendruomenė 
Dusmenų kaimo bendruomenė „Dusmena“ 
Europos bendruomenės centras 
Grendavės bendruomenė „Žiburys“ 
Jovariškių kaimo bendruomenė 
Jungtinė kaimų bendruomenė „Bražuoliečiai" 
Jungtinė kaimų bendruomenė „Užugiriai“ 

                                                             
 
 

16 „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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Vietos bendruomenės 
Lentvario miesto bendruomenė 
Lentvario seniūnijos gyventojų bendruomenė Atgimimas 
Paluknio bendruomenė „Dienmedis” 
Račkūnų kaimo bendruomenė 
Rykantų bendruomenė 
Rūdiškių bendruomenė „Pušynas“ 
Rūdiškių seniūnijos bendruomenės centras 
Salkininkų bendruomenė 
Senojo Tarpupio kaimo bendruomenė „Tarpupis“ 
Senųjų Trakų bendruomenė 
Senųjų Trakų kaimo kaimynų bendruomenė 
Šventininkų kaimo bendruomenės centras 
Trakų bendruomenė „Naujasodis“ 
Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė 
Trakų rajono Trakų seniūnijos Miškinių kaimo bendruomenė 
Trakų rajono Valų kaimo bendruomenė „Neris“ 
Trakų seniūnijos bendruomenė „Santalka“ 
Varnikų apylinkės bendruomenė 
Visuomeninė organizacija „Dvarčių ežero bendruomenė“ 
Visuomeninė organizacija „Onuškio bendruomenė“ 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Trakų krašto vietos veiklos grupės pateikta informacija17 
 

 
Remiantis buvusios JRK pateikta informacija, aktyviausiai su jaunimu dirbančios įstaigos ir 
organizacijos yra Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras bei jo filialas „Lentvario 
jaunimo centras“, Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo 10 rinktinės 
Trakų 6-oji bei Onuškio 8-oji kuopos, vaikų dienos centras „Akimirka“. Pasak buvusios JRK, 
skirtingose organizacijose savivalda yra įgyvendinama nevienodai, tačiau į kai kurių veiklą 
jaunimo atstovai įsitraukia. Detalesni duomenys apie jaunimo dalyvavimą su jaunimu dirbančių 
organizacijų ir įstaigų savivaldoje vertintojams suteikti nebuvo. 
 

 
Interviu su jaunimo atstovais duomenimis, Trakų rajono savivaldybėje veikiančių jaunimo 
organizacijų veiklų spektras yra pakankamai įvairus. Daugiausiai jaunimo organizacijos užsiima 
jaunimo užimtumo galimybių didinimo bei nemotyvuoto jaunimo pritraukimo veiklomis. 
Remiantis metinėmis JRK veiklos ataskaitomis, nuo 2008 m. pagrindinės jaunimo organizacijų ir 
neformalių jaunimo grupių veiklos yra jaunimo iniciatyvų įgyvendinimas, mokymų 
organizavimas, švenčių, renginių organizavimas, vietinis ir tarptautinis bendradarbiavimas, 
ekologinė veikla, istorinio paveldo saugojimas, sportinė veikla, parapijinė veikla, šokiai, 
saugumo užtikrinimas. Pastebėtina, kad nuosekliai veiklą vykdančių jaunimo organizacijų rajone 
yra palyginus labai mažai, o kai kuriuose miesteliuose jaunimo organizacijos apskritai neveikia. 
Viena iš pagrindinių jaunimo organizacijų neaktyvumo priežasčių yra nuolatinio ir pastovaus 
finansavimo veikloms trūkumas. Jaunimo organizacijos nuolatos priverstos užsiimti projektų 
vadyba, vietoj to, kad koncentruotųsi į jaunimo veiklų iniciavimą ir vykdymą. Dar viena mažo 
organizacijų aktyvumo priežastis yra jaunimo lyderių trūkumas. 

                                                             
 
 

17 http://www.trakuvvg.lt/bendruomenes.html 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje 

3.3 Jaunimo veikla 
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Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, aktyviausiai Trakų rajono savivaldybėje veiklą 
vykdančios jaunimo organizacijos yra visuomeninė jaunimo organizacija „Lentvario parko 
renesansas“ (LRP), visuomeninė jaunimo organizacija „Trakų ateitis“, iš neformalios Senųjų 
Trakų jaunimo grupės išaugusi asociacija „Jaunimo sodas“. Iš politinių jaunimo organizacijų 
aktyviau veikiančios yra Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Trakų skyrius bei 
Jaunųjų konservatorių Trakų skyrius, tačiau, remiantis interviu duomenimis, politinių jaunimo 
organizacijų veikla paprastai suaktyvėja daugiausiai prieš rinkimus. Be minėtų, Trakų rajone taip 
pat veikia šios jaunimo organizacijos: visuomeninė organizacija „Savavaldus pilietis europinei 
civilizacijai, ateičiai, santarvei (S.P.E.C.A.S.)“, Lentvario parapijos sporto ir laisvalaikio klubas 
„Pax“, Lentvario laisvalaikio klubas, vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras „Lexus“, jaunųjų 
ūkininkų ratelis „Pušelė“, Jaunųjų konservatorių lygos Trakų skyrius. 
 
Kaip minėta 3.2 poskyryje, jaunimas gana aktyviai dalyvauja Lietuvos šaulių sąjungos Vilniaus 
apskrities Karaliaus Mindaugo 10 rinktinės Trakų 6-oji ir Onuškio 8-oji kuopų veiklose, tačiau, 
remiantis vertinimui surinktais duomenimis, šios jaunimo organizacijos daugiau veikia savo 
rate, į savivaldybės jaunimo politikos formavimo procesus beveik neįsitraukia. 
 
Apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovai nurodė, kad jų atstovaujamos 
organizacijos vienija nuo 8 iki 50 narių. 
 
Remiantis interviu su buvusia JRK ir jaunimo atstovais duomenimis, savivaldybėje aktyviai veikia 
neformalios jaunimo grupės, pvz., Rūdiškėse, Aukštadvaryje. Vis tik, kai kurių jų veikla yra 
daugiau epizodiška – susiburia konkrečiam projektui įgyvendinti, o jam pasibaigus veiklos 
nebetęsia. Visgi, savivaldybėje yra puikių pavyzdžių, kai sėkmingai ir nuosekliai veikianti 
neformali jaunimo grupė išsivystė į formalią jaunimo organizaciją, pvz., Senuose Trakuose tokiu 
būdu įsikūrė asociacija „Jaunimo sodas“. Remiantis jaunimo atstovų pateiktais duomenimis, iki 
2011 m. dirbusi savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė didelį dėmesį skirdavo neformalių 
jaunimo grupių veikloms, skatino jaunimą įsitraukti į bendruomenines veiklas, teikdavo 
konsultacijas ir pagalbą rengiant neformalių jaunimo grupių projektus, taip pat aktyviai su 
neformaliomis jaunimo grupėmis bendravo ir vertinimo metu dirbusi JRK. 
 
Visuomeninė jaunimo organizacija „Trakų ateitis“ – tai 2004 m. Trakų rajono policijos 
komisariato iniciatyva įsteigta jaunimo organizacija, vienijanti jaunuosius policijos rėmėjus 
(JPR), vykdanti įvairias prevencines veiklas, darbą su socialinės rizikos grupių jaunimu. JPR kartu 
su policijos pareigūnais bei mokyklų administracija užtikrina viešąją tvarką masinių renginių 
metu mokyklose bei jų prieigose. Laisvu nuo pamokų metu jaunieji policijos rėmėjai patruliuoja 
gatvėse, paežerėse bei kitose jaunimo pamėgtose vietose, siekdami užkirsti kelią nepilnamečių 
viešosios tvarkos pažeidimams, išaiškinti mokyklos nelankančius jaunuolius. JPR aktyviai padeda 
organizuojant jaunimo vasaros poilsio stovyklas, stovyklose atlieka būrių vadovų pareigas, budi 
prie vandens telkinių, padeda organizuoti ir pravesti įvairias sportines rungtis, konkursus18. Per 
pastaruosius trejus metus JPR aktyviai dalyvavo įgyvendinant Vaikų socializacijos programų 
projektus „Po tėviškės dangum“ ir „Būkime kartu“, jaunimo projektinės veiklos finansavimo 
programos „Mes europiečiai“ veiklose bei pagal Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos 
programą vykdytame projekte „Mes už sveiką laisvalaikį“. Remiantis interviu duomenimis, 
pastaruoju metu organizacijos „Trakų ateitis“ veikla yra kiek sumažėjusi, tačiau pažymėtina, kad 
2009 m. organizacijai buvo įteikta Trakų rajono savivaldybės mero padėka už aktyviai vykdytą 
jaunimui skirtą veiklą. 
 
Pagrindinės visuomeninės jaunimo organizacijos „Lentvario parko renesansas“ veiklos – 
jaunimo neformalaus ugdymo galimybių didinimas Lentvaryje, bendruomeniškumo ir 

                                                             
 
 

18 Šaltinis: Trakų rajono policijos komisariato tinklalapis, http://traku.policija.lt/viewpage.php?page_id=31 
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bendruomenės iniciatyvų skatinimas. „Lentvario parko renesansas“ buvo viena pirmųjų 
jaunimo organizacijų, drauge su Kuršėnų Kūrybinės raiškos centru bei dviejų Latvijos miestelių 
partneriais vykdžiusi Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros įgyvendinamos 
programos „Veiklus jaunimas“ Jaunimo demokratiškumo projektą „Vitaminai“. Projektas buvo 
įgyvendinamas 2008-2009 m. Jo tikslas buvo padėti 80 jaunų žmonių atrasti tradicines ir 
netradicines interesų atstovavimo vietos lygmenyje formas bei praktiškai jas išbandyti – buvo 
siekiama įgalinti jaunus žmones veikti ir atstovauti savo interesus savivaldos institucijose. 
Projekto metu vyko mokomieji susitikimai, interesų atstovavimo praktika, įvertinimo 
susitikimai, baigiamoji konferencija, kino seansai, diskusijos, masiniai renginiai vietos jaunimui, 
trumpų filmukų kūrimas, internetinio puslapio sukūrimas, straipsnių rašymas, laikraštuko 
leidyba.19  
 
Dar vienas svarbus „Lentvario parko renesanso“ vykdomas projektas – „Learning by 
Geocaching“. „Geocaching“ – tai pasaulinis lobių medžioklės žaidimas, grįstas paslėpto „lobio“ 
ieškojimu naudojantis Visuotine padėties nustatymo sistema (angl. Global Positioning System). 
LPR, bendradarbiaudami su Kūrybinės raiškos centru ir partneriais iš Vokietijos „Evangelische 
Akademie Sachsen-Anhalt e.V.“, 2011 m. spalio mėnesį organizavo ir vykdė tarptautinius 
mokymus jaunimui. Mokymų tikslas buvo įgalinti 27 jaunimo darbuotojus, jaunimo lyderius ir 
mokymų vadovus naudoti „Geocaching“ kaip jaunų žmonių patirtinio ugdymo metodą bei 
mokymosi priemonę. Be to, buvo organizuoti „Geocaching“ užsiėmimai vaikų dienos centrų 
vaikams. 
 
Jaunimas aktyviai įsitraukia į Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro filialo 
„Lentvario jaunimo centras“ veiklas. LJC yra atvirą darbą su jaunimu vykdanti savivaldybės 
biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – sukurti gerą atmosferą jaunam žmogui ir teikti 
informaciją apie jaunimo dalyvavimo galimybes. LJC yra atvira erdvė jaunimui, kurioje jauni 
žmonės nėra įpareigoti lankytis kasdien. Lentvario jaunimo centre yra organizuojami kino 
vakarai, jaunimas gali žaisti stalo žaidimus, bendrauti su draugais, naudotis kompiuteriu bei 
internetu, muzikuoti. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, LJC sudaro galimybes 
jaunimui įsitraukti į savanorystę, į savo organizuojamas veiklas pritraukia nemažai socialinę 
atskirtį patiriančio jaunimo, inicijuoja ir įgyvendina ne tik vietinius, bet ir tarptautinius 
projektus. 
 
