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 ĮVADAS  

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

 
 
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 Utenos rajono savivaldybėje, joje 
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui; 

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

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

 pirma, 2011 m. rugsėjo mėn. buvo atlikti du interviu su Utenos rajono savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriumi (JRK) ir jaunimo organizacijos atstovu; 

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

 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos 
duomenys. Apklausą 2011 m. rugsėjo mėn. atliko VPVI. Apklausoje dalyvavo dvylika 
Utenos rajone veikiančių organizacijų, iš jų dvi socialinės įstaigos, dvi neformaliojo 
švietimo įstaigos, keturios jaunimą atstovaujančios organizacijos ir keturi 
savivaldybės administracijos 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 kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai 
atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka.  
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 1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS  

2011 m. Utenos rajono savivaldybės teritorijoje buvo vienas miestas – Utena, ir 8 miesteliai 
– Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai ir Vyžuonos. 
Vertinimo tikslais savivaldybei yra priskirtas „kaimiškumo“ laipsnis. Suklasifikavus Lietuvos 
savivaldybes pagal kaimiškumo laipsnį, išskiriamos kelios grupės: „labai kaimo“, „kaimo“, 
„pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Šių grupių atskyrimui taikytos Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos naudojamos kiekybinės ribos. Naudojant 
pasirinktą metodiką, 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. Kadangi „kaimo“ savivaldybių grupėje 
pasiskirstymo intervalas siekia 30 proc., išskirsime ir „labai kaimo“ savivaldybes, kur kaimo 
gyvenamosiose vietovėse gyvena daugiau kaip 70 proc. visų savivaldybės gyventojų. Pagal 
pasirinktą metodiką, Utenos rajono savivaldybė priskiriama „pusiau kaimo“ savivaldybių 
kategorijai. 
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis1, 2011 m. pradžioje Utenos rajone gyveno 
45747 gyventojai, iš jų 25866 Utenos mieste, 17204 – kaimuose. 2011 m. pradžioje jaunimas 
(14-29 m.) sudarė 23 % visų gyventojų (1 lentelė).  
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Utenos rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioj 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius 
mieste 

Gyventojų skaičius 
kaimuose 

Jaunimo skaičius 
visame rajone 

45747 25866 17204 10521 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis ir Utenos 
rajono savivaldybės JRK pateiktais duomenimis. 
 
2011 m. liepos 1 d. Utenos savivaldybėje buvo registruotas 3041 bedarbis, iš jų 672 jauni 
asmenys iki 29 m., t.y. 22,1 proc. Utenos raj. bedarbių. 
 
2010 m. Utenos rajono savivaldybė, įgyvendindama projektą „Utenos krašto jaunimo ir 
politikų dialogo stiprinimas”, finansuojamą ES programos „Veiklus jaunimas”, atliko Utenos 
rajono jaunimo situacijos tyrimą2, kurio metu buvo apklausti 740 respondentai. Tyrimas 
atskleidė didelę rajono jaunimo migraciją 2009 m. (apie 400 asmenų), taip pat didelį jaunimo 
nedarbo lygį 2009–2010 m. (daugiau kaip 14 proc.). Didelę migraciją iš Utenos r. iš dalies 
paaiškina mažesnis nei vidutinis darbo užmokesčio lygis rajone lyginant su Lietuvos vidurkiu 
ar Vilniaus m. Jaunimo užimtumo didinimas yra vienas iš prioritetinių jaunimo politikos 
uždavinių Utenos rajono savivaldybėje. 

                                                             
 
 

1 Lietuvos statistikos departamento tinklalapis, www.statsgov.lt 
2 Jaunimo problematikos tyrimo Utenos rajono savivaldybėje ataskaita, 2010. 
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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 Utenos rajono savivaldybės politiką reglamentuojančių 
dokumentų struktūra, pristatomas jaunimo politikos turinys ir glaustai įvertinamas jaunimo 
politikos turinio atitikimas jaunimo poreikiams: 

 pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo politiką Utenos rajono 
savivaldybėje, schema ir planavimo dokumentų struktūra;  

 antra, pristatomos jaunimo politikos Utenos rajono savivaldybėje kryptys, tikslinės 
grupės, prioritetai; 

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

 
Šiame skyriuje apžvelgiama informacija apie savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos 
strateginiame planavime. Patvirtinta Utenos rajono jaunimo politikos 2011–2016 m. 
strategija savivaldybėje padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą 
įvykus darbuotojų kaitai. Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip Jaunimo 
politikos plėtros 2011 m. priemonių planas, Utenos jaunimo reikalų tarybos 2011 m. veiklos 
planas, parodo, kaip numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje. 
 
Teisės aktų struktūra  
 
Utenos rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos įstatymais3 bei Utenos rajono savivaldybės teisės aktais, kurie 
išvardijami žemiau pateiktoje lentelėje. 
 
2 lentelė. Savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai 

Dokumentas Patvirtintas (metai) 
Utenos rajono jaunimo politikos 2011–2016 m. strategija 2010 
Kultūros skyriaus jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo 
specialisto) pareigybės aprašymas 

2011 

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai (aktuali versija) 2011 

                                                             
 
 

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

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių 
teisės aktų struktūra 
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Dokumentas Patvirtintas (metai) 
Utenos jaunimo reikalų tarybos 2011 m. veiklos planas 2011 
Jaunimo politikos plėtros 2011 m. priemonių planas 2011 
Utenos rajono savivaldybės edukacinės, sporto ir turizmo, 
kultūrinės, jaunimo, visuomeninių organizacijų, religinių 
bendruomenių, verslo skatinimo veiklos projektų finansavimo 
tvarkos aprašas 

2011 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Vienas svarbiausių jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą Utenos rajono savivaldybėje 
reglamentuojančių dokumentų yra 2010 m. Utenos rajono savivaldybės tarybos patvirtinta 
Utenos rajono jaunimo politikos 2011–2016 m. strategija (toliau – Strategija). Strategija 
buvo parengta vykdant projektą „Utenos krašto jaunimo ir politikų dialogo stiprinimas“, 
finansuojamą iš ES programos „Veiklus jaunimas“. Strategijoje apžvelgiama esama 
savivaldybės jaunimo situacija, formuojama jaunimo politikos vizija ir prioritetai, numatomi 
uždaviniai ir priemonės, reikalingi savivaldybės jaunimo politikos tikslų4 įgyvendinimui. 
Strategijos sudedamoji dalis – Jaunimo politikos plėtros priemonių planas. Priemonių plane 
atsispindi pagrindiniai jaunimo politikos įgyvendinimo prioritetai:  

 jaunimo integracija į darbo rinką; 
 palanki aplinka jauno žmogaus pilnaverčiam gyvenimui ir veiklai; 
 darni jaunimo politikos plėtra. 

 
2011 metais Strategija įgyvendinama per patvirtintą Jaunimo politikos plėtros 2011 m. 
priemonių planą, už kurio vykdymą yra atsakingos šios institucijos:  

 Utenos rajono savivaldybės administracija;  
 Utenos darbo biržos jaunimo darbo centras; 
 Utenos verslo informacijos centras; 
 Utenos ekonomikos ir kompiuterijos klubas; 
 Visuomenės sveikatos biuras; 
 Utenos jaunimo nevyriausybinės organizacijos; 
 Utenos kultūros centras; 
 Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; 
 Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“. 

 
Remiantis surinktais duomenimis, Jaunimo politikos plėtros metinio priemonių plano 
įgyvendinimas yra daugiausiai susijęs su jaunimo reikalų koordinatoriaus (JRK) veikla; kitos 
institucijos prie plano įgyvendinimo prisideda nežymiai. JRK veikia pagal Kultūros skyriaus 
jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymą, kuriame 
įtvirtinti specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam specialistui, jo funkcijos bei 
atskaitomybė5. JRK nerengia savo metinių veiklos planų. JRK veiklos ataskaita įtraukiama į 
savivaldybės ir mero kasmetines ataskaitas.  
 
Jaunimo reikalų taryba (JRT) veikia pagal JRT nuostatus, kuriuos tvirtina savivaldybės taryba. 
Nuostatuose reglamentuojami JRT tikslai ir funkcijos, teisės, sudėtis, darbo organizavimo 
tvarka bei atskaitomybė.6  
 

                                                             
 
 

4 Utenos rajono jaunimo politikos 2011–2016 m. strategija, 2010. 
5 Kultūros skyriaus jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymas  
6 Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai, patvirtinti Utenos rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu (2009 m. kovo 26 d.), Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo 
reglamentas (2011 m. birželio 8 d.). 
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Pagrindiniai jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentai įgyvendinant jaunimo politiką 
savivaldybėje yra metinis Jaunimo politikos plėtros priemonių planas ir metinis jaunimo 
reikalų tarybos veiklos planas. Šių dokumentų projektus rengia jaunimo reikalų 
koordinatorius (JRK). Patvirtintais metiniais Jaunimo politikos plėtros priemonių planas ir 
metinis jaunimo reikalų tarybos veiklos planais JRK vadovaujasi įgyvendinant jaunimo 
politiką. Interviu metu surinkti duomenys rodo, kad kitų savivaldybės administracijos 
padalinių įsitraukimas į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą yra palyginti ribotas.  
 
Apibendrinant jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą, galima teigti, 
kad jaunimo politika yra reglamentuota gerai. Utenos rajone yra patvirtinta Utenos rajono 
jaunimo politikos 2011–2016 m. strategija, kasmet tvirtinami Jaunimo politikos plėtros 
priemonių planai, reglamentuota Jaunimo reikalų tarybos veikla (nuostatai, darbo 
reglamentas), reglamentuotas JRK darbas. 
 
Pagrindinis trūkumas yra tai, kad rengiant jaunimo politikos planavimo dokumentus į 
planavimo procesą mažai įtraukiami kiti struktūriniai savivaldybės padaliniai ir jaunimo 
organizacijos, kiti socialiniai partneriai.  
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Utenos rajono jaunimo politikos 2011–2016 m. strategijoje pateikta jaunimo politikos 
įgyvendinimo vizija bei numatyti šie prioritetai, siekiant iškeltos vizijos įgyvendinimo: 

 jaunimo integracija į darbo rinką; 
 palanki aplinka jauno žmogaus pilnaverčiam gyvenimui ir veiklai; 
 darni jaunimo politikos plėtra bei jų įgyvendinimo 2011-2016 m. veiklos planas7. 

 
Jaunimo politikos plėtros 2011 m. priemonių plane aprašomi kiekvieno prioriteto tikslai, 
uždaviniai tikslams pasiekti, uždavinių įgyvendinimo priemonės bei pasiekimų rodikliai (3 
lentelė). Priemonių plane numatyti pasiekimų rodikliai, tačiau nėra pateikta jų kiekybinė 
išraiška. 
 