4 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. N=4 

0,0

25,0

25,0

50,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Kita 

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti 
veikloje

Veiklos pakanka, tačiau tik dalis 
jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje 

veikloje

Tokios veiklos labai mažai

 
Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 

                                                             
 
 

19 Šaltinis: Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros tinklalapis, 
http://www.jtba.lt/jaunimo_demokratiskumo_projektai 
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Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad jaunimui skirtos veiklos po 
savivaldybės teritoriją pasiskirstę netolygiai, kai kuriose savivaldybės gyvenvietėse apskritai 
nėra vykdomos, atokesnėse vietovėse gyvenančiam jaunimui sunkiau prieinamos. Dviejų 
apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nuomone, jaunimui skirtos veiklos 
pasirinkimas savivaldybėje yra nedidelis (4 pav.). Vieno respondento manymu, veiklų 
pasirinkimas yra pakankamas, tačiau tik dalis jaunimo turi galimybes jose dalyvauti, o vieno iš 
apklaustųjų nuomoje jaunimas turi daug galimybių dalyvauti jaunimo ir jaunimui skirtoje 
veikloje. 
 
Apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų nuomone, siekiant didinti jaunimo 
dalyvavimą jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veikloje, reikia skatinti jaunimo motyvaciją, 
atnaujinti ir stiprinti Jaunimo reikalų tarybos veiklą ir plėsti jaunimo organizacijų tinklą, į jų 
veiklą įtraukiant ne tik mokyklinio amžiaus jaunimą, bet ir mokyklas bei studijas pabaigusius 
jaunuolius. 
 
Jaunimo dalyvavimas tarptautiniuose projektuose aptariamas 9 ataskaitos skyriuje 
„Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas“. 
 

 
2011 m. Trakų rajono savivaldybėje veikė 17 bendrojo lavinimo mokyklų – 9 miestuose ir 8 
kaimuose bei 4 neformaliojo švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančios įstaigos20 (8 lentelė). 
 
Remiantis buvusios JRK pateikta informacija, visose savivaldybėje veikiančiose bendrojo 
lavinimo mokyklose yra suformuotos moksleivių tarybos, kurių nariai yra klasių atstovai, o jų 
veiklą kuruoja paskirti mokytojai. Kai kurių mokinių tarybų veikla yra reglamentuota savivaldos 
organo veiklos nuostatais. 
 
8 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose 

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

savivaldoje, skaičius 
Formalaus švietimo įstaiga 17 14 
Organizacijos, teikiančios neformalaus 
švietimo paslaugas jaunimui 

4 n.d. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis buvusios JRK pateiktais duomenimis 
 

 
Regioninės jaunimo organizacijų tarybos, vadinamos „Apskritaisiais stalais“, yra jaunimo ir 
vienijamų jaunimo organizacijų interesų atstovavimo funkciją įgyvendinančios institucijos. Iki 
2012 m. Trakų rajono savivaldybėje tokia organizacija nebuvo įsteigta. Remiantis vertinimui 
surinktais duomenimis, šis klausimas yra gana dažnai keliamas ir persvarstomas, tačiau nuolatos 
išskiria pačių jaunimo atstovų nuomonė – vienų organizacijų manymu „Apskritasis stalas“ yra 
reikalingas, kiti mano, kad tokiai organizacijai būtų sudėtinga įgyvendinti regioninei jaunimo 
organizacijų tarybai priskirtinus tikslus ir funkcijas, kadangi Trakų rajone veikiančių jaunimo 
organizacijų skaičius yra labai mažas, taip pat anot oponuojančiųjų, būtų susiduriama 
žmogiškųjų išteklių trūkumu. 

                                                             
 
 

20 http://www.aikos.smm.lt/aikos/institucijos_registr.htm 

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo 
švietimo įstaigose, vaikų globos namuose 

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje 
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Nuo 2007 m. Trakų rajono savivaldybėje veikė Jaunimo reikalų taryba, kurios pusę narių sudarė 
jaunimo organizacijų atstovai. Vertinimo metu ankstesnės Jaunimo reikalų tarybos kadencija 
buvo pasibaigusi, o naujoji dar nebuvo patvirtinta. Tą ketinta padaryti 2012 m. kovo mėnesį. 
 
Atsakant į kausimą, kokiais būdais apklausos dalyvių, atstovaujamos organizacijos, 
bendradarbiauja su jaunimo reikalų koordinatoriumi, trys iš keturių jaunimo organizacijų 
nurodė su savivaldybe įgyvendinantys bendrus projektus (5 pav.). Dvi iš jų paminėjo, kad su JRK 
bendradarbiauja teikdami bei gaudami jaunimui aktualią informaciją bei teikdami pasiūlymus 
savivaldybei. Vienos organizacijos atstovai teigė, kad su jaunimo reikalų koordinatore 
nebendradarbiauja. 
 
5 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo 
koordinatoriumi (-e)?Atsakymų proc. N=4 

0,0

25,0

50,0

50,0

50,0

75,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo 
reikalų koordinatoriaus (-ės)

Nebendradarbiauja

Gauna informaciją

Teikia informaciją

Teikia pasiūlymus

Įgyvendina projektus

 
Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Trijų iš keturių apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovai teigė dalyvaujantys 
savivaldybės posėdžiuose sprendžiant su jaunimu susijusius klausimus. Dvi iš jų teigė 
pateikusios keletą pasiūlymų Trakų rajono savivaldybės institucijoms dėl jaunimo politikos 
įgyvendinimo, į dalį jų buvo atsižvelgta. Vienos organizacijos atstovai nurodė, kad nors kol kas 
nėra teikę savivaldybės institucijoms pasiūlymų dėl jaunimo politikos įgyvendinimo, tačiau 
ketina tai daryti ateityje. Dar vienos organizacijos atstovai teigė, kad pasiūlymų dėl JP 
įgyvendinimo savivaldybės institucijoms neteikė ir neketina teikti. Savivaldybės institucijoms 
pasiūlymus teikusių apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai nurodė, kad buvo atsižvelgta į 
pasiūlymus dėl draudimo nepilnamečiams rūkyti viešosiose vietose įvedimo, jaunimo užimtumo 
gerinimo mokymo įstaigose ir bendruomenėse. Remiantis interviu su buvusia JRK duomenimis, 
paprastai jaunimo pasiūlymai yra teikiami per savivaldybės JRT. Viena reikšmingiausių jaunimo 
organizacijos ir jos atstovų iniciatyva laikytinas pasiūlymas dėl atviro jaunimo centro įsteigimo – 
į šį pasiūlymą buvo atsižvelgta. Buvo atlikta jaunimo apklausa, skirtos patalpos ir finansavimas 
joms suremontuoti ir galiausiai įsteigtas Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro 
filialas „Lentvario jaunimo centras“. 
 
Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai neįžvelgė reikšmingų 
teigiamų savivaldybės požiūrio į jaunimo problemas pokyčių per pastaruosius trejus metus (6 
pav.). Šiek tiek žemiau nei vidutiniškai buvo įvertintas jaunimo įtraukimas priimant sprendimus 
dėl su jaunimu susijusios veiklos ir savivaldybės atsižvelgimas į jaunimo atstovų siūlymus dėl 
politikos ir / ar veiklos jaunimo srityje tobulinimo. 
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6 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais, kur 5 – visiškai nesutinku, o 
5 – visiškai sutinku. N=4 

2,7

2,7

3,3

3,3

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą  
priimant sprendimus dėl veiklos, 

susijusios su jaunimu

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo 
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos 

tobulinimo

Jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 

2008 m.

Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į 
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai 

nuo 2008 m.

 
Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Remiantis apklausos duomenimis, kai kurios jaunimo organizacijos jaunimo interesus atstovauja 
teikdamos pasiūlymus savivaldybei, dalyvaudamos Jaunimo reikalų tarybos veikloje ir 
dalyvaudamos savivaldybės tarybos posėdžiuose (7 pav.). 
 
7 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija atstovauja jaunimo interesus savo savivaldybėje? 
Atsakymų proc. N=4 

25,0

25,0

25,0
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Kita 

Dalyvauja savivaldybės posėdžiuose

Dalyvauja jaunimo reikalų taryboje

Teikia pasiūlymus savivaldybei

 
Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Apibendrinant, 9 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 2 Metodikos 
indikatorių „Jaunimo dalyvavimas“. 
 
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 

Sudaromos sąlygos 
jaunimo atstovams 

Nenustatyta. Skatinti jaunimo dalyvavimą vietos 
bendruomenių savivaldoje ir rinkti 

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 
pagal 
gyvenamąją 
teritoriją 

įsitraukti į vietos 
bendruomenių ir 
vietos organizacijų 
savivaldą. 

apie tai duomenis. Skatinti vietos 
bendruomenes bendradarbiauti su 
jaunimo organizacijomis, įtraukti 
jaunimą į bendras veiklas. 

Jaunimo 
dalyvavimas su 
jaunimu 
dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

Nenustatyta. Į su jaunimu 
dirbančių 
organizacijų 
savivaldą jaunimo 
atstovai įsitraukia 
palyginus mažai. 

Skatinti jaunimo dalyvavimą su 
jaunimu dirbančių organizacijų 
savivaldoje ir rinkti apie tai duomenis. 

Jaunimo veikla Gana įvairus 
savivaldybėje 
veikiančių jaunimo 
organizacijų veiklų 
spektras. Jaunimo 
organizacijos 
stengiasi į veiklas 
pritraukti 
nemotyvuotą, 
neorganizuotą 
jaunimą. 

Palyginus mažas 
nuolatos ir 
nuosekliai veiklą 
vykdančių jaunimo 
organizacijų 
skaičius. 

Stiprinti jaunimo NVO, skatinti 
neaktyvų jaunimą įsitraukti į socialiai 
naudingas veiklas, pagal galimybes 
numatyti institucinį jaunimo 
organizacijų finansavimą. 
Sudaryti kuo palankesnes sąlygas 
veiklų prieinamumui atokesnėse 
savivaldybės gyvenvietėse 
gyvenančiam jaunimui. Skatinti 
jaunimo organizacijų mažesnėse 
gyvenvietėse steigimąsi. 

Jaunimo 
savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo 
švietimo 
įstaigose, vaikų 
globos 
namuose 

Visose bendrojo 
lavinimo 
mokyklose veikia 
mokinių tarybos. 

Nerenkami 
duomenys apie 
jaunimo 
dalyvavimą 
neformaliojo 
ugdymo įstaigų 
savivaldoje. 

Stiprinti jaunimo savivaldą formaliojo 
ir neformaliojo švietimo ir ugdymo 
įstaigose, globos namuose, šiam tikslui 
organizuoti mokymus, vykdyti 
įsitraukimą į savivaldą skatinančius 
projektus. 

Jaunimo 
dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant 
jaunimo 
politiką 
savivaldybėje 

Jaunimo atstovams 
sudaromos sąlygos 
į jaunimo politikos 
formavimo ir 
įgyvendinimo 
procesus įsitraukti 
per savivaldybės 
JRT veiklą. 

Vertinimo metu 
laikinai neveikusi 
JRT. 

Apsvarstyti regioninės jaunimo 
organizacijų tarybos įsteigimo poreikį. 
Aktyviau įtraukti skirtingų poreikių ir 
interesų jaunimo grupių atstovus į 
savivaldybės jaunimo politikos 
formavimo ir įgyvendinimo procesus. 
Informuoti jaunimą apie sudaromas 
galimybes atstovauti savo interesus. 
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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. 
 

 
Trakų rajono savivaldybės jaunimo politikos priemonių įgyvendinimui reikalingos lėšos ir galimi 
finansavimo šaltiniai yra numatyti Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginio plėtros 
plano įgyvendinimo programoje. Išsamus sąrašas pateikiamas 10 Lentelėje. 
 
10 lentelė. Trakų rajono savivaldybės JP įgyvendinimo finansavimas 2009-2015 m. 

Priemonė 
Lėšų 

poreikis, 
tūkst. Lt 

Finansavimo šaltinis 
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Jaunimo verslo centro įsteigimas 100 50 50 0 
Jaunimo verslumo skatinimas 100 20 80 0 
Organizuoti informacinius mokymus, 
seminarus jaunimo organizacijoms, 
neformalioms jaunimo grupėms, jaunimo 
lyderiams 

240 150 0 90 

Atlikti Trakų rajono jaunimo poreikių tyrimą 30 0 30 0 
Įtraukti jaunimą į darbo rinkos programas, 
padedančias prisitaikyti prie darbo rinkos 
pokyčių 

300 0 100 200 

Skirti lėšų jaunimo projektinei veiklai 350 350 0 0 
Skatinti jaunimą dalyvauti respublikiniuose ir 
tarptautiniuose jaunimo renginiuose 

18 0 0 18 

Skatinti tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą 90 50 0 40 
Skatinti jaunimo įsitraukimą į jaunimo 
nevyriausybinių organizacijų veiklą, naujų 
organizacijų kūrimą 

10 10 0 0 

Aktyvinti vaikų ir jaunimo dalyvavimą 
pilietiniame ugdyme 

60 30 10 20 

Parengti jaunimo politikos įgyvendinimo 
programą savivaldybėje 

0 0 0 0 

Informacijos apie jaunimo veiklą sklaida 20 5 10 5 
Šaltinis: Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo 
programa 

4.1 Finansinė parama 
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Lėšos jaunimo politikos įgyvendinimui yra numatomos kasmet priimant savivaldybės tarybos 
sprendimą dėl metinio savivaldybės biudžeto patvirtinimo, prieš tai JRK teikiant pasiūlymą dėl 
numatomo lėšų poreikio. Pirmiausiai savivaldybės biudžete numatomos lėšos vaikų ir jaunimo 
programoms, tuomet savivaldybės Jaunimo reikalų taryba svarsto lėšų poreikį numatytoms 
atskiroms jaunimo politikos įgyvendinimo veikloms ir priimamu sprendimu paskirsto viso 
jaunimo reikalams numatyto biudžeto lėšas atitinkamoms sritims – projektinių jaunimo veiklų 
finansavimui, jaunimui skirtų renginių organizavimui, jaunimo mokymams bei kitoms jaunimo 
politikos įgyvendinimo veikloms. Projektinėms jaunimo veikloms finansavimo skyrimo tvarką 
reglamentuoja Trakų rajono savivaldybės jaunimo projektinės veiklos finansavimo konkurso 
nuostatai, kurie kiekvienais metais yra atnaujinami – atsižvelgiant į situacijos pokyčius yra 
nustatomi nauji prioritetai finansuojamoms jaunimo veikloms. Šiuos prioritetus nustato 
Jaunimo reikalų taryba. 
 
2008 m. jaunimo programų įgyvendinimui buvo numatyta 50000 Lt, iš jų 30000 Lt skirti 
projektinių jaunimo veiklų finansavimui, patenkinta 12 iš 13 teiktų paraiškų. Remiantis 2008 m. 
JRK veiklos ataskaita, jaunimo projektinių veiklų finansavimo poreikis buvo 57053 Lt. 
Prioritetinės veiklos finansavimui gauti buvo: 

 jaunimo lyderių ruošimas, numatant jiems galimybes praktinių gebėjimų taikymui; 
 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo tarpusavyje, 

pasikeitimo informacija ir patirtimi skatinimas; 
 jaunimo organizacijų bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis; 
 demokratiškumo ir pilietiškumo ugdymas; 
 Trakų rajono jaunimo iki šiol nedalyvavusio jaunimo veikloje įsitraukimas į jaunimo 

veiklą, 
 
Remiantis JRK 2009 m. veiklos ataskaita, 2009 m. lėšų poreikis jaunimo projektinėms veikloms 
buvo 68579,96 Lt, pateikta 17 paraiškų. Iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 20500 Lt (iš viso 
jaunimo programų įgyvendinimui buvo numatyta 30000 Lt), finansuota 12 projektų. 
Prioritetiškai buvo finansuojami projektai, kurie: 

 numatė jaunimo lyderių ruošimą bei jaunimo organizacijų narių gebėjimų tobulinimą; 
 įtraukė Trakų rajono jaunimą iki šiol nedalyvavusį jaunimo veikloje; 
 kurių idėja originali, skatinanti kūrybiškumą bei verslumą ir yra inicijuota pačių jaunų 

žmonių; 
 numatė bendradarbiavimą (įtraukiantiems) bendrojo lavinimo mokyklų mokinių 

savivaldų narius; 
 turėjo papildomų finansavimo šaltinių. 

 
2010 m. jaunimo programų įgyvendinimui savivaldybė skyrė 35000 Lt, iš jų 26800 Lt buvo 
paskirstyti projektinių veiklų finansavimui. Patenkinta 18 paraiškų iš 20 pateiktų (lėšų poreikis – 
55070 Lt). Prioritetiškai buvo finansuojami projektai kurie: 

 numatė jaunimo lyderių ruošimą bei jaunimo organizacijų narių gebėjimų tobulinimą; 
 įtraukė Trakų rajono jaunimą iki šiol nedalyvavusį jaunimo veikloje; 
 skatino jaunimo verslumą (verslumas nukreiptas į jaunų žmonių nedarbo mažinimą); 
 buvo inicijuoti bendrojo lavinimo mokyklų mokinių savivaldos institucijų; 
 turėjo papildomų finansavimo šaltinių. 

 
2011 m. prioritetinės savivaldybės finansuojamos jaunimo veiklos sritys buvo jaunimo veiklos 
projektai, skatinantys jaunimo dalyvavimą vietinės bendruomenės gyvenime, skatinantys 
jaunimo iniciatyvas bei gerinantys vietinės jaunimo veiklos kokybę. Jaunimo veikloms finansuoti 
buvo skirta 33000 Lt: jaunimo organizacijų projektams – 8000 Lt, su jaunimu dirbančių 
organizacijų projektams – 10000 Lt, neformalių jaunimo grupių iniciatyvoms – 15000 Lt. 
 
Interviu su jaunimo atstovais duomenimis, savivaldybė sudaro pakankamai plačias galimybes 
jaunimo organizacijoms gauti finansinę paramą, tačiau ne visi prašymai būna patenkinami. 
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Kartais paraiškų atmetimą lemia nepakankama projekto kokybė, tačiau dažnai tiesiog 
nepakanka skiriamų lėšų visas teikiamas paraiškas patenkinti pilnai. Buvusi jaunimo reikalų 
koordinatorė pažymėjo, kad atmetami būdavo nekokybiški projektai, tačiau buvo stengiamasi 
finansuoti visus kokybiškus. Dėl šios priežasties ne visų projektų lėšų poreikis būdavo 
patenkinamas pilnai. 
 
Jaunimo atstovų nuomone, ekonominis sunkmetis didelės įtakos savivaldybės skiriamos 
finansinės paramos apimtims neturėjo, per pastaruosius trejus metus skiriamų lėšų kiekis ypač 
ženkliai nekito. Vis dėlto buvo pastebėta, kad iki ekonominio sunkmečio savivaldybės laikėsi 
pakankamai aiškaus požiūrio finansuoti kuo daugiau jaunimo projektų. Buvusios JRK teigimu, 
ekonominio sunkmečio metu savivaldybė visiškai nemažino finansavimo jaunimo veikloms, o, 
palyginus su kitais rajonais, kuriuose gyventojų skaičius panašus, savivaldybė šiam tikslui skiria 
tikrai ne mažą sumą. Finansavimas jaunimo politikos įgyvendinimui savivaldybės biudžete yra 
aiškiai išskiriamas iš kitų sričių finansavimo. 
 
Jaunimo organizacijos taip pat turi galimybę dalyvauti ir kai kurios dalyvauja ir kituose 
savivaldybės skelbiamuose konkursuose, kurie vykdomi įgyvendinant įvairias savivaldybės 
programas:  

 Kultūros programos ir renginiai – kuruoja Kultūros ir turizmo skyrius; 
 Sporto programos – kuruoja Kultūros ir turizmo skyrius; 
 Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa – kuruoja Socialinės paramos ir 

sveikatos apsaugos skyrius; 
 Narkomanijos prevencijos programa – kuruoja Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos 

skyrius; 
 Vaikų ir jaunimo užimtumo programa – kuruoja Švietimo skyrius; 
 Nusikalstamumo bei korupcinės prevencijos programos – kuruoja Švietimo skyrius. 

 
Konkursus pagal šias programas skelbia skirtingi savivaldybės skyriai, juose gali dalyvauti tiek 
jaunimo, tiek kitos nevyriausybinės organizacijos, tačiau, skirtingai negu jaunimo projektinės 
veiklos finansavimo konkurse, šių programų konkursuose nebegali dalyvauti neformalios 
jaunimo grupės. 
 
Jaunimo organizacijos finansavimą vykdomiems projektams taip pat pritraukia ir iš kitų šaltinių: 

 Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 
 Jaunimo tarptautinės bendradarbiavimo agentūros įgyvendinamos programos „Veiklus 

jaunimas“ (Europos Sąjungos struktūrinė parama); 
 JRD administruojamo Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo; 
 organizacijos nario mokesčio; 
 jaunimo organizacijoms skiriamo 2% gyventojų pajamų mokesčio; 
 organizacijos teikiamų paslaugų;  
 privačių rėmėjų. 

 
Visi apklausos dalyviai nurodė, kad jų atstovaujamos organizacijos nuo 4 iki 80 proc. lėšų veiklai 
vykdyti gauna iš Trakų rajono savivaldybės (8 pav.). Trys organizacijos pažymėjo, kad 
finansavimą veiklai vykdyti pritraukia iš užsienio šalių fondų ir Lietuvos valdžios institucijų. Pusė 
apklaustųjų paminėjo, kad lėšų surenka iš organizacijos nario mokesčio ir iki 2 proc. gyventojų 
pajamų mokesčio. Kai kurios jaunimo organizacijos lėšų pritraukia iš Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos bei labdaros ir paramos fondų. 
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8 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc. N=4 
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Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Visi apklausoje dalyvavę respondentai nurodė, kad jų atstovaujamos organizacijos gali naudotis 
savivaldybės teikiama finansine parama ir tokia parama yra pasinaudojusios įgyvendindamos 
projektus. Vienos organizacijos atstovai pažymėjo, kad savivaldybė skyrė lėšų padengti 
organizacijos įsisteigimo išlaidas. Remiantis buvusios JRK pateiktais duomenimis, savivaldybė, 
skatindama jaunimo organizacijų kūrimąsi, iš viso yra padengusi trijų organizacijų steigimosi 
išlaidas. Be to, veikiančios neformalios jaunimo grupės yra informuotos apie tokios paramos 
galimybes ir gali laisvai kreiptis dėl išlaidų kompensavimo. 
 
9 pav. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos atitikimas jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų lūkesčiams. Pateikite savo nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – 
visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 – visiškai sutinkate su savivaldybės 
vykdomais veiksmais. N=4 
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Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Apklausos dalyviai finansinės paramos atitikimą jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
lūkesčiams bendrai vertino kiek aukščiau negu vidutiniškai (9 pav.) – taip buvo įvertintas 
savivaldybės ir jos įstaigų finansinės paramos skyrimo tikslų atitikimas jų atstovaujamų 
organizacijų poreikiams Šiek tiek žemiau nei vidutiniškai jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
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organizacijų atstovai vertino Trakų rajono savivaldybės ir jos įstaigų finansinės paramos skyrimo 
sąlygų atitikimą šių organizacijų galimybėms. Su šia jaunimo atstovų nuomone nesutinka 
savivaldybės atstovai, kadangi, kaip pažymėjo buvusi JRK, jaunimo organizacijoms sudarytos 
pilnos sąlygos per JRT dalyvauti svarstant ir numatant finansuojamų veiklų prioritetus bei 
skiriant joms finansavimą. JRK nurodė, kad savivaldybė atsižvelgia į finansavimo skyrimo, 
prioritetų nustatymo klausimais išsakytus jaunimo poreikius. 
 

 
Remiantis interviu su jaunimo atstovais duomenimis, Trakų rajono savivaldybei 
priklausančiomis patalpomis naudojasi atvirą darbą su jaunimu vykdantis Trakų rajono jaunimo 
turizmo ir laisvalaikio centro filialo „Lentvario jaunimo centras“. Šiomis patalpomis LJC 
naudojasi pagal panaudos sutartį. Vertinimui pateiktais duomenimis, LJC patalpų sutvarkymui 
savivaldybė skyrė 170000 Lt. Jaunimo atstovas pažymėjo, kad LJC vis tik susiduria su patalpų 
šildymo problema – pastatas yra labai didelis ir didžioji dalis jo nėra naudojama, jame nėra 
centrinio šildymo, o šildymas elektriniais radiatoriais nėra pakankamas, žiemą užšąla 
vandentiekio vamzdžiai. 
 