3 lentelė. Jaunimo politikos plėtros 2011 m. priemonių plano tikslai, uždaviniai, priemonės 
bei pasiekimų rodikliai 

Tikslai / uždaviniai / priemonės Pasiekimų rodikliai 
1.1 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas jauniems žmonėms 
visapusiškai įsitraukti į darbo rinką 

 

1.1.1 uždavinys. Teikti informaciją ir pagalbą, susijusią su 
dalyvavimu darbo rinkoje 

 

1.1.1.1. Užtikrinti ankstyvą jaunimo susipažinimą su darbo rinka ir 
profesinį informavimą, įvertinant darbo rinkos poreikius (atlikti 
darbo rinkos poreikių tyrimą Utenos rajone ir gautus rezultatus 
efektyviai viešinti jaunimo gretose) 

Asmenys, dalyvavę 
veikloje 

1.1.1.2. Skatinti Utenos darbo biržos jaunimo darbo centro 
bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis (rengti seminarus vyresnių 
klasių moksleiviams apie esamą situaciją darbo rinkoje, pristatyti 
jaunimui paklausiausias to meto profesijas) 

Asmenys, dalyvavę 
veikloje 

1.1.1.3. Formuoti, suteikti darbo paieškos įgūdžius (rengti 
praktinius užsiėmimus švietimo įstaigose, kurių metu padėti 
jaunimo atstovams parengti efektingą gyvenimo aprašymą ir 

Asmenys, dalyvavę 
veikloje 

                                                             
 
 

7 Ten pat. 
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Tikslai / uždaviniai / priemonės Pasiekimų rodikliai 
motyvacinį laišką, simuliuoti priėmimo į darbo pokalbius) 
1.1.2 uždavinys. Skatinti jaunimo verslumą   
1.1.2.1. Jaunimo verslumo projektus finansuoti iš Utenos rajono 
savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo (kaip 
vieną iš programos prioritetų nustatyti jaunimo verslumo projektai) 

Sukurtas programos 
prioritetas 

1.1.2.2. Remti jaunimą, pradedantį savo verslą, suteikiant 
finansinę paramą ir teisines konsultacijas (užtikrinti mokesčių ir 
rinkliavų lengvatas pradedantiems jauniems verslininkams, 
steigiantiems darbo vietas) 

Paremti asmenys 

1.1.2.3. Skatinti jaunimo verslumo ugdymą (organizuoti reguliarius 
informacinius renginius, konsultacijas ir mokymus verslumo tema, 
teikti pagalbą rengiant verslo planus, supažindinant su verslo 
steigimo procedūromis, reikiamais dokumentais, organizuoti 
neformalius jaunimo susitikimus su sėkmingais Utenos rajono 
verslininkais) 

Asmenys, dalyvavę 
veikloje ir pradėti 
jaunimo verslai 

1.1.2.4. Įkurti jaunimo verslo inkubatorių (sudaryti sąlygas jauniems 
žmonėms kurti smulkų / laikiną verslą, pvz. vasaros sezonu jaunimo 
verslo inkubatoriaus erdvėje prekiauti ledais ar įsteigti arbatinę, 
rengti jaunimo verslumo ugdymo renginius) 

Įkurtas jaunimo 
verslo inkubatorius 

2.1 tikslas. Sudaryti sąlygas sveikam ir aktyviam gyvenimo būdui  
2.1.1 uždavinys. Gerinti neprofesionaliojo sporto ir laisvalaikio 
galimybes 

 

2.1.1.1. Kurti naują ir gerinti esamą sporto infrastruktūrą ir 
materialinę bazę, ypač kaimo vietovėse (Utenos mieste: žiemą 
įrengti atvirą lauko čiuožyklą, Dauniškio ežero pakrantėje įrengti 
lauko treniruoklius. Kaimo vietovėse: viešosiose maudyklose / 
stovyklavietėse įrengti lauko treniruoklius, tinklinio aikšteles, 
atnaujinti apleistus stadionus, įrengti krepšinio aikšteles) 

Sukurta ir pagerinta 
infrastruktūra 

2.1.1.2. Siekti švietimo įstaigose veikiančių sporto kompleksų 
atvirumo bendruomenėje gyvenančiam jaunimui ne pamokų metu 
(paskelbti darbo laikus, kada savaitgaliais Utenos rajono gyventojai 
gali naudotis švietimo įstaigos sporto sale ir esama jos įranga, 
nustatyti salės naudojimosi tvarką, lankytojų raštiškas atsakomybės 
patvirtinimas)  

Sudarytos lankymosi 
sąlygos 

2.1.2 uždavinys. Gerinti kultūrinio gyvenimo galimybes jaunimui  
2.1.2.1. Didinti kultūrinių renginių, skirtų jaunimui, skaičių (kviesti 
įvairesnio žanro garsius Lietuvos atlikėjus, teatro trupes, kitus 
menininkus, patrauklius jaunimui, rengti jaunimo knygų pristatymų, 
organizuoti daugiau šiuolaikinio meno parodų (Lietuvos ir užsienio 
autorių), organizuoti paties Utenos rajono jaunimo autorinius 
renginius: parodas, koncertus ir kita) 

Renginių jaunimui 
skaičius 

2.1.2.2. Vystyti ir remti neprofesionalųjį meną, sudarant galimybes 
jaunimui naudotis nenaudojamais pastatais (sudaryti sąlygas 
pačiam jaunimui susitvarkyti kažkokią apleistą erdvę, kurioje jiems 
būtų gera būti, organizuoti renginius ir kita, suteikti finansinę 
paramą patalpų išlaikymui) 

Suteikta naudotis 
erdve 

2.1.2.3. Sudaryti galimybes jaunimui nemokamai pasinaudoti 
esama renginiams rengti skirta infrastruktūra ir materialine baze 
(užtikrinti, kad Utenos kultūros centras sudarytų sąlygas 
nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms ir neformalioms jaunimo 
grupėms, bendradarbiaujančioms su jaunimo organizacijomis, 
nemokai naudotis savo patalpomis, technine baze) 

Suteikta galimybė 
naudotis 
infrastruktūra ir 
materialinė bazė 
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2.1.3 uždavinys. Skatinti sveiką gyvenseną ir žalingų įpročių 
prevenciją 

 

2.1.3.1. Parengti ir skleisti informaciją apie sveiką gyvenimo būdą 
ir žalingų įpročių prevenciją, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui 
autoritetingų asmenų dalyvavimui procese (surengti neformalių 
susitikimų, kuriuose dalyvautų jaunimui autoritetingi asmenys, ciklą 
švietimo įstaigose, suorganizuoti kūrybišką, patrauklią jaunimui 
žalingų įpročių prevencijos akciją Utenos rajone) 

Parengta ir 
skleidžiama 
informacija 

2.1.4 uždavinys. Didinti būsto prieinamumą   
2.1.4.1. Sudaryti sąlygas jaunimui gauti socialinį būstą (kaip vieną 
iš socialinio būsto gavimo prioritetų nustatyti - jaunos šeimos, 
turinčios vaikų) 

Suteiktų socialinių 
butų skaičius 

3.1 tikslas. Ugdyti pilietišką, visuomenišką ir tolerantišką jaunimą  
3.1.1 uždavinys. Vykdyti aktyvią jaunimo politiką  
3.1.1.1. Organizuoti jaunimo politikos padėties ir jaunimo poreikių 
tyrimus (sudaryti aktualius klausimynus, atliekant tyrimus labiau 
orientuotis į kaimo vietoves) 

Suorganizuoti 
tyrimai 

3.1.1.2. Užtikrinti jaunimui aktualios informacijos viešinimą 
internete, informaciniuose stenduose, radijo stotyje, el. 
konferencijose, bibliotekose (parengti patrauklų jaunimo politikos 
„atmintinę“ / leidinį jaunimui, kuriame būtų pateikta aktuali 
jaunimui informacija, duomenys, statistika, reikalingi kontaktai ir 
kita) 

Viešinama 
informacija 

3.1.2 uždavinys. Stiprinti jaunimo organizacijas  
3.1.2.1. Įsteigti jaunųjų lyderių klubą (organizuoti reguliarius 
susitikimus, stiprinti jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, 
informacijos dalijimąsi, spręsti jaunimui aktualias problemas, rengti 
diskusijas su politikos atstovais ir kita) 

Įsteigtas klubas 

3.1.2.2. Aktyviai dalyvauti projektuose ir ieškant finansavimo 
šaltinių (organizuoti informacinius organizacijų atstovų susitikimus, 
kuriuose dalyviams pristatyti vietinius, nacionalinius ir tarptautinius 
fondus, padėti parengti paraiškas, administruoti projektus, 
internete patalpinti informaciją apie fondus, konkursus, skatinti 
Utenos rajono jaunimo organizacijų bendradarbiavimą su kitomis 
Lietuvos organizacijomis bei užsienio organizacijomis inicijuojant 
įvairius susitikimus) 

Projektų skaičius 

3.1.2.3. Skatinti jaunimo organizacijų bendradarbiavimą su 
savivaldybės administracija, Utenos rajono JNVO ir kitomis šalies 
bei užsienio JNVO (organizuoti susitikimus, vykdyti bendrus 
projektus, renginius) 

Įvykdyti 
bendradarbiavimo 
projektai 

3.1.2.5. Remti jaunimo organizacijas, skiriant finansinę paramą, 
sudarant galimybes naudotis esama infrastruktūra ir materialine 
baze (užtikrinti, kad 2011 metais savivaldybėje išliktų jaunimo 
veiklos programa) 

Paremtos 
organizacijos 

3.1.3 uždavinys. Didinti jaunimo užimtumą ir skatinti dalyvauti 
visuomeninėje veikloje 

 

3.1.3.1. Skirti didesnį dėmesį jaunimo organizacijų viešinimui ir 
naujų narių pritraukimui (švietimo įstaigose pilietinio ugdymo 
pamokų metu pristatyti visas Utenos rajone veikiančias jaunimo ar 
su jaunimu dirbančias NVO) 

Pritrauktų naujų 
narių skaičius 

3.1.3.2. Plėtoti neformalųjį ugdymą švietimo įstaigose  
(inicijuoti Utenos švietimo centro darbą su pedagogais neformalaus 

Plėtojamas 
neformalusis 



 

11 

Tikslai / uždaviniai / priemonės Pasiekimų rodikliai 
ugdymo srityje, rengti pedagogams neformalaus ugdymo metodų 
pristatymus, praktinius užsiėmimus, kviesti neformaliojo ugdymo 
specialistus vesti pedagogams užsiėmimus apie neformalų ugdymą) 

ugdymas 

3.1.3.3. Įkurti jaunimo centrą Įkurtas centras 
3.1.3.4. Didinti jaunimo užimtumą vasaros metu, rengiant įvairias 
menines, sportines stovyklas 

Surengta stovyklų 

3.1.3.5. Vystyti darbą su neorganizuotu jaunimu, kuris nedalyvauja 
jaunimo organizacijų ir neformalių iniciatyvių grupių veiklose 
(sukurti sistemą, kaip pasiekti neorganizuotą jaunimą, pritaikyti 
sistemą ir dirbti su neorganizuotu jaunimu, taikant neformaliojo 
ugdymo metodus) 

Įgyvendinti 
projektai, sukurtos 
programos 

3.1.4 uždavinys. Skirti didesnį dėmesį rizikos grupių ir neįgaliam 
jaunimui 

 

3.1.4.1. Užtikrinti aktyvų rizikos grupių jaunimo ir neįgalaus jaunimo 
aktyvų įtraukimą įgyvendinant visus anksčiau paminėtus priemonių 
plano uždavinius 

Asmenų, kuriems 
suteikta pagalba, 
skaičius 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Jaunimo politikos plėtros 2011 m. priemonių planu. 
 
Jaunimo politikos plėtros 2011 m. priemonių plane taip pat nurodomi atsakingi vykdytojai 
bei preliminarus lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui, numatomi galimi priemonių 
vykdymo finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžetas, ES struktūrinės paramos programų 
bei kitos lėšos.  
 
1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę , 
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 – 
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. Atsakymų vidurkiai. N=108 

3,67

3,33

3,10

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Savivaldybės jaunimo 
politika gerai atitinka 
savivaldybės jaunimo 

situaciją, poreikius

Savivaldybė 
atsižvelgia į visų 

savivaldybėje esančių 
jaunimo grupių 

poreikius

Savivaldybė gerai 
atsižvelgia į socialiai 
pažeidžiamo jaunimo 

poreikius

 
Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Apklausoje dalyvavę organizacijų atstovai savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką 
vertino šiek tiek aukščiau negu vidutiniškai9. Jaunimą atstovaujančių organizacijų atstovai 

                                                             
 
 

8 Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius. 
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savivaldybės įgyvendinamą politiką įvertino žemiau nei savivaldybės administracijos atstovai 
(vidutiniškai 3,4 balais iš 5 galimų, kai tuo tarpu savivaldybės administracijos atstovai 
savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką ir jos atitikimą poreikiams vertino vidutiniškai 
3,8 balais). 
 