Remiantis apklausos duomenimis, materialinės paramos poreikis išlieka aktualus – jaunimo 
atstovų nuomone, ypač trūksta paramos suteikiant ilgalaikio materialinio turto pagal panaudą. 
Kita vertus, buvusi JRK pažymėjo, kad dėl patalpų panaudos jaunimo organizacijos į savivaldybę 
nesikreipė. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimo organizacijos neišgalėtų 
išlaikyti pagal panaudą suteiktų patalpų, todėl reikėtų stiprinti struktūrinę paramą. Apklausos ir 
interviu respondentai pabrėžė, kad pagal poreikį, jaunimo organizacijoms ir neformalioms 
jaunimo grupėms savivaldybė visada suteikia galimybę naudotis savivaldybės sale ir įranga. 
 

 
Abiejų interviu dalyvavusių jaunimo atstovų nuomone, sėkmingo savivaldybės 
bendradarbiavimo su jaunimu pavyzdžiu gali būti laikomas savivaldybės (tiek buvusios JRK, tiek 
vertinimo metu JRK pareigas ėjusios) darbas su jaunimu ir jaunimo įtraukimas į tarptautinį 
bendradarbiavimą bei pagalba jaunimo organizacijoms užmezgant tarptautinius ryšius. 
Savivaldybės iniciatyva buvo organizuoti tarptautiniai jaunimo mokymai. Be to, visi apklausos 
dalyviai nurodė, kad jų atstovaujamos organizacijos per pastaruosius trejus metus yra 
įgyvendinusios bendrų su savivaldybe projektų, tačiau, jų manymu, bendrų su savivaldybe 
veiklų turėtų būti daugiau. Įgyvendinant bendrus projektus savivaldybė prisidėdavo prie jų 
finansavimo. Buvusi JRK pažymėjo, kad fiziškai daugiau projektų vienam JRK inicijuoti ir 
įgyvendinti yra fiziškai neįmanoma, tačiau, jei iniciatyvos imtųsi jaunimo organizacijos, 
savivaldybė prisijungtų ir bendrafinansuotų projektą. Pasak JRK, savivaldybė noriai skiria 
bendrafinansavimą, kai jaunimo organizacijos pritraukia lėšų ir iš kitų fondų. 
 
Apklausos rezultatai taip pat parodė, kad jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms iš 
visų paramos rūšių aktualiausiu išlieka finansinės paramos poreikis – atsakydami į klausimą, 
kokios paramos iš savivaldybės trūksta jūsų organizacijai, visi apklausos respondentai pažymėjo 
variantą „Lėšų“ (10 pav.). Trys iš keturių apklausoje dalyvavusių organizacijų paminėjo, kad 
norėtų daugiau bendrų su savivaldybe veiklų. Atsakymų variantą „Kita“ pasirinkę respondentai 
nurodė, kad taip pat aktuali savivaldybės parama vykdant viešuosius pirkimus ir suteikiant 
ilgalaikio materialinio turto pagal panaudą.  

4.2 Materialinė parama 

4.3 Kitokia parama 
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10 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų proc. 
N=4 
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Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Apibendrinant skyriuje pateiktus duomenis, galima teigti, kad lyginant su panašaus dydžio 
savivaldybėmis, Trakų rajono savivaldybėje jaunimo veikloms skiriamo finansavimo apimtys yra 
gana didelės, savivaldybė stengiasi paremti visus kokybiškus projektus. Viena vertus, skiriant 
nors ir ne visą prašytą sumą, tačiau finansuojant kuo daugiau jaunimo projektų, yra skatinamos 
jaunimo veiklos, neužkertamas kelias iniciatyvoms. Kita vertus, kyla grėsmė, kad numatyti 
projektai gali būti įgyvendinami nepilnai, stingant viso reikiamo finansavimo. 
 
11 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Parama jaunimui 
(3 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Finansinė parama Lyginant su kitomis 

vertintomis 
savivaldybėmis, skiriamos 
finansinės paramos 
apimtys yra didelės. 
Jaunimo politikos 
įgyvendinimui skiriamas 
finansavimas 
savivaldybės biudžete yra 
aiškiai išskirtas iš kitų 
sričių finansavimo. 
Dėl finansinės paramos 
gavimo gali kreiptis ir 
neformalios jaunimo 
grupės. 
Finansuojamų veiklų 
prioritetus svarsto ir 
nustato JRT. 

Nenustatyta. Pagal galimybes plėsti 
finansinės paramos 
skyrimo apimtis. 
Skatinti filantropinę 
paramą jaunimui – 
pavyzdžiui, verslo įmonės 
ar žymesni asmenys galėtų 
būti kviečiami prisidėti 
įgyvendinant jaunimui 
skirtus projektus, už tai 
skiriant tam tikrą 
įvertinimą (įmonės vardu 
pavadinta sporto aikštelė 
ar pan.) ar įgyvendinant 
natūrinius mainus (už 
paramą jaunimo veiklai 
jaunimo atstovai galėtų 
atlikti tam tikras užduotis 
įmonėse). 

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

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Materialinė 
parama 

Pagal poreikį, savivaldybė 
suteikia patalpas bei 
įrangą jaunimo 
organizacijų renginiams. 
Savivaldybės skirtomis 
patalpomis naudojasi LJC. 

Nenustatyta. Pagal galimybes numatyti 
finansines lėšas skirtų 
patalpų remontui, 
nustatyti materialinės 
paramos poreikį bei 
apsvarstyti galimybes 
teikti paramą jaunimo 
organizacijoms patalpų 
išlaikymui. 

Kitokia parama Jaunimas įtraukiamas į 
savivaldybės vykdomą 
tarptautinį 
bendradarbiavimą. 
Skatinamas jaunimo 
organizacijų steigimas 
padengiant organizacijų 
steigimosi išlaidas, su 
tokiomis galimybėmis 
supažindinamos 
neformalios jaunimo 
grupės. 

Jaunimo organizacijos 
pageidauja daugiau 
bendrų veiklų su 
savivaldybe. 

Palaikyti ir toliau skatinti 
jaunimo įtraukimą į 
savivaldybės tarptautinį 
bendradarbiavimą, 
apsvarstyti galimybes 
jaunimo atstovus įtraukti į 
tarptautines delegacijas. 
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 5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO 
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS 

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

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

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

 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, pati Trakų rajono savivaldybės administracija 
nuolatos organizuoja, vykdo ir finansuoja išties nemažai įvairių jaunimui skirtų mokymų ir 
konsultacijų paraiškų rengimo, projektų vadybos bei kitais su finansinės paramos skyrimu 
jaunimo organizacijoms susijusiais klausimais. Taip pat šiais klausimais yra konsultuojama ir ne 
mokymų metu. Teminius mokymus pagal poreikį vykdo kiekviena organizacija pati. Kaip vieną iš 
pavyzdžių galima paminėti 2009 m. JRK iniciatyva organizuotus mokymus, kuriuose buvo 
pristatytos šios temos: jaunimo iniciatyva, jaunimo veiklos projektas – įrankis iniciatyvų 
realizavimui ir tobulėjimui, projektų žingsniai, paraiškų pildymas, veiklos planavimas, asmeninis 
įvertinimas. Mokymų metu buvo pristatyti alternatyvūs finansavimo šaltiniai, aptarti 
projektams keliami reikalavimai. Taip pat aptarta geroji kitų jaunimo organizacijų patirtis 
dalyvaujant tarptautiniuose jaunimo projektuose. 
 
Savivaldybės organizuojami mokymai yra vedami profesionalų, kurie dirba pagal tam tikras 
metodikas. Be to, yra vykdomi mokymų kokybės vertinimai pagal įvairius rodiklius, pvz., 
mokymų atitikimas dalyvių poreikiams, išmokimas, emocinė būsena, motyvacija. Taip pat 
mokymai vertinami pagal logistinius ir techninius rodiklius. 
 
Įvairius mokymus vykdo ir pačios jaunimo organizacijos, pvz., „Lentvario jaunimo centras“, 
„Lentvario parko renesansas“. Mokymų tematika yra gana įvairi – lyderystė, 
bendradarbiavimas, komunikacija. Kaip buvo minėta 3.3 poskyryje, taip pat buvo vykdomi ir 
tarptautiniai mokymai, jiems pasitelkiami inovatyvus metodai. Pavyzdys – visuomeninės 
jaunimo organizacijos „Lentvario parko renesansas“ įgyvendintas projektas „Learning by 
Geocaching“. 2011 m. savivaldybei skyrus finansavimą, Lietuvos jaunųjų socialdemokratų 
sąjungos Trakų skyrius surengė mokymus apie regioninę jaunimo politiką, į kuriuos kvietė visų 
savivaldybės jaunimo organizacijų atstovus. Mokymų metu buvo apsvarstyti poreikiai ir 
galimybės įsteigti Trakų rajono jaunimo organizacijų tarybą. 
 
Remiantis buvusios JRK pateiktais duomenimis, mokymus organizuoja ir vykdo daugiau ar 
mažiau beveik visos jaunimo organizacijos – beveik pusė 2011 m. savivaldybės finansuotų 
jaunimo projektų buvo mokomosios veiklos , t.y. įvairūs mokymai, seminarai ir kt. Palyginus su 
kitomis jaunimo organizacijomis, mažiau mokymų organizuoja visuomeninė jaunimo 
organizacija „Trakų ateitis“, kurios pagrindinė veiklos sritis yra prevencinių programų ir projektų 
įgyvendinimas, o Lietuvos šaulių sąjungos padaliniai Trakuose ir Onuškyje turi savo atskirą, 
organizacijos nariams skirtą mokymų profilį. 

5.1 Jaunimo mokymas ir 
konsultavimas 
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Mokymų organizavimo ir vykdymo klausimais organizacijas konsultuoja JRK, taip pat didelės 
pagalbos organizacijos susilaukia iš aukščiau minėtų jaunimo organizacijų lyderių, kurie turi 
ilgametę patirtį ir yra suinteresuoti rajono organizacijų stiprinimu. 
 
Trys iš apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų teigė neformalių mokymų jaunimui 
nevykdančios ir nėra atlikusios jaunimo mokymų poreikio tyrimų. Vienos jaunimo organizacijos 
atstovai nurodė, kad jų atstovaujama organizacija vykdo neformalius mokymus jaunimui. Dalis 
apklausos respondentų teigė vertinantys vykdomų mokymų jaunimui kokybę. Remiantis 
interviu su jaunimo atstovais duomenimis, galima teigti, kad mokymų įvairovė Trakų rajono 
savivaldybėje yra išties nemaža, šiuo klausimu sutapo ir jaunimo reikalų koordinatorės 
nuomonė. 
 

 
Savivaldybė yra įsteigus atvirą darbą su jaunimu vykdančią įstaigą – Trakų rajono jaunimo 
turizmo ir laisvalaikio centro filialą „Lentvario jaunimo centras“. LJC yra įsteigta 1,25 etato: 3 
darbuotojams skirta po 0,25 etato, dar vienam – 0,5 etato. Atsižvelgiant į tai, kad LJC pritraukia 
gana daug įvairių poreikių turinčio jaunimo, LJC galėtų būti įsteigta daugiau su jaunimu 
dirbančių asmenų etatų. Šiuo klausimu sutapo jaunimo atstovų ir buvusios JRK nuomonė. 
 
Remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, su jaunimu taip pat dirba įvairių savivaldybėje 
veikiančių kultūrinių, sporto, neformalaus ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų 
darbuotojai. Mokyklose dirba socialiniai pedagogai, psichologai. JRK nuomone, savivaldybėje vis 
tik trūksta asmenų, vykdančių socialinį darbą su jaunimu, teikiančių psichologinę pagalbą. 
 
Savivaldybėje su jaunimu dirbantys asmenys turi galimybę kelti kvalifikaciją – įstaigose yra 
sudaromos sąlygos dalyvauti mokymuose, seminaruose, kitokiomis formomis gilinti žinias. 
Darbuotojai dalyvauja JRD, JTBA organizuojamuose mokymuose, bendradarbiauja 
mokomuosiuose projektuose su kitomis organizacijomis ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. 
Su jaunimu dirbantys asmenys dalijasi gerąja patirtimi dalyvaudami tarptautiniuose 
projektuose. Savivaldybė organizacijoms teikia informaciją apie bendradarbiavimo ir 
kvalifikacijos tobulinimo galimybes, tačiau pati savivaldybė tokių mokymų nevykdo – 
organizacijų veiklos specifika labai skiriasi, todėl sudėtinga atrasti mokymų profilį, tinkantį 
visiems dirbantiems su jaunais žmonėmis. 
 

 
Remiantis apklausos ir kitais vertinimui surinktais duomenimis, neformaliojo švietimo ir 
ugdymo paslaugas jaunimui Trakų rajono savivaldybėje teikia šios organizacijos: 

 Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras bei jo filialas „Lentvario jaunimo 
centras“; 

 Trakų meno mokykla; 
 Trakų rajono kultūros rūmai; 
 Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centras; 
 Trakų rajono policijos komisariatas; 
 Trakų rajono Rūdiškių muzikos mokykla;  
 Trakų švietimo centras; 
 Trakų viešoji biblioteka. 

 
Apklausoje dalyvavusios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos nurodė dažniausiai savo 
veikloje taikančios neformalaus bendravimo, aktyvaus dalyvavimo metodus (11 pav.). Pusė 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų savo veikloje taip pat naudoja nekonkurencinės 
aplinkos kūrimo, grupinius bei mokymosi iš patirties metodus. Atviro darbo su jaunimu 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu 

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo 
situacija 
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metodais dirba „Lentvario jaunimo centras“. Be to, kaip buvo minėta 5.1 poskyryje, yra taikomi 
inovatyvūs neformalaus ugdymo metodai. 
 
11 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Proc. atsakiusiųjų. N=4 
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Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Trijų iš keturių apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nuomone, neformalaus mokymo ir 
ugdymo veiklų, skirtų jaunimui, Trakų rajono savivaldybėje nepakanka. Vienos organizacijos 
manymu, tokių veiklų pakanka, tačiau jos nėra visiems norintiems prieinamos. 
 

 
Apibendrinant, 12 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 4 Metodikos 
indikatorių. 
 
12 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo neformalus 
ugdymas, jaunimo 

mokymai ir 
konsultavimas 

(4 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo mokymai ir 
konsultavimas 

Savivaldybė vykdo 
jaunimui skirtus mokymus 
projektų valdymo ir 
jaunimo iniciatyvų 
finansavimo klausimais. 
Vertinama mokymų 
kokybė. 
Mokymus taip pat aktyviai 
vykdo pačios jaunimo 
organizacijos. 
Taikomi inovatyvūs 
neformalaus ugdymo 
metodai. 

Nenustatyta. Sistemingai tirti 
jaunimo neformalaus 
ugdymo poreikius. 
Dalintis gerąją praktika 
su kitomis 
savivaldybėmis. 

Asmenys, dirbantys su 
jaunimu 

Savivaldybėje įsteigta 
atvirą darbą su jaunimu 

Asmenų, vykdančių 
socialinį darbą su 

Apsvarstyti poreikį ir 
galimybes įsteigti 

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 
dirbanti įstaiga. jaunimu, teikiančių 

psichologinę 
pagalbą, trūkumas. 

savivaldybės mobiliųjų 
jaunimo darbuotojų, 
kurie bendrautų su 
jaunuoliais gatvėse, 
susibūrimo vietose, 
etatus. 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo padėtis 

Palyginus nemažai įstaigų, 
teikiančių neformaliojo 
ugdymo paslaugas. 

Kai kuriose 
savivaldybės 
gyvenvietėse 
neformalaus 
ugdymo veiklų 
pasirinkimas yra 
labai mažas arba jo 
nėra. 

Užtikrinti neformaliojo 
ugdymo prieinamumą 
atokesnėse 
savivaldybės vietovėse 
gyvenantiems 
jaunuoliams. 
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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. 

 

 
Interviu su jaunimo atstovais duomenimis, pagrindinis informacijos apie savivaldybės vykdomą 
veiklą jaunimo politikos srityje sklaidą vykdantis bei kitą jaunimui aktualią informaciją teikiantis 
asmuo yra savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė. JRK jaunimą informuoja el. paštu, 
aktyviai talpina informaciją socialiniame tinkle Facebook. Savivaldybės internetiniame 
tinklalapyje yra atskira jaunimui skirta rubrika, tačiau joje informacijos skelbiama itin nedaug, 
retai atnaujinama. Buvusi jaunimo reikalų koordinatorė pažymėjo, kad į jaunimui skirtą rubriką 
informacija nebededama, nes tai nepasiteisino. Dažniausiai naujienos yra skaitomos rubrikoje 
„Naujienos“, kuri yra matoma atvertus internetinį tinklalapį. Dėl to joje ir talpinama visa 
jaunimui aktuali informacija. 
 
Siekdama jaunimą supažindinti su savivaldybės vykdoma veikla bei įgyvendinama jaunimo 
politiką, Trakų rajono savivaldybė kasmet organizuoja „Atvirų durų dieną jaunimui“. Be to, 
siekiant supažindinti jaunimą su jaunimo veiklų finansavimo galimybėmis, savivaldybės Jaunimo 
reikalų taryba rajono mokyklose vykdė projektų atrankos konkurso pristatymą. Jaunimo 
nuomone, tokie šviečiamieji renginiai yra ypač naudingi, pritraukia daug dalyvių. Tam taip pat 
pritarė ir buvusi jaunimo reikalų koordinatorė, kurios manymu, paties jaunimo dalijimasis 
patirtimi bei sėkmingais pavyzdžiais yra vienas efektyviausių jaunimo veiklų populiarinimo 
būdų. 
 
Remiantis JRK veiklos ataskaitomis iki 2011 metų, jaunimo reikalų koordinatorė nuolat 
informuoja jaunimo organizacijas, neformalias jaunimo grupes, bendruomenes apie jaunimo 
veiklos galimybes, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
vykdomas programas, ES programą „Veiklus jaunimas” ir kitas įvairių Lietuvos bei Europos 
Sąjungos fondų programas. JRK taip pat teikia informaciją jaunimo organizacijoms, 
neformalioms jaunimo grupėms, bendruomenėms ir visiems suinteresuotiems asmenims apie 
įvairius jaunimui skirtus renginius, mokymus, alternatyvaus jaunimo veiklos finansavimo 
šaltinius, konsultuoja apie projektų rengimą, jų vykdymo organizavimą bei ataskaitų rengimą. 
Informacija taip pat skleidžiama organizuojant diskusijas, konsultacijas, informacinius renginius 
(kaip, pavyzdžiui, aukščiau minėta „Atvirų durų diena jaunimui“, Jaunimo reikalų tarybos vizitai į 
mokyklas), taip pat platinama teikiant informaciją mokyklų skelbimų lentose. 
 
Apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovai nurodė, kad iš savivaldybės gauna 
informaciją apie savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui ir projektų finansavimo 
galimybes (12 pav.). Taip pat respondentai paminėjo, kad gauna informaciją apie jaunimui 
aktualius renginius, savivaldybės svarstomus ir priimamus sprendimus jaunimui aktualiais 
klausimais. Vienos organizacijos atstovai teigė, kad informacijos iš savivaldybės negauna, tačiau 
buvusi jaunimo reikalų koordinatorė nurodė, kad informacija yra siunčiama tiek visoms jaunimo 
organizacijoms, tiek ir pavieniams asmenims, visais JRK turimais kontaktais. Buvusi JRK šią 
veiklą vykdo iki šiol. 

6.1 Jaunimo informavimas apie 
jaunimo politikos įgyvendinimą 
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12 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus. Atsakymų proc. N=4 
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jaunimui

Projektų finansavimo galimybes

 
Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Didesnė dalis apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų savivaldybės vykdomą jaunimo ir 
kitų grupių informavimo apie įgyvendinamą jaunimo politiką veiklą vertino geriau nei 
vidutiniškai. Vienos organizacijos manymu, savivaldybė jaunimą ir kitas grupes apie šią veiklą 
informuoja mažai. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, labiausiai 
jaunimui trūksta informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui 
aktualiais klausimais (13 pav.), tačiau buvusi JRK pažymėjo, kad numatomų nagrinėti klausimų 
sąrašas bei visi savivaldybės tarybos sprendimų projektai, priimti sprendimai yra skelbiami 
viešai savivaldybės svetainėje. Dvi apklausoje dalyvavusios organizacijos nurodė, kad norėtų 
gauti daugiau informacijos apie įgyvendinamus projektus jaunimui bei jaunimui aktualius 
renginius, nors, remiantis vertinimui surinktais duomenimis, tokios informacijos teikiama tikrai 
nemažai. 
 
13 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų proc. N=4 
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Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Visų apklausos dalyvių manymu, efektyviausia ir priimtiniausia gauti informaciją jaunimo 
klausimais būtų el. paštu iš jaunimo reikalų koordinatorės, talpinant informaciją savivaldybės 
internetinėje svetainėje bei teikiant informaciją per socialinius tinklus (14 pav.). 
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Apklausos dalyvių nuomone, jaunimo informuotumą apie Trakų rajono savivaldybėje vykdomą 
jaunimo politiką reikėtų gerinti informaciją skleidžiant įvairių susitikimų su jaunimu bei renginių 
metu. Respondentai paminėjo, kad turėtų būti skiriama daugiau dėmesio platinamos 
informacijos pateikimui kuo patrauklesniu jaunimui būdu. Jaunimo reikalų koordinatorės 
nuomone, viena patrauklesnių priemonių skleisti žinią apie jaunimui skirtus renginius, akcijas, 
projektus, galėtų būti tam tikros atributikos, pvz., logotipais pažymėtų apyrankių, pakabukų, 
rašymo ir kt. priemonių platinimas. 
 
14 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų proc. 
N=4 
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Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimo organizacijos informaciją apie savo 
vykdomą veiklą efektyviausiai skleidžia per socialinius tinklus, be to, atskiros socialinių tinklų 
paskyros yra sukuriamos konkretiems vykdomiems projektams. Vis tik, interviu su jaunimo 
atstovu duomenimis, jaunimo organizacijoms trūksta viešųjų ryšių įgūdžių skelbiant ir viešinant 
veiklas bei į jas pritraukiant jaunimą. Jaunimo organizacijos netiria jaunimo informuotumo 
poreikių, dėl to yra sudėtingiau atrinkti aktualią informaciją. 
 
15 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Atsakymų proc. N=4 
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Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas 



 

39 

Apklausoje dalyvavusios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos apie jų vykdomą 
jaunimui skirtą veiklą dažniausiai jaunimą informuoja elektroniniu paštu, neformaliais kanalais, 
skelbdamos naujienas vietinėje spaudoje ir savo interneto svetainėse, platindamos plakatus ir 
skrajutes bei organizuodamos informacinius renginius jaunimui. Be to, kaip buvo minėta 
anksčiau, informacija taip pat aktyviai talpinama socialinių tinklų paskyrose. Buvusi JRK 
pažymėjo, kad savivaldybė sudaro galimybes jaunimo organizacijoms informaciją talpinti 
savivaldybės internetinėje svetainėje ir šia galimybe buvo ne kartą pasinaudota. 
 

 
Jaunimui aktuali informacija kartais talpinama vietos laikraščiuose „Trakų žemė“ ir „Galvė“ bei jų 
internetiniuose tinklalapiuose. Remiantis interviu su jaunimo atstovu duomenimis, jaunimo 
tarpe šie leidiniai nėra populiarūs, skaitomi mažai, be to, juose talpinamos jaunimui skirtos 
informacijos kiekis yra gana mažas. Jaunimo atstovai pažymėjo, kad jaunimo organizacijos turi 
galimybes vietos spaudoje skelbti informaciją nemokamai, tačiau, jo nuomone, tuo mažai 
naudojasi. Vis dėlto, kita interviu respondentė pažymėjo, kad pastaruoju metu jaučiasi teigiami 
jaunimo ir žiniasklaidos bendradarbiavimo pokyčiai – jaunimas vis dažniau naudojasi galimybe 
skelbti informaciją vietos leidiniuose, o žiniasklaidos atstovai savo ruožtu rodo daugiau 
iniciatyvos talpinant jaunimui aktualią informaciją. Kiek kitokią nuomonę išreiškė apklausoje 
dalyvavusios jaunimo organizacijos – jų manymu, vietinė žiniasklaida jaunimo klausimus 
analizuoja prasčiau nei vidutiniškai (16 pav.). Viena vertus, rajone nėra leidžiama jaunimui skirtų 
leidinių, kita vertus, jaunimo atstovų nuomone, didelio poreikio tokiam leidiniui savivaldybėje 
nėra. Jų manymu, kur kas naudingesnis būtų jaunimui skirto internetinio portalo įkūrimas, tačiau 
susiduriama su žmogiškųjų išteklių tokio portalo administravimui problema. Jaunimui skirto 
portalo poreikį pažymėjo ir interviu respondentai – jų nuomone, jaunimo informuotumas 
ženkliai padidėtų, jei visa aktuali informacija būtų lengvai randama viename šaltinyje. 
 