Atsakydami į klausimą, kokios jaunimo politikos sritys turėtų būti daugiau įtraukiamos į 
savivaldybės darbotvarkę, respondentai labiausiai akcentavo užimtumo skatinimą ir pagalbą 
socialiai pažeidžiamam jaunimui (50 proc. respondentų šias sritis pažymėjo tarp trijų, jų 
nuomone, svarbiausių), socialinę apsaugą ir savanorystę (2 pav.). Pastarąsias sritis daugiau 
akcentavo savivaldybės atstovai, tuo tarpu jaunimo organizacijų atstovai pabrėžė jaunimo 
užimtumo skatinimą. Tarp kitų poreikių ar problemų, į kuriuos / kurias turėtų būti atsižvelgta 
formuojant savivaldybės jaunimo politiką, buvo paminėti jaunimo neformalus ugdymas, 
specialių poreikių jaunimo socialiai prasmingo gyvenimo užtikrinimas, ekstremalaus sporto 
skatinimas. 
 
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. Proc. 
atsakiusiųjų. N=12 
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8,3

33,3

33,3
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Jauna šeima ir būstas

Švietimas

 
Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Vertinant, ar per pastaruosius trejus metus jaunimo politikos klausimai buvo daugiau 
įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę, reikšmingai išsiskyrė savivaldybės administracijos ir 
kitų organizacijų atstovų nuomonė. Savivaldybės administracijos atstovai žymėjo, kad 
jaunimo politikos klausimai vis daugiau įtraukiami, tuo tarpu kitų organizacijų atstovai 
žymėjo, kad reikšmingų pokyčių nėra (3 pav.). 
 

                                                                                                                                                                              
 
 

9 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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3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės 
politiką nuo 2008 m.? Pažymėkite vieną atsakymo variantą. Proc. atsakiusiųjų. N=12 
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Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Atsakant į klausimą ar per pastaruosius trejus metus pasikeitė jaunimo poreikiai, du 
trečdaliai respondentų manė, kad poreikiai pasikeitė, trečdalis - kad poreikiai nepakito. 
Respondentai pažymėjo, kad jaunimo poreikiai ypatingai išaugo užimtumo didinimo, 
verslumo skatinimo, organizuoto užimtumo galimybių ir įtraukimo į savanorišką veiklą 
didinimo, projektinės veiklos ir tarptautinio bendradarbiavimo atžvilgiu. 
 
Apibendrinant, pagrindinės savivaldybės jaunimo politikos kryptys yra jaunimo įsitraukimo į 
darbo rinką skatinimas, jaunimo sveikos gyvensenos propagavimas ir žalingų įpročių 
prevencija, kultūrinių galimybių plėtra, jaunimo organizacijų - NVO stiprinimas, jaunimo 
neformaliojo ugdymo plėtra, jaunimo aprūpinimas būstu, pagalba pažeidžiamam jaunimui. 
Šios kryptys atitinka jaunimo poreikius, kiek juos įvertinti leido turimi duomenys. Utenos 
rajono savivaldybėje jaunimo situacija ir poreikiai išsamiau pradėti tirti tik 2010 m., atlikus 
Jaunimo problematikos tyrimą10. Tyrimo ataskaitos duomenys buvo naudoti rengiant Utenos 
rajono jaunimo politikos 2011–2016 m. strategiją. Iškelti jaunimo politikos tikslai ir 
uždaviniai bei priemonės atsispindi Jaunimo politikos plėtros 2011 m. priemonių plane. Iki 
2010 m. jaunimo poreikiai nebuvo sistemingai ir nuosekliai tiriami.  
 
Kita vertus, atliktas vertinimas leido suformuoti kelias įžvalgas dėl jaunimo politikos 
tinkamumo ir atitikimo jaunimo poreikiams: 

 Pirma, šiuo metu įgyvendinama savivaldybės jaunimo politika daugiausiai pasiekia 
aktyvųjį jaunimą, tuo tarpu viena didžiausių problemų rajone yra neaktyvus 
jaunimas. Labiau įtraukti neaktyvų jaunimą tikimasi per platesnę informacinę 
kampaniją, rengiant dokumentus jaunimo renginių organizavimo konkursams, 
siekiama neaktyvų jaunimą įrašyti į prioritetines tikslines grupes. Tačiau remiantis 
interviu metu surinktais duomenimis, neaktyvaus jaunimo sudominimui ir įtraukimui 
į organizacijų veiklą, užimtumo didinimui numatytos priemonės nėra pakankamos. 

                                                             
 
 

10 Jaunimo problematikos tyrimo Utenos rajono savivaldybėje ataskaita, 2010 (tyrimo vykdytojas 
telemarketingo kompanija "Eurotela"). 
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 Antra, jaunimo politikos priemonės struktūrinėms problemoms spręsti yra 
numatytos Strategijoje, tačiau jų įgyvendinimas yra nepakankamas dėl šioms 
priemonėms skiriamo savivaldybės finansavimo. Jaunimo atstovų nuomone, 
savivaldybės jaunimo politika ne visai atitinka jaunimo lūkesčius. Respondentai 
vieningai sutinka, kad savivaldybė galėtų skirti daugiau dėmesio šioms sritims: 
jaunimo aprūpinimui būstu, nedarbo mažinimui / įdarbinimui, verslumo bei 
savanorystės skatinimui. Jaunimo atstovų nuomone prioritetas turėtų būti jaunimo 
NVO stiprinimas, numatomos efektyvesnės priemonės jaunimo užimtumui didinti. 
Taip pat, respondentų nuomone, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama sporto (BMX 
dviračių, riedučių ir riedlenčių sporto) vystymui Utenoje. Jaunimo atstovų nuomone, 
jaunimas turėtų būti daugiau įtrauktas į savivaldybės darbo grupių, komitetų veiklą, 
kad galėtų geriau atstovauti savo poreikius. Jaunimo tarybos veikla yra 
nepakankama, o jos sprendimai yra tik rekomendacinio pobūdžio. 

 Trečia, jaunimo organizacijų atstovų nuomone, savivaldybės planuojamos 
priemonės jaunimui turėtų geriau atsižvelgti į jaunimo situaciją visame Utenos 
rajone. Nors tarptautinio bendradarbiavimo, savanorystės ir panašūs renginiai, 
projektai ir priemonės yra aktualūs aktyviam jaunimui ir greičiausiai yra nedidelė 
dalis Utenos jaunimo, kuris susidomi panašia veikla, tačiau didžioji dalis informacijos, 
projektų ir priemonių turėtų būti nukreipta į jaunimo aktyvinimą, savanorystės 
skatinimą visame Utenos rajone, taip pat vietinių jaunimo NVO stiprinimą. 

 Ketvirta, JRK siekia, kad neaktyvus ir socialiai pažeidžiamas jaunimas taptų 
prioritetine tiksline grupe, tačiau iki šiol savivaldybė neišskyrė jaunimo tikslinių 
grupių, kurioms turėtų būti teikiamas prioritetas. Todėl neįmanoma įvertinti, kaip 
savivaldybės jaunimo politika atitinka atskirų jaunimo grupių poreikius. Tikėtina, kad 
atskiri savivaldybės skyriai turi pavienius duomenis apie jaunimo situaciją ir jo 
grupes, tačiau šiais duomenimis nėra efektyviai dalinamasi, JRK duomenų apie 
atskiras jaunimo grupes nerenka ir jų neanalizuoja.  

 

 
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos 
įgyvendinimu savivaldybėje, aptariama, kiek jaunimo atstovams yra sudarytos sąlygos 
įsitraukti į šių institucijų veiklą. 
 
Jaunimo politiką Utenos rajone įgyvendina JRK, JRT, Utenos visuomeninių jaunimo 
organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (UVJOS AS). Vykdydami savo tiesiogines funkcijas 
prie jaunimo politikos įgyvendinimo taip pat prisideda savivaldybės Švietimo, Sporto ir 
turizmo, Ekonominės plėtros ir projektų valdymo, Kultūros skyrius, Vaikų teisių apsaugos 
skyriai. 
 
5 lentelė. Institucijos ir valstybės tarnautojai atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą 

Institucija 
Skyrius / valstybės 
tarnautojas /-ai / 

valdymo institucija

Kaip prisideda įgyvendinant 
jaunimo politiką savivaldybėje 

(funkcijos) 

Indėlio į jaunimo 
politikos 

įgyvendinimą 
įvertinimas 

(žemas, vidutinis, 
aukštas) 

Utenos 
rajono 
savivaldybės 
administracija 

Kultūros skyrius 
(1 atskiras 
specialistas -
Jaunimo reikalų 
koordinatorė, 2 

Tiesioginė funkcija, taip pat 
organizuoja kultūros renginius, į 
kuriuos pritraukia jaunimą 

Aukštas / vidutinis 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios 
institucijos ir valstybės tarnautojai 
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Institucija 
Skyrius / valstybės 
tarnautojas /-ai / 

valdymo institucija

Kaip prisideda įgyvendinant 
jaunimo politiką savivaldybėje 

(funkcijos) 

Indėlio į jaunimo 
politikos 

įgyvendinimą 
įvertinimas 

(žemas, vidutinis, 
aukštas) 

įgyvendina greta 
kitų veiklų) 
Švietimo ir 
sporto skyrius 
(atskiras 
specialistas 
nepriskirtas, 2 
įgyvendina greta 
kitų veiklų) 

Atsakingas už jaunimo 
neformalaus ugdymo įstaigas 

Vidutinis / žemas 

Vaikų teisių 
apsaugos skyrius 
(2 įgyvendina 
greta kitų veiklų) 

Užtikrina vaiko teisių 
įgyvendinimą savivaldybėje 

Vidutinis / žemas 

Ekonominės 
plėtros ir 
projektų 
valdymo skyrius 
(atskiras 
specialistas 
nepriskirtas, 1 
įgyvendina greta 
kitų veiklų) 

Inicijuoja nacionalinius ir 
tarptautiniu projektus jaunimui, 
šiems projektams ieško partnerių 
iš jaunimo organizacijų 

Vidutinis / žemas 

Jaunimo reikalų 
taryba (12) 

Teikia rekomendacinio pobūdžio 
pasiūlymus savivaldybės Tarybai 
dėl jaunimo politikos plėtros 
krypčių, jaunimo politikai 
įgyvendinti skirtų programų 
turinio, projektų finansavimo ir 
tvarkos, bendradarbiavimo 
galimybių su užsienio partneriais 

Vidutinis 

VšĮ Jaunimo 
laisvalaikio 
centras 

2 darbuotojos: 
direktorė ir 
projektų 
administratorė 

Tiesiogiai dirba su jaunimu: rengia 
užsiėmimus, konsultacijas, 
diskusijas, į veiklą įtraukia 
neaktyvų, nemotyvuotą jaunimą 

Vidutinis 

Utenos 
rajono 
savivaldybės 
visuomenės 
sveikatos 
biuras 

 Vykdo švietėjišką veiklą; 
organizuoja įvairius 
sveikatingumo, kultūrinius, 
prevencinius renginius, į kuriuos 
kviečia jaunimą  

Vidutinis 

VšĮ Turizmo ir 
verslo 
informacijos 
centras 

 Konsultuoja jaunus verslininkus 
bei asmenis norinčius pradėti 
verslą 

Žemas 

Lietuvos 
moksleivių 
sąjungos 

 Bendradarbiaudama su 
valstybinėmis ir nevalstybinėmis 
institucijomis atstovauja 

Žemas 
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Institucija 
Skyrius / valstybės 
tarnautojas /-ai / 

valdymo institucija

Kaip prisideda įgyvendinant 
jaunimo politiką savivaldybėje 

(funkcijos) 

Indėlio į jaunimo 
politikos 

įgyvendinimą 
įvertinimas 

(žemas, vidutinis, 
aukštas) 

(LMS) Utenos 
moksleivių 
savivaldų 
informacijos 
centras 

mokinius, formuojant jaunimo ir 
švietimo politiką, vienija 
moksleivius bendroms 
problemoms spręsti, organizuoja 
susirinkimus, diskusijas bei 
konferencijas moksleiviams 
aktualiomis temomis. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis ir viešai prieinama 
informacija 
 
Remiantis JRK suteiktais duomenimis11, savivaldybėje už jaunimo politikos įgyvendinimą 
atsakingi 8 valstybės tarnautojai, 7 iš jų jaunimo politiką įgyvendina greta savo tiesioginių 
funkcijų, 1 darbuotojas – jaunimo reikalų koordinatorė – maždaug 90 procentų darbo laiko 
skiria jaunimo politikos įgyvendinimui, taip pat vykdo papildomai priskirtas funkcijas: Mero 
fondo sutarčių rengimas, administracinė pagalba kultūros skyriaus tarnautojams.  
 
Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, kuri sudaroma laikantis pariteto, t.y. lygiateisės 
partnerystės principo – renkama 12 narių, iš kurių 6 yra savivaldybės institucijų atstovai ir 6 
jaunimo organizacijų atstovai, deleguoti Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos 
„Apskritasis stalas“ (UVJOS AS). JRT savo veiklos ataskaitas teikia savivaldybės tarybai. 
 
2009 m. balandžio 23 d. buvo suformuota ir patvirtinta Utenos rajono savivaldybės Jaunimo 
reikalų taryba. Pagrindinė JRT veikla 2009-2010 metais – projektų jaunimui inicijavimas, 
bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis, informacijos jaunimui sklaida, jaunimo 
poreikių tyrimų inicijavimas. 2011 m. gegužės 26 d. buvo suformuota ir patvirtinta nauja 
Utenos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. Naujos sudėties JRT 2011 m. birželio 8 d. 
patvirtino 2011 m. JRT veiklos planą. Numatytos pagrindinės JRT veiklos – vizitai į institucijas, 
įgyvendinusias projektus, finansuotus iš Utenos rajono savivaldybės Jaunimo veiklos 2010 m. 
programos, projektų rezultatų aptarimas, projektų įvertinimas, dalyvavimas UVJOS AS 
diskusijoje su jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO), socialiniais darbuotojais, 
pedagogais, seniūnais, kultūros darbuotojais bei dalyvavimas mokymuose. JRT veiklos 
ataskaitas tvirtina Utenos rajono savivaldybės taryba. 
 
Apibendrinant surinktus duomenis, galima daryti šias išvadas dėl struktūrinių prielaidų 
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui: 

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

 Antra, savivaldybėje iš esmės yra sudarytos sąlygos suinteresuotoms šalims, ypač 
nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms, dalyvauti jaunimo politikos 

                                                             
 
 

11 JRK suteikti duomenys apima JRK užpildyto klausimyno duomenis (statistinius duomenis, nuomonę, 
informaciją), dokumentus ir statistinius duomenis, kurie buvo pateikti elektroniniu paštu, ir interviu su JRK 
metu pateiktus faktus ir išsakytą nuomonę. 
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įgyvendinime, tačiau šias galimybes jaunimas kol kas išnaudoja nepakankamai. 
Jaunimo NVO įsitraukimas į JP formavimą ir įgyvendinimą taptų aktyvesnis, jeigu JRT 
būtų suteikti didesni įgaliojimai ir / arba jaunimo atstovai būtų aktyviau kviečiami 
dalyvauti svarstant jaunimui aktualius klausimus savivaldybės darbo grupėse, 
komitetuose, komisijose. Reikėtų gerinti jaunimo informavimą apie dalyvavimo 
formuojant ir įgyvendinant savivaldybės JP galimybes bei privalumus. 

 

 
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje yra sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai bei 
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti. 
 
Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra valstybės tarnautojas, 
dirbantis savivaldybės Kultūros skyriuje. Jis yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus 
vedėjui. Nuo 2010 m. šias pareigas eina Kultūros skyriaus vyr. specialistė Miglė 
Križinauskaitė. 
 
JRK veikia pagal 2011 m. sausio 17 d. patvirtintą pareigybės aprašymą, kuriame išvardintos 
JRK priskirtos šios funkcijos: 

 dalyvauti formuojant ir įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką, dalyvauti 
rengiant ir įgyvendinant savivaldybės jaunimo politikos programas, tirti ir analizuoti 
jaunimo politikos įgyvendinimo procesus savivaldybėje; 

 kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie jaunimo politikos 
įgyvendinimą savivaldybės lygmenyje, apie savivaldybės teritorijoje įsikūrusias 
jaunimo ar su jaunimu dirbančias organizacijas, apie jaunimo ir jaunimo organizacijų 
būklę; 

 inicijuoti ir koordinuoti jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus 
savivaldybėje, kurie būtų įgyvendinami panaudojant ES ir Lietuvos fondų ar biudžeto 
lėšas; 

 kaupti ir skleisti informaciją apie jaunimo veiklos galimybes , konsultuoti šiais 
klausimais jaunimo organizacijas ir jaunimo atstovus. 

 teikti duomenis, kitą reikalingą informaciją apie jaunimo teisių apsaugą, jaunimo 
politikos įgyvendinimą, jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų veiklą valstybės 
ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms; 

 bendrauti ir bendradarbiauti su savivaldybės administracijos padaliniais, valstybės ir 
savivaldybės įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimo politikos 
įgyvendinimu susijusią veiklą, su savivaldybės jaunimo organizacijų taryba, jaunimo 
organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis jaunimo politikos formavimo 
savivaldybėje klausimais; 

 dalyvauti plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio šalių savivaldybėmis ir 
organizacijomis jaunimo politikos srityje; 

 rengti metines apžvalgas apie jaunimo politikos įgyvendinimą, su jomis supažindinti 
administracijos direktorių, kitų savivaldybės institucijų ir įstaigų bei jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų atstovus; 

 koordinuoti savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą ir techninį posėdžių 
aprūpinimą; 

 konsultuoti ir informuoti visus suinteresuotus savivaldybės teritorijoje esančius 
fizinius ir juridinius asmenis, teikti jiems metodinę pagalbą savo kompetencijos 
klausimais; 

 rinkti ir teikti duomenis savo kompetencijos klausimais skyriaus internetinės 
svetainės puslapiui, pastoviai juos atnaujinti; 

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus 
darbo sąlygos 
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 nustatyta tvarka nagrinėti gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, 
pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, laiku rengti atsakymus į 
juos; 

 rengti savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, mero 
potvarkių, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu, projektus; 

 atlikti kitus administracijos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus pagal savo 
kompetenciją. 

 
Šis funkcijų sąrašas iš esmės atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą12, tačiau neišskiria kai 
kurių funkcijų, numatytų 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje13, pvz.: 

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

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

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

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

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

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

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

 
JRK pareigybės aprašyme nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas neatitinka 
Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatos (9 
punkto) – JRK yra pavaldus ne savivaldybės administracijos direktoriui, bet savivaldybės 
struktūrinio padalinio vedėjui. Pažymėtina, kad, remiantis Utenos rajono savivaldybės JRK 
pareigybės aprašymu, papildomų, su JP įgyvendinimu nesusijusių funkcijų JRK nėra priskirta. 
 
Vykdydama priskirtas funkcijas, JRK įgyvendina savivaldybės jaunimo politikos programas ir 
priemones, analizuoja jaunimo ir jaunimo organizacijų būklę savivaldybės teritorijoje. 
Kiekvienais metais, atsižvelgdama į praėjusių metų rezultatus, jaunimo poreikius, JRK rengia 
metinius Jaunimo politikos plėtros priemonių plano bei Utenos jaunimo reikalų tarybos 
veiklos plano projektus, prisideda įgyvendinant šiuos planus.  

                                                             
 
 

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

13 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 
A1-137. 
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JRK teikia įvairius pasiūlymus savivaldybės institucijoms. 2009-2010 m. JRK pateikė šiuos 
pasiūlymus: 

 jaunimo darbo centrui dėl jaunimo integracijos į darbo rinką didinimo priemonių 
taikymo; 

 Verslo informacijos centrui dėl jaunimo verslumo ugdymo metodikos keitimo; 
 Kultūros centrui dėl galimybės jaunimui naudotis centro įranga ir patalpomis 

nemokamai (rengiant nekomercines veiklas); 
 švietimo įstaigai dėl švietimo įstaigų darbuotojams skirtų mokymų apie neformalų 

ugdymą; 
 savivaldybės administracijai dėl Utenos kultūros centro kino teatro „Taurapilis“ 

pastato panaudojimo jaunimo reikmėms. 
 
Į visus JRK teiktus siūlymus, remiantis JRK suteiktais duomenimis, buvo atsižvelgta. 
 
JRK jaunimo klausimais bendradarbiauja su atskirais savivaldybės skyriais. Savo 
kompetencijos klausimais JRK yra įtraukta į Utenos rajono savivaldybės viešosios tvarkos 
stiprinimo darbo grupę ir Utenos rajono savivaldybės administracijos prevencinio darbo 
koordinavimo darbo grupę.  
 
Pažymėtina, kad JRK nėra įtraukiama į tas savivaldybės komisijas ir darbo grupes, kurios turi 
esminį poveikį sprendimams su jaunimo politika tiesiogiai susijusiose viešosios politikos 
srityse (pvz., švietimo, socialinės politikos, užimtumo ir būsto, ir pan.), todėl neturi galimybės 
daryti įtaką priėmimui svarbesnių sprendimų, reikalingų jaunimo situacijai savivaldybėje 
pakeisti. 
 
JRK taip pat koordinuoja bei techniškai aptarnauja JRT posėdžius.  Kaip buvo minėta 
anksčiau, jaunimo reikalų koordinavimui JRK skiria apie 90 proc. savo darbo laiko. Likusią dalį 
sudaro ad hoc skiriamos užduotys, kurios nėra tiesiogiai susijusios su savivaldybės jaunimo 
politikos įgyvendinimu. 
 
JRK savo darbą planuoja rengiant savivaldybės metinių Jaunimo politikos plėtros priemonių 
plano ir Utenos jaunimo reikalų tarybos veiklos plano projektus. Šie planai rengiami, 
atsižvelgiant į Strategijoje numatytus uždavinius ir priemones.  
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, savivaldybė sudaro pakankamas sąlygas JRK 
kelti kvalifikaciją. Vis dėlto, nuo 2010 m. JRK žinių sėmėsi tik JRD organizuotuose 
informaciniuose renginiuose (6 lentelė). Taigi, galima daryti išvadą, kad didesnę įtaką JRK 
tobulinimuisi turi ne savivaldybės inicijuoti kvalifikacijos kėlimo kursai, o nacionaliniu lygiu 
organizuoti renginiai. 
 
6 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 2010-2011 m. 

Metai Kursai / seminarai / konferencijos / informaciniai renginiai 
2010 Jaunimo reikalų departamento organizuotas seminaras Jaunimo reikalų 

koordinatoriams 
2010 Jaunimo reikalų departamento organizuotas seminaras „Jaunimas ir 

kultūra” 
2011 Jaunimo reikalų departamento organizuota konferencija „Jaunimo 

politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir galimybės” 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
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Apibendrinant surinktus duomenis, galima padaryti šias išvadas: 
 Pirma, privalumas yra tai, kad Utenos rajono savivaldybės JRK 90 proc. savo darbo 

laiko skiria jaunimo reikalų koordinavimui, kitų papildomų priskirtų funkcijų turi 
nedaug. Yra patvirtinti JRK pareigybės nuostatai. 