Remiantis interviu su JRK duomenimis, jaunimui aktuali informacija taip pat teikiama ir per 
vietinę televiziją „Trakų aidas“, pvz., rengiami reportažai apie jaunimo įgyvendintus projektus, 
renginius. Didesnėse bendrojo lavinimo mokyklose yra leidžiami vietos laikraščiai. 
 
16 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, kur 1 
– visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=4 
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Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Trys apklausoje dalyvavusios organizacijos nurodė, kad bendradarbiauja su vietine žiniasklaida 
teikdamos vietos jaunimui aktualią informaciją. Tiek pat respondentų pažymėjo, kad žino apie 
jaunimui ir jaunimo organizacijoms sudaromas galimybes nemokamai pristatyti savo vykdomą 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui 
vietinėje žiniasklaidoje 
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veiklą per žiniasklaidos priemones ir paminėjo, kad šiomis galimybėmis naudojasi. Tik vienos 
organizacijos atstovai apie tokias galimybes nežinojo. 
 

 
Apibendrinant, 13 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 6 Metodikos 
indikatorių „Jaunimo informavimas“. 
 
13 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo informavimas 
(6 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo informavimas 
apie jaunimo politiką 

Kasmet savivaldybės 
organizuojamas 
renginys „Atvirų 
durų diena 
jaunimui“, Jaunimo 
reikalų tarybos 
informaciniai 
renginiai mokyklose. 
Nuolat JRK vykdoma 
informacijos sklaida. 

Nenustatyta. Siekiant visapusiško jaunimo 
informavimo apie 
savivaldybės jaunimo 
politikos įgyvendinimą, 
skiltis „Jaunimas“ turėtų 
būti papildyta aktyvių 
jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų 
sąrašu, išsamesne 
informacija apie jaunimo 
organizacijų projektų 
finansavimo galimybes. Taip 
pat turėtų būti sudarytas ir 
skelbiamas nuorodų sąrašas 
į visus rajone veikiančius ir 
jaunimo tematika 
nušviečiančius internetinius 
portalus bei jaunimo 
organizacijų tinklalapius bei 
socialinių tinklų paskyras. 
Informacija turi būti nuolat 
atnaujinama. Apsvarstyti 
poreikį ir galimybes įkurti ir 
bendradarbiaujant su 
jaunimo organizacijomis 
administruoti atskirą 
internetinį portalą jaunimui. 
Šviesti jaunimą veiklų 
viešinimo klausimais. 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Kai kurios jaunimo 
organizacijos teikia 
labai išsamią 
informaciją apie 
vykdomas veiklas 
socialinių tinklų 
paskyrose. 

Jaunimo 
organizacijoms 
trūksta viešųjų 
ryšių įgūdžių 
skelbiant ir 
viešinant veiklas ir į 
jas pritraukiant 
jaunimą. 

Jaunimo leidiniai ir 
erdvė jaunimui vietinėje 
žiniasklaidoje 

Nenustatyta. Savivaldybėje nėra 
atskiro jaunimui 
skirto leidinio. 
Esamos 
žiniasklaidos 
priemonės jaunimo 
tarpe nėra 
populiarios. 

 

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. 

 

 
Viena pagrindinių jaunimo politiką savivaldybėse integruojančių struktūrų yra savivaldybės 
Jaunimo reikalų taryba. Vertinimo metu savivaldybėje laikinai nebuvo veikiančios Jaunimo 
reikalų tarybos, tačiau 2012 m. vasario 23 d. buvo patvirtinti nauji JRT nuostatai. Siekiant 
užtikrinti kuo teisingesnį jaunimo atstovavimą bei visų JRT narių dalyvavimą, naujos Jaunimo 
reikalų tarybos sudėties patvirtinimas buvo atidėtas artimiausiam savivaldybės tarybos 
posėdžiui – tą ketinta atlikti kovo mėnesį. Ankstesnės JRT kadencija baigėsi 2011 metais. 
Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai būdavo rengiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. JRT 
svarstydavo įvairius jaunimo politikos įgyvendinimo klausimus: dėl pritarimo įgyvendinamiems 
projektams, dėl asmenų delegavimo į tam tikras veiklas, dėl jaunimo atstovų dalyvavimo tam 
tikruose projektuose, organizuodavo informacinius renginius, susitikimus su jaunimu, vykdė 
jaunimo projektinės veiklos finansavimo konkursus, vertino projektus, kiekvienais metais 
nustatydavo finansuojamų veiklų prioritetus. Visgi, interviu ir apklausos respondentų nuomone, 
iki 2011 m. veikusios savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos buvo daugiau formalios. Didžiąja 
dalimi JRT veikla buvo palaikoma JRK iniciatyvomis, kartais trūkdavo pačių jaunimo atstovų 
aktyvumo, motyvacijos kaip įmanoma geriau atstovauti jaunimo interesus. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad jaunimas mažai įsitraukia į 
jaunimui aktualių klausimų svarstymą savivaldybės tarybos, jos komitetų, kitų komisijų ar darbo 
grupių posėdžiuose. Pasak buvusios JRK, tam sąlygas savivaldybė sudaro puikias – savivaldybės 
posėdžiai yra atviri, numatomi nagrinėti klausimai skelbiami viešai 10 dienų prieš posėdį 
savivaldybės internetiniame tinklalapyje. Kitų veiklos sričių, ypač vietos bendruomenių atstovai 
sėkmingai naudojasi galimybe dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, o jaunimo atstovai šia 
galimybę išnaudoja menkai. Galima daryti išvadą, kad savivaldybės bendradarbiavimas su 
jaunimo organizacijomis nėra pakankamas – savivaldybė turėtų dėti daugiau pastangų 
įtraukiant jaunimą į JP formavimo ir įgyvendinimo procesus, ypač priimant sprendimus jaunimui 
aktualiais klausimais. Jaunimas taip pat mažai įtraukiamas į sprendimų, kurie nėra akivaizdžiai 
susiję su jaunimu, tačiau iš dalies jaunimą liečia, priėmimą. Jaunimo nuomone, į jaunimui 
aktualių klausimų svarstymus savivaldybė galėtų aktyviau kviesti ne tik jaunimo organizacijas, 
bet ir kitas suinteresuotas NVO. 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios 
struktūros 
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Be Jaunimo reikalų tarybos, jaunimo politikos bei kitus klausimus jaunimo tematika svarsto 
savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas. Taip pat 
savivaldybėje veikia įvairios darbo grupės bei komisijos, kurios vykdydamos joms priskirtas 
funkcijas taip pat prisideda prie jaunimo politikos įgyvendinimo. 
 

 
Svarbiausi savivaldybės jaunimo politikos tikslai ir uždaviniai yra įtvirtinti Trakų rajono 
savivaldybės 2008-2015 m. strateginiame plėtros plane – JP įgyvendinimui yra skirtas II 
strateginio prioriteto „Socialinė plėtra“ 2 tikslo „Kurti sąmoningą ir atsakingą bendruomenę“ 2 
uždavinys „Ugdyti jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius per jaunimo organizacijas“. 2009 
m. patvirtinta Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo 
programa detalizuoja šio uždavinio įgyvendinimui suformuotas priemones, esamus ir 
planuojamus rezultatų rodiklius. 
 
Prie jaunimo politikos įgyvendinimo pagal savo kompetencijos sritį vykdydami savo tiesiogines 
numatytas funkcijas prisideda didžioji dalis savivaldybės administracijos skyrių – Švietimo, 
Kultūros ir turizmo, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos, Vaiko teisių apsaugos, Investicijų 
ir strateginio planavimo Žemės ūkio administravimo ir kiti. Trakų rajono savivaldybėje jaunimo 
politika yra įgyvendinama horizontaliai, integruota į skirtingų savivaldybės struktūrinių 
padalinių veiklą. Buvusi savivaldybės JRK pažymėjo, kad sprendžiant jaunimo klausimus įvairių 
skyrių atstovai bendradarbiauja darbo grupėse, komisijose, į kurias taip pat įtraukiama ir JRK. 
 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, įgyvendindama jaunimo politiką Trakų rajono 
savivaldybė bendradarbiauja su Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centru, Trakų 
rajono policijos komisariatu, Trakų rajono kultūros rūmais, Trakų rajono kūno kultūros ir sporto 
centru, švietimo įstaigomis, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. JRK dalyvauja nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 
klausimais sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje. Savivaldybėje jaunimo klausimus 
sprendžia Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas. 
 

 
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); 

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų 
programose, planuose 

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 į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir 
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinimui.21. Remiantis surinktais duomenimis, Trakų rajono 
savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams yra vertintinas labai gerai. Jaunimo politikos tikslams siekti savivaldybės 
strateginiuose plėtros dokumentuose suformuotos pakankamos priemonės. Savivaldybė, 
įgyvendindama Atvirųjų centrų ir erdvių koncepciją, yra įsteigusi atvirą darbą su jaunimu 
vykdantį centrą, be to, aktyviai įgyvendina projektus pagal ES programas „Jaunimas“, „Veiklus 
jaunimas“. Taip pat savivaldybėje įgyvendinamos šios programos: 

 Kultūros programos ir renginių programa – kuruoja Kultūros ir turizmo skyrius; 
 Sporto programos – kuruoja Kultūros ir turizmo skyrius; 
 Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa – kuruoja Socialinės paramos ir 

sveikatos apsaugos skyrius; 
 Narkomanijos prevencijos programa – kuruoja Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos 

skyrius; 
 Vaikų ir jaunimo užimtumo programa – kuruoja Švietimo skyrius; 
 Nusikalstamumo bei korupcinės prevencijos programos. 

 

 
Apibendrinant, 14 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 7 Metodikos 
indikatorių „Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas (jaunimo politikos integralumas)“. 
 
14 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo politiką 
integruojančios 
struktūros 

Nenustatyta. Vertinimo metu 
laikinai nebuvo 
patvirtina JRT. 

Formuojant ir 
įgyvendinant savivaldybės 
JP, stengtis kaip įmanoma 
labiau atsižvelgti į įvairių 
interesų grupių atstovų 
nuomones ir pasiūlymus. 
Įtraukti jaunimo atstovus į 
savivaldybės strateginių ir 

Jaunimo politikos 
integravimas 
savivaldybės 
strateginiuose 
dokumentuose ir 

Jaunimo politikos tikslai 
ir uždaviniai bei jiems 
pasiekti reikalingos 
priemonės numatomos 
savivaldybės 

Nenustatyta. 

                                                             
 
 

21 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 
įvairių sričių (kultūros, 
sporto, socialinių 
reikalų ir kt.) veiklų 
programose, planuose 

strateginiame plėtros 
plane. JRK aktyviai 
dalyvauja komisijų ir 
darbo grupių veikloje. 

veiklos planavimo 
dokumentų jaunimo 
politikos srityje rengimo 
procesus. Skatinti 
konstruktyvų dialogą tarp 
jaunimo ir savivaldybės 
atstovų formuojant ir 
įgyvendinant savivaldybės 
jaunimo politiką. 
Jaunimo atstovai turėtų 
būti įtraukiami ne tik į JP 
formavimo ir 
įgyvendinimo procesus, 
bet ir į JP įgyvendinimo 
vertinimą (pvz., metinės 
veiklos jaunimo politikos 
įgyvendinimo srityje 
ataskaitos turėtų būti 
svarstomos kartu su 
jaunimo atstovais). 
Dalintis gerąja praktika 
įgyvendinant nacionalines 
bei tarptautines 
programas ir priemones. 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

Tarpžinybinis ir 
tarpsektorinis 
bendradarbiavimas 
vystomas 
bendradarbiaujant su 
savivaldybės bei 
nacionalinių lygmeniu 
veikiančiomis 
institucijomis ir 
įstaigomis. 

Nenustatyta. 