 Antra, vienas svarbiausių trūkumų yra tai, kad JRK veikla neturi didesnio politinio ir 
strateginio savivaldybės administracijos palaikymo ir yra mažai koordinuojama su 
kitais struktūriniais savivaldybės administracijos padaliniais. Šiuo metu visa 
atsakomybė už jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo rezultatus perkeliama 
JRK, tuo tarpu JRK galimybės inicijuoti struktūrines reformas ar daugiau lėšų 
reikalaujančias priemones yra ribotos. 

 Trečia, kitas esminis trūkumas yra tai, kad savivaldybėje nei vienas struktūrinis 
padalinys, įskaitant JRK, neatlieka ilgalaikės jaunimo politikos įgyvendinimo analizės, 
bei jaunimo situacijos stebėsenos, longitudinių jaunimo poreikių tyrimų. Tikėtina, 
kad esant geresnei jaunimo politikos poreikių ir įgyvendinimo stebėsenai ir analizei, 
būtų geriau atsižvelgiama į skirtingų jaunimo grupių, ypač neaktyvaus, probleminio, 
jaunimo, poreikius. 

 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 1 
Metodikos indikatorių. 
 
7 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui 

ir įgyvendinimui  
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Patvirtinta jaunimo 
politikos strategija 
2011-2016 m. ir 
jaunimo politikos 
plėtros 2011 m. 
priemonių planas, 
patvirtinta JRK 
pareiginė instrukcija 

Jaunimo politikos 
planavimo 
dokumentuose išskirtos 
tikslinės jaunimo grupės 
(pvz., socialiai 
pažeidžiamo jaunimo), 
tačiau joms numatytos 
priemonės 
nekonkretizuotos. 
Planavimo 
dokumentuose 
nenumatytos kiekybines 
pasiekimų rodiklių 
reikšmės. 

Rekomenduojama 
sistemingai vertinti 
jaunimo tikslinių grupių 
poreikius ir planavimo 
etape numatyti 
konkrečias šiuos 
poreikius atitinkančias 
kompleksines 
priemones. Planavimo 
dokumentuose 
numatyti kiekybines 
pasiekimų rodiklių 
išraiškas. 

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

JRK dirba pagrinde su 
jaunimo klausimais, 
nėra didelės JRK 
kaitos. 
Savivaldybėje veikia 
Jaunimo reikalų 
taryba. JRT yra 
parengusi metinį 
veiklos planą. 

JRT sprendimai yra 
rekomendacinio 
pobūdžio ir neturi 
didesnės įtakos jaunimo 
politikos įgyvendinimui 
savivaldybėje. 

Sustiprinti JRT, 
įtraukiant daugiau 
suinteresuotų 
institucijų atstovų. 

Jaunimo reikalų JRK veikla aiškiai JRK yra atsakinga už Rekomenduojama JRK 

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui 

ir įgyvendinimui  
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
koordinatoriaus 
darbo sąlygos 

reglamentuota, 
sudarytos geros darbo 
sąlygos bei galimybės 
kvalifikacijos kėlimui. 

politikos formavimą ir 
įgyvendinimą 
savivaldybėje, tačiau 
neturi didesnio 
palaikymo iš 
savivaldybės vadovybės 
pusės, todėl JRK 
galimybes įtraukti į 
strateginio planavimo 
dokumentus daugiau 
lėšų reikalaujančias 
priemones yra ribotos. 
JRK pareigybės 
aprašymas Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo 
reikalų pareigybės 
aprašymą atitinka iš 
dalies. JRK nerengia 
savo veiklos metinių 
veiklos planų ir 
ataskaitų. 
Nepakankamai 
išnaudojamos 
galimybės JRK 
kvalifikacijos kėlimui. 

rengti savo veiklos 
metinius planus ir 
ataskaitas, kurias 
tvirtintų savivaldybės 
administracijos 
direktorius. Atitinkamai 
JRK pavaldumas ir 
atskaitomybė galėtų 
būti numatyta ne 
savivaldybės 
struktūrinio padalinio 
vedėjui, bet 
savivaldybės 
administracijos 
direktoriui. Atnaujinti 
JRK pareigybės 
aprašymą. 
Rekomenduojama 
stiprinti JRT veiklą, tuo 
pačiu stiprėtų ir JRK 
galimybės. 
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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 dalyvauti14. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje 
sudarytos sąlygos užtikrinant visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remiant jaunimo 
organizacijas bei kokia yra tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes. 
Skyrių sudaro šešios dalys: 

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

 antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų 
savivaldoje; 

 trečia, pristatoma jaunimo organizacijų veikla savivaldybėje; 
 ketvirta, pristatoma jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, 

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

politiką savivaldybėje; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Remiantis surinktais duomenimis, Utenos rajone yra 26 vietos bendruomenių organizacijos, 
iš kurių dauguma dirba su jaunimu, taip pat teikia paraiškas projektams jaunimo veiklai 
įgyvendinti: 

1. Sirutėnų krašto bendruomenė; 
2. Kaimynų bendruomenė ; 
3. Vilutiškių bendrija; 
4. VšĮ Utenos regiono bendruomenės fondas; 
5. Kuktiškių seniūnijos bendruomenė; 
6. Utenos regiono bendruomenės fondas; 
7. Leliūnų seniūnijos bendruomenė; 
8. Pačkėnų krašto bendruomenė; 
9. Užpalėnų bendrija; 
10. Kaniūkų krašto bendrija; 
11. Tauragnų krašto bendruomenė; 
12. Utenos rajono Daugailių bendruomenė; 
13. Vyžuonų bendrija „Vyžuona“; 
14. Sudeikių „Tėviškės pastogės“ bendrija; 
15. Kirdeikių krašto bendruomenė; 
16. Vaikutėnų krašto bendruomenė ; 
17. Saldutiškio ir Kirdeikių pilietinių iniciatyvų centras; 

                                                             
 
 

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

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje 
pagal gyvenamąją teritoriją  
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18. Radeikių krašto bendrija ; 
19. Utenos seniūnijos bendruomenė; 
20. Sudeikių seniūnijos bendruomenė; 
21. Pakalnių moterų užimtumo centras; 
22. Sprakšių kaimo bendruomenė; 
23. Vyžuonėlių kaimo bendruomenė; 
24. Juknėnų kaimo bendruomenė; 
25. Kultūros ir socialinės plėtros centras; 
26. Klykių bendruomenė. 

 
Visi apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovavai nurodė, kad 
jaunimas Utenos rajono savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, vietos 
organizacijų savivaldoje. Detalesnių duomenų apie jaunimo dalyvavimą savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją vertinimui nebuvo suteikta.  
 

 
Remiantis surinktais duomenimis, Utenos rajono savivaldybėje su socialiai pažeidžiamu 
jaunimu dirba 8 socialinės organizacijos. Į šį skaičių neįeina kaimo bendruomenės, sporto 
klubai.  
 
Žemiau pateikiama informacija tik apie su jaunimu dirbančias organizacijas, apie kurias 
vertinimo metu buvo pateikti duomenys. 
 
8 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos 

Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas 
1. Utenos vaikų globos 

namai 
Savivaldybės įsteigta 
biudžetinė įstaiga 

Teikti socialines paslaugas socialinės 
rizikos šeimose augantiems ir tėvų 
globos netekusiems vaikams 

2. Utenos vaikų socialinės 
paramos ir ugdymo 
centras 

Savivaldybės įsteigta 
biudžetinė įstaiga 

Teikti vaikų bendrąjį pradinį, 
specialųjį ugdymą 

3. Utenos vaikų paramos ir 
ugdymo centras 
„Šeimos krizių centras“ 

Socialinė organizacija Teikti socialines paslaugas socialinės 
rizikos šeimose augantiems ir tėvų 
globos netekusiems vaikams 

4. Utenos socialinės 
paramos ir ugdymo 
centras 

Socialinė organizacija Teikti socialines paslaugas socialinės 
rizikos šeimose augantiems ir tėvų 
globos netekusiems vaikams 

5. Utenos rajono socialinių 
paslaugų centras 

Socialinė organizacija Teikti socialines paslaugas socialinės 
rizikos šeimose augantiems ir tėvų 
globos netekusiems vaikams 

6. Leliūnų vaikų dienos 
centras 

Vaiko dienos centras Teikti jaunimo užimtumas, socialinės 
integracijos paslaugas 

7. VO „Gelbėkit vaikus“ 
Utenos struktūrinis 
padalinys 

Socialinė organizacija Teikti socialines paslaugas socialinės 
rizikos šeimose augantiems ir tėvų 
globos netekusiems vaikams 

8. Moterų centras „Ievos 
namai“ 

Socialinė organizacija Teikti psichologo ir teisininko 
paslaugas Utenos miesto moterims, 
jų vaikams ir kitiems šeimos nariams 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis viešai prieinamais duomenimis. 
 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje  
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Savivaldybės teritorijoje veikia Utenos kultūros centras, kuris visame rajone turi 17 filialų. 
Kultūros centre veikia įvairūs būreliai: mišrūs chorai, ansambliai, šokių kolektyvai, teatro 
studijos, kino / video, keramikos būreliai. Utenos rajono savivaldybės Utenos A. ir M. 
Miškinių viešoji biblioteka turi 21 padalinį visame rajone. Bibliotekoje veikia Vaikų literatūros 
skyrius. Surinktais duomenimis Utenos savivaldybės teritorijoje taip pat veikia 39 sporto 
klubai. Išsamus sąrašas pateikiamas 9 lentelėje. 
 
9 lentelė. Utenos rajone veikiančios kultūros ir sporto organizacijos 

Utenos kultūros 
centras ir jo filialai 

Utenos A. ir M. Miškinių 
viešosios bibliotekos 

padaliniai 
Sporto klubai 

 Biliakiemio kultūros 
centras  

 Daugailių kultūros 
centras  

 Kaniūkų kultūros 
centras  

 Kirdeikių kultūros 
centras  

 Kišūnų kultūros 
centras  

 Kuktiškių kultūros 
centras  

 Leliūnų kultūros 
centras  

 Pačkėnų kultūros 
centras  

 Pakalnių kultūros 
centras  

 Radeikių kultūros 
centras  

 Saldutiškio kultūros 
centras  

 Sirutėnų kultūros 
centras  

 Sudeikių kultūros 
centras  

 Tauragnų kultūros 
centras  

 Užpalių kultūros 
centras  

 Vaikutėnų kultūros 
centras  

 Vyžuonų kultūros 
centras 

 Aukštakalnio filialas 
 Antalgės biblioteka 
 Biliakiemio biblioteka 
 Daugailių biblioteka 
 Juknėnų biblioteka 
 Kaniūkų biblioteka 
 Kirdeikių biblioteka 
 Klykių biblioteka 
 Kuktiškių biblioteka 
 Leliūnų biblioteka 
 Pačkėnų biblioteka 
 Pakalnių biblioteka 
 Radeikių biblioteka 
 Saldutiškio biblioteka 
 Sirutėnų biblioteka 
 Sudeikių biblioteka 
 Tauragnų biblioteka 
 Užpalių biblioteka 
 Vaikutėnų biblioteka 
 Vilučių biblioteka 
 Vyžuonų biblioteka 

 Daugailių sveikatingumo ir sporto 
rėmimo fondas 

 Lietuvos vaikų beisbolo lyga 
 Šachmatų klubas „Juodasis žirgas“ 
 Šachmatų klubas „Šachas ir matas“ 
 Sportinės žūklės klubas „Utenis“ 
 Sporto draugijos „Žalgiris“ Utenos 

rajono taryba 
 Sporto ir sveikatingumo centras 

„Sungym” 
 Sporto klubas „Hobis” 
 Stalo teniso klubas „Fortūna” 
 Sveikatos stiprinimo klubas „Gija“ 
 Tauragnų „Žiniuonės klubas“ 
 Teniso klubas „Pasaga” 
 Utenos automobilių sporto klubas 

„MGEAR“ 
 Utenos aviamodeliavimo sporto klubas 
 Utenos beisbolo klubas „Vėtra“ 
 Utenos dziudo klubas „Rei” 
 Utenos ekstremalaus sporto entuziastų 

klubas 
 Utenos futbolo klubas „Utenis” 
 Utenos jaunųjų turistų ir orientacinių 

klubas „Skaistašilis” 
 Utenos karatė shotokan klubas 

„Impulsas“ 
 Utenos krepšinio klubas „Aukštaitis“ 
 Utenos kūno kultūros ir sporto centras 

(KKSC) 
 Utenos lengvosios atletikos klubas 
 Utenos miesto kultūrizmo klubas 

„Hera“ 
 Utenos motoklubas „Kitokie“ 
 Baikerių klubas  
 Utenos rajono automobilininkų klubas 
 Utenos rankinio – krepšinio klubas 
 Utenos slidinėjimo sporto klubas 
 Utenos sporto mėgėjų klubas 
 Utenos taekwondo klubas „Spindulys” 
 Utenos techninis sporto klubas „Ingira” 
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Utenos kultūros 
centras ir jo filialai 

Utenos A. ir M. Miškinių 
viešosios bibliotekos 

padaliniai 
Sporto klubai 

 Utenos turistų klubas 
 Užpalių vidurinės mokyklos stalo teniso 

mėgėjų klubas „Perkūnas“ 
 Žirginio sporto klubas „Bėras vėjas“ 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis viešai prieinamais duomenimis 
 
Vertinimui nebuvo pateikta tiksli informacija apie jaunimo dalyvavimo su jaunimu dirbančių 
organizacijų savivaldoje galimybes, tačiau iš turimų duomenų galima spręsti, kad jaunimas 
šių organizacijų savivaldoje praktiškai nedalyvauja, greičiau yra tikslinė grupė, kuriai skirta 
šių organizacijų vykdoma veikla. Apie su jaunimu dirbančių organizacijų vykdomus jaunimo 
poreikių tyrimus duomenų taip pat nebuvo pateikta. 
 

 
Remiantis surinktais duomenimis, Utenos rajone iš viso veikia 27 jaunimo organizacijos, 
kurios pristatomos 10 lentelėje.  
 
10 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos 

Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas 
Jaunimo klubas „Tribūna“ Jaunimo klubas Laisvalaikio užimtumas, 

pilietinis ugdymas, renginių 
organizavimas 

Aplinkotyros klubas „Viola“ Jaunimo organizacija Aplinkotyrinė veikla, stovyklos, 
gamtininkų mokykla 

Utenos jaunimo sambūris 
„Išsaugokim žemę“ 

Jaunimo organizacija Jaunimo veikla, aplinkosauga 

Utenos ekonomikos ir 
kompiuterijos klubas 

Jaunimo organizacija Jaunimo veikla 

„Ateities raktas“ Jaunimo organizacija Jaunimo veikla 
Jaunųjų Konservatorių lygos 
Utenos skyrius 

Politinė jaunimo 
organizacija 

Jaunimo supažindinimas su 
konservatizmo idėjomis 

Lietuvos Šaulių sąjungos 
Utenos Apskrities šaulių 9-
oji rinktinė 

Pilietinė jaunimo 
organizacija 

Pilietinis – patriotinis jaunimo 
auklėjimas ir rengimas karo 
tarnybai 

Utenos liberalus jaunimas Politinė jaunimo 
organizacija 

Liberalaus jaunimo būrimas ir 
visuomeninės veiklos skatinimas  

Lietuvos skautijos Utenos 
tuntas 

Pilietinė organizacija Jaunimo veikla 

Utenos ekonomikos ir 
kompiuterijos klubas 

Jaunimo organizacija Jaunimo veikla 

Jaunimo organizacija 
Darbas Utenos skyrius 

Jaunimo organizacija Jaunimo veikla 

Kūrybinės veiklos centras 
„Harmonija“ 

Kultūrinė organizacija Jaunimo veikla 

Utenos jaunųjų literatų 
klubas „Cinkas“ 

Kultūrinė organizacija Jaunimo veikla 

Užpalių kanklininkių 
ansamblis „Pasagėlė“ 

Kultūrinė organizacija Jaunimo veikla 

Lietuvos moksleivių Moksleivių organizacija Jaunimo veikla, moksleivių 

3.3 Jaunimo veikla  
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Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas 
sąjungos Utenos mokyklų 
savivaldų informavimo 
centras 

savivalda 

Utenos Dauniškio vidurinės 
mokyklos moksleivių 
bendruomenė 

Moksleivių organizacija Jaunimo veikla 

Utenos moksleivių taryba Moksleivių organizacija Jaunimo veikla 
Utenos kolegijos studentų 
atstovybė 

Studentų organizacija Jaunimo veikla, studentų 
savivalda 

Neformalaus ugdymo 
centras 

Švietimo organizacija Jaunimo veikla, neformalaus 
ugdymo mokymai 

Utenos debatų klubas  Jaunimo organizacija Jaunimo veikla, debatai 
Utenos Europos klubas Jaunimo organizacija Informacija apie ES, jaunimo 

užimtumas 
Utenos lietuvių ir švedų 
draugija 

Kultūros organizacija Jaunimo veikla 

Jaunimo klubas „Ėjimas“ Religinė organizacija Katalikiškos ideologijos sklaida. 
Didelis dėmesys moksleivių 
teatrui 

Katalikiška jaunimo 
organizacija „Tikėjimas ir 
meilė“ 

Religinė organizacija Katalikiška veikla, jaunimo 
laisvalaikio užimtumas 

Savanorių centras 
„Savanorių armija“  

Pilietinė organizacija Socialinė, švietėjiška veikla, 
savanorių rengimas, akcijų 
organizavimas. 

Vyžuonų pagr. mokyklos 
jaunųjų ūkininkų ratelis 

Jaunimo organizacija Jaunimo veikla 

 Utenos švietimo centras Formaliojo ugdymo 
viešoji įstaiga 

Jaunimo švietėjiška veikla 

Judėjimas „Ekstraversija“ Jaunimo organizacija Jaunimo veikla 
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis viešai prieinamais duomenimis. 
 
Remiantis interviu duomenimis, apie 20 procentų jaunimo organizacijų yra neaktyvios. Tai 
lemia finansavimo trūkumas organizacijų veikloms vykdyti, žmonių kaita organizacijose 
(daug išvažiuojančių studijuoti į kitus miestus, taip pat emigruojančių), nepakankamas 
savivaldybės palaikymas, taip pat nepakankamas ar neefektyvus informavimas apie jaunimo 
organizacijų veiklą.  
 
Interviu duomenimis aktyviausios jaunimo organizacijos yra Utenos visuomeninių jaunimo 
organizacijų sąjungą „Apskritasis stalas“ (UVJOS AS), Utenos ekonomikos ir kompiuterijos 
klubas, kūrybinės veiklos centras „Harmonija“, Lietuvos Šaulių sąjungos Utenos Apskrities 
šaulių 9-oji rinktinė, Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokyklų savivaldų informavimo 
centras, Utenos rajono tarpmokyklinis aplinkotyros klubas „Viola“, taip pat politinės jaunimo 
organizacijos (Jaunimo organizacija Darbas Utenos skyrius, Utenos liberalus jaunimas). 
 
Aktyvių 19 jaunimo organizacijų susibūrė į Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų 
sąjungą „Apskritasis stalas“ (UVJOS AS): 

1. Lietuvos Šaulių sąjungos Utenos apskrities šaulių 9-oji rinktinė; 
2. Utenos ekonomikos ir kompiuterijos klubas; 
3. Utenos rajono tarpmokyklinis aplinkotyros klubas „Viola“; 
4. Lengvosios atletikos klubas; 
5. Utenos neformalaus ugdymo centras; 
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6. Lietuvos skautijos Utenos tuntas; 
7. Utenos Dauniškio vidurinės mokyklos moksleivių bendruomenė; 
8. Jaunimo organizacija „Ateities raktas“; 
9. Kūrybinės raiškos centras „Harmonija“; 
10. Utenos kolegijos studentų atstovybė; 
11. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus jaunimo Utenos grupė; 
12. Jaunimo klubas „Tribūna“; 
13. Utenos Europos klubas; 
14. Muzikinis judėjimas „Ekstraversija“; 
15. Katalikiška jaunimo organizacija „Tikėjimas ir meilė“; 
16. Utenos moksleivių taryba; 
17. Utenos motoklubas „Kitokie“; 
18. „Sniego gniūžtės“ centras, Utenos skyrius; 
19. Jaunimo ir moksleivių klubas „Rozetė“. 

 
UVJOS AS pagrindiniai tikslai – vienyti jaunimo organizacijas, skatinti jaunimo pilietinį 
aktyvumą, bendradarbiauti su Utenos raj. savivaldybe ir kitomis valstybinėmis institucijomis 
ir nevyriausybinėmis organizacijomis, formuojant ir įgyvendinti Utenos rajono jaunimo 
politiką. 6 UVJOS AS atstovai yra deleguoti Į Utenos jaunimo reikalų tarybą. UVJOS AS yra 
įtakingiausia jaunimo institucija Utenos savivaldybėje, formuojant jaunimo politiką. 
 
UVJOS AS nariai – juridiniai asmenys, tenkinantys jaunimo poreikius ir sprendžiantys jaunimo 
problemas, kuriuose ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės15.  
 
Pagrindinės UVJOS AS veiklos kryptys: jaunimo ir jaunimo organizacijų pažinimas, jaunimo 
potencialo stiprinimas, jaunimo ir jaunimo organizacijų interesų atstovavimas, jaunimo 
informavimas ir motyvacija. UVJOS AS atstovauja jaunimo organizacijas ir jų narius, padeda 
joms vystytis ir skleisti informaciją, stiprina organizacijų bendradarbiavimą bei bendrą veiklą, 
atstovauja visuomenėje bei valdžios institucijose jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų interesus, teikia pasiūlymus valstybės institucijoms, sprendžiančioms jaunimo 
bei jų organizacijų problemas, dalyvauja formuojant, tobulinant ir įgyvendinant Utenos 
rajono jaunimo politiką, organizuoja diskusijas, susitikimus, seminarus, konferencijas, 
susijusias su narių veikla, telkia jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas 
bendroms problemoms spręsti. 
 
UVJOS AS organai yra: valdyba, prezidentas, kontrolės komisija, biuras (administravimo 
organas). Aukščiausias organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau, 
kaip 2 kartus per metus, neeilinis susirinkimas gali būti šaukiamas valdybos, prezidento, 
kontrolės komisijos arba 1/3 narių iniciatyva. UVJOS AS valdybos nariai rengia savo veiklos 
ataskaitas ir pateikia jas visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti. Kontrolės komisija tikrina 
valdybos ir prezidento ūkinės ir finansinės veiklos teisėtumą.  
 
Taip pat rajone veikia 3 neformalios jaunimo grupės, kurių sąrašas pateikiamas 11 lentelėje. 
 