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir 
priemonių atitikimas 
nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams 

Savivaldybė dalyvauja 
įvairių nacionalinių 
programų ir priemonių 
įgyvendinime, JP 
įgyvendinimui 
panaudojamos 
nacionalinių ir 
tarptautinių programų 
teikiamos galimybės. 

Nenustatyta. 
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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 būdais22. 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. 15 lentelėje 
pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo ciklas, kurį galima išskirti į tris 
svarbiausius etapus. 

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

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

 
15 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra. 

 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
Tikslas Iš anksto įspėti apie 

kylančias ir kilsiančias 
Nustatyti politikos ar 
programos vertę ir 

Konsensuso formavimas 
dėl politikos krypties 

                                                             
 
 

22 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 
problemas įgyvendinant 
politikos tikslus.  

naudą visuomenei.  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. 
 

 
2011 m. savivaldybėje buvo atliekamas Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos jaunimo problematikos savivaldybėse tyrimas. Kompleksinio tyrimo tikslas 
– anketavimo forma ištirti 14-29 m. amžiaus jaunimo problemas atspindinčių rodiklių būklę 
jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, tokiose kaip mokymasis ir studijos, darbas, laisvalaikis, 
gyvenimo sąlygos, dalyvavimas neformaliame ugdyme, fizinė ir psichinė sveikata, įpročiai ir 
gyvenimo būdas, šeima, draugai, kaimynystė, probleminio ir rizikingo elgesio apraiškos. Atlikti 
tyrimai leis įvertinti savivaldybėje gyvenančio jaunimo situaciją, padės savivaldybėms išskirti 
problemiškas jaunimo gyvenimo sritis ir palengvins jaunimo politikos prioritetų ir priemonių 
pasirinkimą įgyvendinimui. Iki 2011 m. kokybinių (giluminių) jaunimo situacijos tyrimų, jaunimo 
padėties analizių atskirose jaunimo politikos srityse atlikta nebuvo. Savivaldybėje nėra tyrimus 
atliekančių arba galinčių atlikti institucijų. Buvusi JRK pažymėjo, kad vertinimo metu Trakų 
krašto VVG vykdė tyrimą apie jaunimo išsilavinimo ir įsidarbinimo galimybes Trakų rajono 
savivaldybės teritorijoje, buvo apklausiami jaunimo ir verslo atstovai. 
 

 
Savivaldybėje nėra įdiegta jaunimo situacijos stebėsenos sistema, tačiau, remiantis buvusios 
JRK pateikta informacija, JRK renka statistinius duomenis apie jaunimą, pvz., savivaldybėje 
gyvenančių ir išvykusių jaunų žmonių, jaunų šeimų skaičius, besimokančių ir iškritusių iš 
mokymo sistemos skaičius, jaunimo organizacijų ir jų narių skaičius, pritrauktų lėšų apimtys ir 
t.t. 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai 

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena 



 

47 

Be to, jaunimo poreikius stengiamasi išsiaiškinti organizuojamuose informaciniuose 
renginiuose, mokymuose, diskusijose. JRK vykdo tam tikras jaunimo apklausas tiek žodžiu, tiek 
anketavimo būdu. Remiantis apklausos duomenimis, kai kurios jaunimo ir su jaunimu 
dirbančios organizacijos savo poreikiams pačios renka ir sistemina tam tikrus duomenis apie 
jaunimą, vykdo jaunimo apklausas. Visgi, kai kurios apklausoje dalyvavusios organizacijos, į 
klausimą, ar naudojatės Trakų rajono savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą atsakė 
neigiamai nurodydami, kad nėra poreikio tokiais duomenimis naudotis. Vienos organizacijos 
teigimu, savivaldybė tokių duomenų viešai neskelbia / nesuteikia arba jie nėra lengvai 
prieinami. 
 

 
Nors sistemingas specialus jaunimo politikos vertinimas Trakų savivaldybėje nėra atliekamas, 
tačiau JP įgyvendinimas yra apžvelgiamas metinėse JRK veiklos ataskaitose, kurios yra teikiamos 
savivaldybės tarybai. Buvusios JRK nuomone, tai, kad pastaraisiais keliais metais JP 
įgyvendinimui skiriamos lėšos nėra mažinamos, užtikrinamas jų stabilumas, leidžia manyti, kad 
JP įgyvendinimas savivaldybėje vertinamas teigiamai. Kita vertus, tai atspindi savivaldybės 
politikų poziciją, o jaunimo atstovai į tokį JP vertinimą nėra įtraukiami. Jaunimo reikalų taryba 
veiklos ataskaitų nerengia – vykdyta veikla apžvelgiama JRK ataskaitose. 
 
Remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, atvirą darbą su jaunimu vykdantis „Lentvario 
jaunimo centras“ taip pat teikia metines veiklos ataskaitas savivaldybės tarybos vertinimui. Be 
to, visos apklausoje dalyvavusios organizacijos nurodė vykdančios vidinius savo veiklos 
įsivertinimus. 
 

 
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti 
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos 
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo 
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip 
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. Lietuvoje 
pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą, yra kol kas 
mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu. 
 
Į klausimą, ar jaunimo situacijos stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai taikomi tobulinant 
jaunimo politikos įgyvendinimą Trakų rajono savivaldybėje, pusė respondentų atsakė neigiamai, 
likę apklausos dalyviai negalėjo atsakyti į pateiktą klausimą. Tačiau, kaip buvo minėta anksčiau, 
JRK, JRT ir kai kurios jaunimo organizacijos atlieka jaunimo apklausas, stengiasi jaunimo 
poreikius išsiaiškinti ir išanalizuoti diskusijų, įvairių renginių, mokymų metu. Vėliau šie 
duomenys naudojami nustatant jaunimo veiklų finansavimo prioritetus, gerinant jaunimui 
skirtų mokymų atitikimą poreikiams. Vis tik, nesant jaunimo situacijos stebėsenos bei poreikių 
tyrimų sistemos, bendras savivaldybės jaunimo politikos informuotumas nėra visiškai 
pakankamas. 
 

 
Apklausoje dalyvavusios jaunimo organizacijos negalėjo atsakyti, ar per pastaruosius trejus 
metus Trakų rajono savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo politikos formavimo ar 
įgyvendinimo naujovių, tačiau manė, kad sėkmingais jaunimo politikos įgyvendinimo 
pavyzdžiais galima laikyti atviro jaunimo centro įsteigimą Lentvaryje, jaunimo organizacijų 

8.3 Jaunimo politikos vertinimas 

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos 
duomenų naudojimas 

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo politiką 
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vykdytus prevencinių veiklų projektus. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, taip pat 
sėkmingais JP įgyvendinimo pavyzdžiais laikytini savivaldybės vykdyti projektai pagal 
tarptautines ir nacionalines programas, tokie kaip „Kryžkelė: durų į Europą atvėrimas vietinėms 
jaunimo organizacijoms“, „Vilniaus apskrities jaunimo žmogaus portretas“, „Demokratija 
gyvenime – gyvenimas demokratijoje”, tarptautinis jaunimo projektas „Jaunimo stebimi“. Viena 
iš naujovių įgyvendinant jaunimo politiką buvo pagal ES programą „Veiklus jaunimas“ 
įgyvendintas projektas „International projects for active youth participation and intercultural 
dialog“, kuriame dalyvavo savivaldybės miestų partnerių atstovai, atstovaujantys tris skirtingus 
sektorius – jaunimą, su jaunimu dirbančius asmenis, savivaldybės atstovus. Projekto metu 
diskutuota apie jaunimo politiką, kiekvienos šalies privalomus ir trūkumus, planuoti bendri 
ateities projektai, užmegzti kontaktai bei planuojamos pasirašyti bendradarbiavimo sutartys 
tarp savivaldybių, jose veikiančių asmenų ir organizacijų. 
 
Taip pat reikia pažymėti, kad pačios jaunimo organizacijos pasižymi inovatyvumu, naujoviškų 
metodų savo veikloje taikymu bei gerosios patirties skleidimu. Jaunimo tarpe dažnai 
naudojamas metodas, kai pats jaunimas pristato savo veiklas, projektus jaunimui, taip juos 
užkrėsdami noru įsitraukti į jaunimo veiklas. 
 
Gerosios praktikos sklaidą taip pat vykdo ir savivaldybė – vykdomos veiklos bei įgyvendinami 
projektai pristatomi jaunimo politikos įgyvendinimo srityje dirbantiems kolegoms tiek 
savivaldybės, tiek regioniniu ir nacionaliniu mastu. Daug kitų savivaldybių atstovų lankėsi 
Lentvaryje norėdami susipažinti su LJC veikla. 
 

 
Apibendrinant, 16 lentelėje pateikiamos rekomendacijos pagal 5 Metodikos indikatorių 
„Tyrimai jaunimo klausimais ir stebėsena“ ir 8 Metodikos indikatorių „Jaunimo politikos 
vertinimas ir inovacijos vykdant jaunimo politiką savivaldybėje“. 
 
16 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo politikos 
tobulinimas ir 

inovacijos 
(5 ir 8 Metodikos 

indikatoriai) 

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

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

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

Nenustatyta. Savivaldybėje nėra 
tyrimus atliekančių 
arba galinčių atlikti 
institucijų, 
nesinaudota 
galimybe viešųjų 
pirkimų būdu tokias 
paslaugas pirkti iš jas 
atliekančių 
nacionaliniu ar 
regioniniu lygmeniu 
veikiančių įstaigų ar 
organizacijų. 

Savivaldybėje būtina diegti 
sistemingą jaunimo politikos 
stebėseną ir vertinimą. 
Pirma, būtina sudaryti 
jaunimo situacijos rodiklių 
sąrašą, jį kasmet atnaujinti ir 
viešinti. Didele dalimi šią 
veiklą JRK iki šiol vykdė, tačiau 
reikėtų ją formalizuoti, viešinti 
duomenis, juos analizuoti 
Jaunimo rodikliai turi būti 
sudaromi atsižvelgiant į įvairių 
skyrių poreikius, juos renkant 
bendradarbiaujama su 
įvairiomis savivaldybėje 
veikiančiomis organizacijomis. 
Antra, būtina diegti 
sistemingus jaunimo poreikių 

Duomenys apie 
jaunimą 

JRK renka statistinius 
duomenis apie 
jaunimą. 

Nėra sistemingos 
jaunimo situacijos 
stebėsenos bei 
jaunimo politikos 
vertinimo sistemos. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 

JP įgyvendinimas 
apžvelgiamas 

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo politikos 
tobulinimas ir 

inovacijos 
(5 ir 8 Metodikos 

indikatoriai) 

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

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
vertinimas savivaldybės tarybai 

teikiamose JRK 
veiklos ataskaitose. 

tyrimus, juos atlikti kasmet, 
siekiant duomenų 
palyginamumo, situacijos 
pokyčių įvertinimo. Tam 
turėtų būti išskirti svarbiausi 
tyrimų klausimai, pasitelkti 
tinkami tyrimo metodai 
(pavyzdžiui, savivaldybėje 
įdiegti apklausų įrankį), 
naudojamasi jaunimo 
organizacijų pagalba. 
Savivaldybėje įgyvendinama 
jaunimo politika turėtų būti 
kasmet vertinama pagal 
numatytus produkto ir 
rezultato rodiklius, o kas 
keturis – penkis metus turėtų 
būti atliekamas poveikio 
vertinimas (vertinama įtaka 
numatytiems efekto 
kriterijams). Poveikio 
vertinimas turėtų būti 
siejamas su savivaldybės 
strateginio plano 
įgyvendinimo pabaiga ir naujo 
plano formavimo pradžia, 
siekiant tinkamai atsižvelgti į 
vertinimo rezultatus. Į jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
vertinimo procesus galėtų būti 
įtraukiami jaunimo atstovai. 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

Jaunimo apklausų ir 
diskusijų metu gauti 
duomenys naudojami 
nustatant jaunimo 
veiklų finansavimo 
prioritetus, gerinant 
jaunimui skirtų 
mokymų atitikimą 
poreikiams. 

Inovacijų taikymas 
ir plėtra 
formuojant bei 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 

Gerosios praktikos 
sklaida taikant 
inovacijas jaunimo 
politikos 
įgyvendinime. 

Nenustatyta. 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS 

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

 
Trakų rajono savivaldybė vykdo tarptautinį bendradarbiavimą su Baltarusija, Gruzija, Lenkija, 
Olandija, Rumunija, Turkija, Ukraina, Vokietija. Trakų rajone veikiančios jaunimo organizacijos 
inicijuoja ir įgyvendina tarptautinius projektus, finansavimą veikloms vykdyti pritraukia iš ES 
struktūrinių fondų. 
 