11 lentelė. Neformalios jaunimo grupės 

Neformali jaunimo grupė Veiklos tikslas 
Neformali Utenos jaunimo grupė 
„MenoForma“ 

Skatinti bendruomenės jaunimo iniciatyvą, ugdyti 
meninius įgūdžius 

„Savanorių armija“ Skatinti jaunimo savanorystę 
Utenos Raudonojo Kryžiaus Pirmosios pagalbos suteikimo mokymai 

                                                             
 
 

15 Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos “Apskritasis stalas” įstatai 
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Neformali jaunimo grupė Veiklos tikslas 
jaunimo grupė  bendruomenės nariams 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis viešai prieinamais duomenimis. 
 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad rajone įsikūrusių jaunimo organizacijų 
yra pakankamai, tačiau jų veikla yra vystoma nevienodai. Geriausiai išsilaiko tos 
organizacijos, kurios yra remiamos ar finansuojamos iš kelių šaltinių (nacionalinių programų, 
savivaldybės paramos, privačių lėšų). Organizacijoms išsilaikyti ir būti aktyvioms yra labai 
sudėtinga.  
 
Jaunimo dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje kol kas yra palyginti ribotas. Didžioji dalis 
aktyvaus ir pilietiško jaunimo išvyksta iš rajono ieškoti geresnių išsilavinimo ir įsidarbinimo 
galimybių. Todėl susidaro uždaras ratas: viena vertus, jaunimo organizacijos nevykdo veiklos, 
nes neturi tam lėšų; kita vertus, savivaldybė joms neskiria lėšų, nes organizacijos nėra 
aktyvios ir nevykdo veiklos. Aktyviausia jaunimo organizacija UVJOS AS yra atstovaujama 
Jaunimo reikalų taryboje. Apibendrinant, sprendimų priėmime dalyvauja tik patys aktyviausi 
jaunuoliai. 
 
4 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. Proc. 
atsakiusiųjų. N=12 

25,0

37,5

37,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti 
veikloje

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

Tokios veiklos labai mažai

 
Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Dauguma apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų manė, kad jaunimui pakanka 
galimybių dalyvauti jaunimui skirtoje veikloje. 37,5 proc. atsakiusiųjų manė, kad galimybės 
dalyvauti šioje veikloje yra mažos (4 pav.). 
 
Atsakydami į klausimą, kaip būtų galima padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimui skirtoje 
veikloje, apklausos respondentai siūlė organizuoti daugiau diskusijų ir paties jaunimo klausti, 
ko jis norėtų ir kaip prie tų norų išsipildymo prisidėtų, aktyvinti socialiai prasmingą laisvalaikį, 
didinti įsidarbinimo galimybes ir darbo vietų pasiūlą, organizuoti daugiau sporto renginių ir į 
juos pritraukti daugiau jaunimo, aktyvinti socialiai pažeidžiamų grupių jaunimą ir kt. 
 

 
Remiantis savivaldybės pateiktais duomenimis, Utenos rajone veikia 27 formaliojo švietimo 
įstaigos. Iš jų 10 dirba su vaikais iki 14 m. amžiaus (2 pradinės mokyklos, 3 mokyklos-vaikų 
darželiai, 5 vaikų lopšeliai-darželiai) ir trys neformaliojo ugdymo įstaigos (Utenos dailės 

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo 
švietimo įstaigose, vaikų globos namuose  
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mokykla, Utenos muzikos mokykla, Utenos kūno kultūros ir sporto centras). Duomenys apie 
jaunimo savivaldą šiose įstaigose pateikiami 12 lentelėje. 
 
12 lentelė. Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose 

Švietimo įstaigos tipas Įstaigų 
skaičius 

Įstaigų, kuriose jaunimas 
dalyvauja savivaldoje, 

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

3 2 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Apibendrinant surinktus duomenis, galima teigti, kad jaunimas formaliojo ir neformaliojo 
švietimo įstaigų savivaldoje dalyvauja per savo atstovus mokyklų tarybose. 
 

 
Kaip buvo įvardinta 2 skyriuje, Utenos rajono savivaldybėje formaliai yra sudarytos sąlygos 
jaunimui dalyvauti formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje per Jaunimo 
reikalų tarybos veiklą, kuri atstovauja jaunimo interesus savivaldybėje. 
 
Jaunimo reikalų taryboje jaunimą atstovauja šeši asmenys, kuriuos deleguoja UVJOS AS. 
Naujos sudėties UVJOS AS kartu su JRK parengė ir įgyvendina projektą „Jaunimo politikos 
veikėjų dialogas“, kurio tikslas - didinti JRT darbo efektyvumą ir skatinti dialogą su Utenos 
rajono jaunimu, jaunimo organizacijomis bei organizacijomis dirbančiomis su jaunimu, taip 
pat skatinti jaunimo NVO dialogą su valstybiniu sektoriumi. Projektas pradėtas įgyvendinti 
2011 m. rugsėjo 1 d. ir tęsis iki 2011 m. gruodžio 31 d. Projektas finansuojamas ES 
programos „Veiklus jaunimas“ (priemonė „Jaunų žmonių ir už jaunimo reikalus atsakingų 
politikų susitikimai“) bei Utenos rajono savivaldybės administracijos lėšomis.  
 
Jaunimo atstovai nėra kviečiami į Utenos rajono savivaldybės pasitarimus / posėdžius, 
kuriuose sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai. Nors savivaldybės tarybos posėdžiai 
atviri, tačiau jaunimo organizacijų atstovai teigia negaunantys informacijos apie jų 
organizavimą, svarstomus klausimus. Jaunimo atstovai dalyvauja tik Utenos rajono 
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos ir švietimo tarybos veikloje. Jaunimo atstovai 
pageidautų plačiau atstovauti jaunimo interesus savivaldybės tarybose / komitetuose.  
 
Atsakydami į klausimą, kaip bendradarbiauja su savivaldybės JRK, dauguma apklausoje 
dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų pažymėjo, kad gauna ir teikia įvairią informaciją, 
pasiūlymus, kartu įgyvendina projektus (5 pav.). 
 

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje  
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5 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo 
koordinatoriumi (-e)? Pažymėkite visus tinkamus variantus. Proc. atsakiusiųjų. N=8 
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Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Dalis apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nurodė, kad teikia pasiūlymus JRT, į dalį 
kurių yra atsižvelgiama. Apklausos respondentai nurodė, kad nebuvo atsižvelgta į 
pasiūlymus, susijusius su jaunimo projektų finansavimu, sporto varžybų organizavimu. 
 
Dauguma apklausoje dalyvavusių organizacijų manė, kad bendradarbiavimas su savivaldybe 
per pastaruosius trejus metus šiek tiek suintensyvėjo, tačiau akivaizdu, kad reikėtų geriau 
įtraukti jaunimą į savivaldybėje priimamus sprendimus, susijusius su jaunimo veikla. 
 
6 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 – 
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). Pažymėkite vieną tinkamą variantą. Atsakymų vidurkiai. N=8 
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Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Tuo tarpu savivaldybės atstovai pasigenda aktyvesnio jaunimo dalyvavimo įvairiose veiklose. 
Jaunuoliai teigia gaunantys per mažai informacijos apie rajone veikiančias organizacijas, jų 
veiklą.  
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Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados: 
 pirma, Utenos rajono savivaldybės jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra vidutinio lygio; 
 antra, jaunimo politikai aktualių sprendimų priėmime dalyvauja tik patys aktyviausi 

jauni žmonės. Jaunimo atstovavimas didžiąja dalimi vyksta per Jaunimo reikalų tarybą. 
Deja, JRT galimybės yra nepilnai išnaudojamos – jaunuoliai teikia mažai pasiūlymų ir 
nėra tokie aktyvūs, kokie galėtų būti. Viena vertus, galėtų būti stiprinami JRT įgaliojimai 
arba jaunimo atstovai turėtų būti įtraukiami į kitų savivaldybės komitetų, savivaldybės 
tarybos veiklą. Priešingu atveju jaunimo dalyvavimas išliks formalus. Kita vertus, 
patiems jaunuoliams labai trūksta įgūdžių, reikėtų stiprinti įvairias kompetencijas, 
mokyti ir šviesti apie skirtingas viešosios politikos sritis, dalyvavimo galimybes, projektų 
reikalavimus, savivaldybės prioritetus ir kt. 

 trečia, reikėtų daugiau dėmesio skirti vietos bendruomenių jaunimo įtraukimui. Siūloma 
nuolat vykdyti jaunimo dalyvavimo bendruomenėse, neformaliuose judėjimuose 
analizę. Tikslinga būtų bendradarbiauti su bendruomenių aktyviais nariais, skleidžiant 
darbo su jaunimu metodų patirtį. Didelis dėmesys turėtų būti skiriamas jaunimo veiklos 
efektyvinimui mokyklose, kadangi būtent čia galėtų prasidėti aktyvi ir kryptinga jaunimo 
veikla.  

 
13 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
dalyvavimas 
(2 Metodikos 
indikatorius) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą savivaldybėje 
ir pastangas atstovauti jaunimą savivaldybėje, taip pat parodo, kiek 
savivaldybės politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją 

Nepakanka pateiktų 
bei viešai prieinamų 
duomenų šiam 
kriterijui įvertinti. 

Nepakanka pateiktų bei 
viešai prieinamų 
duomenų šiam kriterijui 
įvertinti. 

Rekomenduojama 
aktyviau skatinti 
vietos bendruomenių 
jaunimą įsitraukti į 
vietos jaunimo 
organizacijas, 
bendruomenines 
organizacijas ir jų 
savivaldą. Būtų 
tikslinga vykdyti 
nuolatinę jaunimo 
dalyvavimo vietos 
organizacijose ir 
bendruomenėse 
analizę.  

Jaunimo dalyvavimas 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

Nepakanka pateiktų 
bei viešai prieinamų 
duomenų šiam 
kriterijui įvertinti. 

Remiantis surinktais 
duomenimis, jaunimo 
dalyvavimas su jaunimu 
dirbančių organizacijų 
savivaldoje yra žemas. 

Rekomenduojama į 
JRT sudėtį / veiklą 
įtraukti daugiau su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų.  

Jaunimo veikla Savivaldybėje veikia 
jaunimo organizacijos 
ir neformalios grupės, 
jaunimo klubai, meno 
ir muzikos mokyklos, 
kūno kultūros ir sporto 
centras, sporto klubai, 

Jaunimo organizacijų 
veikla yra ribojama 
nepakankamų finansinių 
išteklių. Neformalaus 
ugdymo paslaugos dažnai 
yra mokamos ir todėl ne 
visiems prieinamos.  

Rekomenduojama 
stiprinti JRT. 
Analizuoti ir 
atsižvelgti į jaunimo 
poreikius. Taip pat 
stiprinti jaunimo 
organizacijas, dirbant 

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

Šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo aktyvumą savivaldybėje 
ir pastangas atstovauti jaunimą savivaldybėje, taip pat parodo, kiek 
savivaldybės politika formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
palyginti aktyvios 
vietos bendruomenės. 

su organizacijų 
lyderiais, jaunimo 
tarpe ugdyti naujus 
lyderius. 

Jaunimo savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo 
švietimo įstaigose, 
vaikų globos 
namuose 

Jaunimas turi 
galimybes dalyvauti 
formaliojo švietimo 
įstaigų savivaldoje. 

Nepakanka pateiktų bei 
viešai prieinamų 
duomenų šiam kriterijui 
įvertinti. 

Rekomenduojama 
numatyti 
kompleksines 
priemones socialiai 
pažeidžiamam 
jaunimui, 
atitinkančias jų 
poreikius. 

Jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 

Jaunimo atstovai 
dalyvauja formuojant 
ir įgyvendinant 
jaunimo politiką 
savivaldybėje per JRT 
veiklą. Jaunimo 
atstovai taip pat yra 
įtraukti į Švietimo 
tarybą. Pasiūlymai 
teikiami ir 
savivaldybės 
administracijai bei 
merui, į kuriuos 
dažniausiai yra 
atsižvelgiama.  