2009 m. Trakų rajono savivaldybė kaip partneris kartu su miestu partneriu Malborku (Lenkija) 
įgyvendino projektą „Demokratija gyvenime – gyvenimas demokratijoje“. Projektas buvo 
finansuojamas ES programos „Veiklus jaunimas“ lėšomis. Taip pat Trakų rajono savivaldybės 
administracija drauge su Širvintų rajono savivaldybe, Latvijos ir Estijos miestų savivaldybėmis 
partnerėmis bei Latvijos jaunimo organizacija „Next“ dalyvavo tarptautiniame jaunimo 
demokratiškumo projekte „Jaunimo stebimi“. Projektuose dalyvavusios jaunimo ir su jaunimu 
dirbančios organizacijos įsitraukė į tarptautinę jaunimo veiklą, organizavo tarptautinius jaunimo 
mainus, turėjo galimybę susirasti partnerių užsienio šalyse. Šių projektų dėka į jaunimo veiklą 
Trakų rajone įsitraukė daug jaunų žmonių. 
 
2010 m. savivaldybė įgyvendino tarptautinį projektą „International Projects for Active Youth 
Participation and Intercultural Dialogue“. Šiam tikslui pagal ES programą „Veiklus jaunimas“ 
buvo skirta 52931 Lt ES struktūrinės paramos. Buvo organizuotas mokymų seminaras, kuriame 
dalyvavo 28 dalyviai iš 7 Europos valstybių – Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Turkijos, Vokietijos, 
Švedijos, Maltos. Projekto tikslai: 

 stiprinti partnerių savivaldybių bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje; 
 skatinti struktūrinį dialogą; 
 suteikti valstybių partnerių savivaldybių politikams, administracijos darbuotojams, 

savivaldybių jaunimo darbuotojams ir jaunimo lyderiams kompetencijų rengti ir 
įgyvendinti vietinius bei tarptautinius projektus, kurie padėtų įgyvendinti regioninę ir 
europinę jaunimo politiką, skatintų vietos jaunimą aktyviai dalyvauti bendruomenės 
gyvenime. 

 

 
Apibendrinant, 17 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 9 Metodikos 
indikatorių „Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas“. 
 
17 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas 

(9 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Užmegzti ryšiai su 
palyginus nemažai užsienio 
partnerių. Vykdomas 
tarptautinis 

Nenustatyta. Palaikyti ir toliau 
plėsti tarptautinį 
bendradarbiavimą, 
gerosios praktikos 

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis 
jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais 

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas 

(9 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
bendradarbiavimas, 
keičiamasi gerąja patirtimi 
įgyvendinant jaunimo 
politiką. Jaunimo 
organizacijos inicijuoja ir 
įgyvendina tarptautinius 
projektus, veikloms vykdyti 
pritraukia finansavimą iš ES 
struktūrinių fondų. 

įgyvendinant 
jaunimo politiką 
sklaidą ir 
apsikeitimą su 
nacionaliniais ir 
užsienio 
partneriais. 
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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 vertinimui surinktais duomenimis, gerąja Trakų rajono savivaldybės praktika gali 
būti įvardijamas savivaldybės vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos 
srityje. Tiek savivaldybė, tiek jaunimo organizacijos su užsienio partneriais inicijuoja ir 
įgyvendina tarptautinius projektus jaunimui ir jaunimo politikos srityje dirbantiems asmenims, 
dalyvauja jaunimui skirtose ES programose, sėkmingai naudojasi ES struktūrinės paramos 
teikiamomis galimybėmis. Galima teigti, kad tarptautinis bendradarbiavimas yra viena 
stipriausių Trakų rajono savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos sričių. Tarptautinio 
bendradarbiavimo pavyzdžiai aptariami 9.1 poskyryje „Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas“. 



 

53 

 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS 

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau 
pateikiamu analizės modeliu (17 pav.). 
 
17 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis, galima teigti, kad savivaldybės sukurta teisinė 
bazė sudaro tinkamas prielaidas jaunimo politikos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui. Jaunimo 
politikos tikslams siekti savivaldybės strateginiuose plėtros dokumentuose suformuotos 
pakankamos priemonės, atitinkančios nacionalinės jaunimo politikos prioritetus. Patvirtintas 
JRK pareigybės aprašymas gana gerai atitinka Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus pareigybės aprašymą. Savivaldybė, įgyvendindama Atvirųjų centrų ir erdvių 
koncepciją, yra įsteigusi atvirą darbą su jaunimu vykdantį centrą, be to, aktyviai įgyvendinami 
projektai pagal ES programas „Jaunimas“, „Veiklus jaunimas“. Taip pat savivaldybėje 
įgyvendinamos ir kitos nacionalinės programos jaunimo politikos srityje. Pagal šį kriterijų Trakų 
rajono savivaldybė vertinama labai gerai23. 
 
Aktualiausiomis problemomis savivaldybėje išlieka jaunimo bedarbystė, aktyvių jaunimo 
organizacijų trūkumas, socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikių tenkinimas. Įgyvendinant 
savivaldybės jaunimo politiką daugiau dėmesio turėtų būti skiriama jaunimo nevyriausybinių 
organizacijų stiprinimui, socialinių jaunimo problemų sprendimui. 

                                                             
 
 

23 Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai 
neatitinka (neatsižvelgia / neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą rodiklį), 2 – prastai atitinka, 3 – 
vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka. Jeigu vertinama, pavyzdžiui, „prastai-vidutiniškai“ 
arba „labai gerai“, įvertinimo balas yra per vidurį – šiuo atveju 2.5 ir 4.5. 

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys 
atitinka nacionalinės jaunimo politikos kryptis 
ir savivaldybės jaunimo situaciją? 
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Trakų rajono savivaldybėje jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, integruota į 
skirtingų savivaldybės struktūrinių padalinių veiklą – prie JP įgyvendinimo pagal savo 
kompetencijos sritį, vykdydami savo tiesiogines numatytas funkcijas, prisideda didžioji dalis 
savivaldybės administracijos skyrių. JP tikslai ir uždaviniai numatomi savivaldybės strateginiame 
plėtros plane. Sprendžiant jaunimo klausimus, įvairių skyrių atstovai bendradarbiauja darbo 
grupėse, komisijose, į kurias taip pat įtraukiama ir JRK. Pagal šį kriterijų Trakų rajono 
savivaldybė vertinama gerai. 
 

 
Savivaldybė sudaro geras sąlygas suinteresuotų šalių dalyvavimui formuojant ir įgyvendinant 
jaunimo politiką – savivaldybės posėdžiai yra atviri, numatomi nagrinėti klausimai skelbiami 
viešai 10 dienų prieš posėdį savivaldybės internetiniame tinklalapyje. Skirtingų veiklos sričių, 
ypač vietos bendruomenių atstovai sėkmingai naudojasi galimybe dalyvauti ir išsakyti savo 
nuomonę, tačiau jaunimo atstovai šią galimybę išnaudoja menkai. 
 
Pagrindinė jaunimo atstovavimą užtikrinanti institucija yra savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. 
Didelis privalumas yra tai, kad būtent JRT svarsto ir sprendžia finansuojamų jaunimo veiklų 
prioritetus – taip JRT posėdžiuose yra išreiškiami atstovaujamo jaunimo poreikiai. Vertinimo 
metu savivaldybėje laikinai neveikė Jaunimo reikalų taryba – ankstesnės JRT kadencija buvo 
pasibaigusi 2011 metais. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad 
ankstesnės JRT veikla ženklia dalimi buvo palaikoma JRK iniciatyvos dėka, trūko kai kurių 
jaunimo atstovų aktyvumo ir motyvacijos geriau atstovauti jaunimo interesus. Dėl to būtina 
stiprinti būsimos JRT kompetenciją, skatinti JRT narių motyvaciją. 2012 m. vasario mėnesį buvo 
patvirtinti nauji JRT nuostatai. Siekiant užtikrinti kuo teisingesnį jaunimo atstovavimą bei 
dalyvavimą JRT veikloje, naujos sudėties patvirtinimas buvo atidėtas kitam savivaldybės tarybos 
posėdžiui. 
 
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Trakų rajono savivaldybė vertinama labai gerai. 
 

 
JRK, JRT ir kai kurios jaunimo organizacijos atlieka jaunimo apklausas, stengiasi jaunimo 
poreikius išsiaiškinti ir išanalizuoti diskusijų, įvairių renginių, mokymų metu. Vėliau šie 
duomenys naudojami nustatant jaunimo veiklų finansavimo prioritetus, gerinant jaunimui 
skirtų mokymų atitikimą poreikiams. Vis tik, nesant jaunimo situacijos stebėsenos bei poreikių 
tyrimų sistemos, bendras Trakų rajono savivaldybės jaunimo politikos informuotumas 
vertinamas vidutiniškai. 
 

 
Savivaldybėje nėra atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, organizuotų ir neformalių moksleivių, 
studentų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių subkultūrų atstovų, įvairių pomėgių ir 
pan. grupių) poreikių tyrimų sistemos, tačiau, kaip minėta anksčiau, remiantis vykdomomis 
apklausomis, stengiamasi užtikrinti kuo geresnį jaunimo politikos atitikimą įvairaus jaunimo 
poreikiams. Pvz., siekiant į veiklas pritraukti nemotyvuotą, neorganizuotą jaunimą, jaunimo 
projektinės veiklos finansavimo nuostatuose numatyta skiriant finansavimą prioritetą teikti 
tiems projektams, kurie įtrauktų iki tol jaunimo veiklose nedalyvavusį jaunimą. Remiantis 
interviu ir apklausos duomenimis, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama socialinei apsaugai, 

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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pagalbos socialiai pažeidžiamam jaunimui teikimui, pagalbai jaunoms šeimoms, būsto 
problemų sprendimui, jaunimo verslumo bei savanorystės skatinimui. Pagal šį kriterijų Trakų 
rajono savivaldybė vertinama vidutiniškai. 
 

 
Savivaldybėje patvirtinta jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė. Artimiausiu metu 
planuojama suformuoti ir patvirtinti naujos sudėties savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą. 
Sudaromos puikios sąlygos JRK kvalifikacijos tobulinimui. JRK jaunimo politikos įgyvendinimui 
bei savivaldybės jaunimo reikalų koordinavimui skiria 100 proc. savo darbo laiko, tačiau yra 
pavaldi savivaldybės struktūrinio padalinio vedėjui. Siekiant efektyvesnio JRK darbo, reikėtų 
numatyti JRK pavaldumą tiesiogiai savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybėje 
patvirtinta finansinės paramos projektinėms jaunimo veikloms skyrimo tvarka, kiekvienais 
metais nustatomos nauji finansuojamų sričių prioritetai. Jaunimo iniciatyvoms skiriama 
finansinė parama metams bėgant yra stabili. Ekonominio sunkmečio laikotarpiu parama nebuvo 
mažinama, o jos apimtys, lyginant su kai kuriomis kitomis panašiomis vertintomis 
savivaldybėmis, yra didelės. Pagal šį kriterijų Trakų rajono savivaldybė vertinama labai gerai. 
 

 
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos 
rezultatus, interviu ir apklausos metu surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, kokiu 
mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. 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. 

 
18 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=4 
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Šaltinis: Trakų rajono organizacijų apklausa, 2011 

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

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika 
savivaldybėje yra rezultatyvi? 
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Apibendrinant galima teigti, kad ženklių pokyčių per pastaruosius trejus metus savivaldybės 
įgyvendinamoje jaunimo politikoje nebuvo, tačiau pabrėžtina, kad jaunimo politika yra 
vykdoma nuosekliai, užtikrinamos prielaidos jai įgyvendinti. Stipriausia savivaldybės JP 
įgyvendinimo sritimi laikytinas tarptautinis bendradarbiavimas bei finansinių lėšų jaunimo 
veikloms stabilumas ir, palyginus su kitomis panašaus dydžio savivaldybėmis, gana didelė jų 
apimtis. Apibendrinus vertinimui surinktus duomenis, pastarųjų trejų metų (2008-2011 m.) 
savivaldybės jaunimo politikos rezultatyvumas vertintinas gerai. 
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