JRT veikloje dalyvauja 
aktyviausi savivaldybės 
jaunuoliai, tačiau JRT 
galimybės yra per mažai 
išnaudojamos – jaunuoliai 
teikia pasiūlymus 
daugiausia jiems žinomų 
vietinių organizacijų 
problemoms spręsti. JRT 
pasiūlymai savivaldybės 
tarybai yra 
rekomendacinio 
pobūdžio, neturi esminės 
įtakos savivaldybės 
politikos prioritetų 
formavimui. 

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

 

 
Iki 2009 metų Utenos rajono savivaldybė jaunimo politiką įgyvendino finansuodama 
priemones pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 
T-196 patvirtintą Edukacinės, kultūros, sporto ir turizmo, jaunimo ir nevyriausybinių 
organizacijų veiklos programą. 2009-2010 m. jaunimo politikos finansavimas buvo vykdomas 
pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-295 
patvirtintą Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir 
religinių bendruomenių veiklos dalinio finansavimo programą. Nuo 2011 m. Utenos rajono 
savivaldybė jaunimo politiką įgyvendina finansuodama priemones pagal metinį Jaunimo 
politikos plėtros priemonių planą. 
 
Atsižvelgiant į esamus savivaldybės finansinius pajėgumus, atskirais metais taip pat skiriama 
parama įvairių savivaldybėje veikiančių NVO projektams. Taip pat įgyvendinami pavieniai ES 
struktūrinės paramos lėšomis ir kitų fondų lėšomis įgyvendinami projektai, mažesniu ar 
didesniu mastu prisidedantys prie jaunimo politikos įgyvendinimo. Žemiau lentelėje 
pateikiami duomenys apie lėšas, skirtas iš savivaldybės biudžeto Jaunimo programos ir 
Jaunimu plėtros priemonių plano įgyvendinimui 2008-2011 m. 
 
14 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos jaunimo projektų įgyvendinimui 

Metai Suma, Lt 
2008 35000,00  
2009 12000,00  
2010 36354,55 
2011 39000,00  

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
2008 m. vasario 19 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 
AĮ-153 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir 
religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimo“ buvo patvirtintas 2008 metų jaunimo 
kultūrinės veiklos projektų finansavimas (15 lentelė). Finansavimas skirtas pagal nustatytus 
2008 m. jaunimo veiklos projektų prioritetus: 

 projektai skirti įprasminti Europos kultūrų dialogo metus; 
 jaunimo mokymasis per neformalų ugdymą ir aktyvią veiklą; 
 jaunimo žiniasklaidos ir komunikacijos srities projektai. 

 

4.1 Finansinė parama  
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15 lentelė. Utenos rajono savivaldybės finansuoti jaunimo organizacijų projektai 2008 m. 
Organizacija Projektas Suma, Lt 

UVJOS AS Programa: „Jaunimo organizacijų 
veiklos koordinavimas ir stiprinimas“ 

12500 

Aplinkotyros klubas „Viola“ „Laikraštis „Viola“ 1500 
Neformali jaunimo grupė „Oxy-gen“ 
(administruoja UVJOS AS) 

„Gyvenimas kitokiu ritmu“ 2000 

Utenos moksleivių taryba 
(administruoja UVJOS AS) 

„Drauge mes galime daugiau“ 1900 

Utenos neformali jaunimo grupė 
„Dessa“ (administruoja UVJOS AS) 

„Jaunimo organizacijų lyderių 
pažintinis vizitas į Pskovo apskritį“ 

3700 

Utenos Dauniškio vidurinės mokyklos 
moksleivių bendruomenė 

„Vienykime mintis, idėjas ir darbą“ 1000 

Neformali jaunimo grupė „ANBO“ 
(administruoja VšĮ Utenos regiono 
bendruomenės fondas)  

„Pirmasis Aukštaitijos grupių 
muzikos festivalis“ 

6900 

Utenos Europos klubas  „Jaunimo roko festivalis „Rebel 
rock“ 

1700 

Užpalių jaunimo grupė (administruoja 
Utenos vidurinės mokyklos vaikų 
dienos centras „Saulutė“) 

„XXI amžiaus Santaka” 1000 

Lietuvos skautijos Utenos tuntas „Laisvalaikis su tikslu – skautaukime 
kartu“ 

2800 

Iš viso: 35000 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis viešai prieinama savivaldybės informacija  
 
Per 2009 - 2010 metus Utenos rajono savivaldybė finansavo 19 jaunimo ir jaunimui skirtų 
organizacijų veiklos projektų: 2009 m. - 8 projektai (skirta 12000 Lt), 2010 m. - 12 (skirta 
36354,55 Lt).  
 
2011 m. Utenos rajono savivaldybė patvirtino Utenos rajono savivaldybės edukacinės, 
sporto ir turizmo, kultūrinės, jaunimo, visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių, 
verslo skatinimo veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašą16. Remiantis aprašu Utenos 
rajono savivaldybė paskelbė konkursą jaunimo, visuomeninių organizacijų ir religinių 
bendruomenių veiklos skatinimo projektų finansavimui ir nustatė veiklų prioritetines sritis. 
Jaunimo veiklos projektų prioritetai: 

 projektai, skatinantys jaunimo mokymąsi per neformalų ugdymą ir aktyvią veiklą; 
 projektai, skirti įprasminti Europos savanorystės metus; 
 projektai, didinantys jaunimo užimtumą vasaros metu. 

 
Pagal šiame apraše nustatytą tvarką, 2011 m. parama skirta 8 projektams (16 lentelė). 
 
16 lentelė. Pagal Utenos rajono savivaldybės edukacinės, sporto ir turizmo, kultūrinės, 
jaunimo, visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių, verslo skatinimo veiklos 
projektų finansavimo tvarkos aprašą finansuoti jaunimo organizacijų projektai 2011 m. 

Organizacija Projektas Suma, Lt 
Utenos ekonomikos ir 
kompiuterijos klubas 

„Nyaaa!!!“ 2000 

                                                             
 
 

16 Utenos rajono savivaldybės edukacinės, sporto ir turizmo, kultūrinės, jaunimo, visuomeninių organizacijų, 
religinių bendruomenių, verslo skatinimo veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašas, 2011 m. sausio 27 
d. Utenos rajono tarybos sprendimas Nr. TS-29 
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Organizacija Projektas Suma, Lt 
Kūrybinės veiklos centras 
„Harmonija“ 

Respublikinis moksleivių autorinės 
dainos festivalis-konkursas „Ave Vita!-
2011” 

3000 

Kūrybinės veiklos centras 
„Harmonija“ 

Aukštaitijos roko vakaras „JUZI“ 3500 

Judėjimas „Ekstravagancija“ Kūrybinė jaunimo laboratorija 
„MenoForma“ 

3500 

Utenos švietimo centras Rebel Rock 2011 3500 
UVJOS AS Utenos jaunimo organizacijų veiklos 

koordinavimas bei potencialo 
stiprinimas 

5500 

Lietuvos moksleivių sąjungos 
Utenos mokyklų savivaldų 
informavimo centras  

Utenos rajono mokyklų savivaldų 
stiprinimas ir moksleivių įtraukimas į 
visuomeninę bei savanorišką veiklą 

3000 

Aplinkotyros klubas „Viola“  „Violos“ klubo aplinkotyrinė veikla 1000 
Iš viso: 25000 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis viešai prieinama savivaldybės informacija  
 
2011 m. buvo pateikta 15 jaunimo organizacijų prašymų finansuoti veiklą, prašoma paramos 
suma siekė virš 100000 Lt. Iš pateiktų prašymų finansavimas skirtas 8 jaunimo projektams, 
kurių bendra vertė 25000 Lt. Vertinant pagal projektams skirtą finansavimo sumą 2011 m. 
yra patenkintas ketvirtadalis jaunimo veiklos poreikių. 
 
2008-2011 m. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos finansavimui Utenos 
rajono savivaldybė daugumoje atvejų skyrė dalinį finansavimą (17 lentelė). 
 
17 lentelė. Finansuoti ir bendrai finansuoti jaunimo organizacijų, jaunimui skirtų 
organizacijų projektai 2008-2011 m. 

Metai Finansavimas 
Jaunimo 

organizacijų 
projektai 

Jaunimui skirtų 
organizacijų 

projektai 

Neformalių 
jaunimo grupių 

projektai 

2008 Pilnai finansuoti 0 0 0 
Bendrai finansuoti 8 0 0 

2009 Pilnai finansuoti 0 0 0 
Bendrai finansuoti 6 0 0 

2010 Pilnai finansuoti 0 0 0 
Bendrai finansuoti 8 0 1 

2011 Pilnai finansuoti 5 1 0 
Bendrai finansuoti 0 0 0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Projektinis finansavimas skiriamas ir kitoms institucijoms, dirbančioms su jaunimu. Kaip 
pavyzdį galima pateikti 2010 metais Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 
Viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyriui pagal prevencinę programą „Saugus 
jaunimas – 2010“ Utenos rajono savivaldybė skirtą 5000 Lt paramą. 
 
Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. AĮ 
– 86 buvo patvirtinta Utenos rajono savivaldybės gamtosauginės veiklos projektų 
finansavimo tvarką, 2008-2009 m. buvo finansuoti gamtosauginės veiklos projektai, tarp 
kurių: 2008 m. 12 projektų buvo skirti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
gamtosauginei veiklai (6800 Lt), 2009 m. – 8 projektai, kuriems skirta 3600 Lt parama. (17 
lentelė). 
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18 lentelė. 2008-2009 m. finansuoti gamtosauginiai projektai, skirti jaunimui ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms  

Organizacija Projektas Suma, Lt 
2008 m. 

Utenos jaunimo sambūris 
„Išsaugokim žemę“ (UJS) 

Skruzdėlynų reikšmė miškui ir jų 
globa  

400,00 

6 Utenos rajono Užpalių gimnazija Tu ir aplinka 300,00 
Utenos vaikų socialinės paramos ir 
ugdymo centras 

Puoselėju gamtą savo kieme 400,00 

Utenos dailės mokykla Žemės diena 2008- Utena 1000,00 
Utenos Vyturių pagrindinė 
mokykla 

Konferencija „Globok mane“ 300,00 

Utenos pagrindinė mokykla Miškas – gyvybės ir grožio namai 500,00 
Kultūros ir socialinės plėtros 
centras 

VII-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo 
kūrybinis festivalis-konferencija 
„Banga-2008“ 

800,00 

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija Priglausk ir suteik namus 400,00 
Utenos rajono Užpalių gimnazija Padėk man pažinti ir suvokti gamtos 

pasaulį - 2008 
300,00 

Aplinkotyros klubas „Viola“ Utenos rajono jaunųjų 
gamtotyrininkų mokyklos 2008 m. 
veikla 

600,00 

Aplinkotyros klubas „Viola“ Aplinkotyrinės veiklos patirties 
sklaida 

1500,00 

Jaunieji gamtosaugininkai Tvarka gamtoje ir namuose 300,00 
Iš viso 2008 m. 6800,00 

2009 m. 
Utenos Vyturių pagrindinė 
mokykla 

Konferencija "Globok mane" 300,00 

Utenos rajono Užpalių gimnazija Padėk man pažinti ir suvokti gamtos 
pasaulį - 2009 

300,00 

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija Prabilkite, tūkstantmečiai 500,00 
Kultūros ir socialinės plėtros 
centras 

VII-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo 
kūrybinis festivalis-konferencija 
„Banga-2009“ 

800,00 

Utenos dailės mokykla Grįžtantys paukščiai, Utena 2009 500,00 
Utenos jaunimo sambūris 
„Išsaugokim žemę“ (UJS) 

Mums reikia žalios Lietuvos 500,00 

Utenos vaikų socialinės paramos ir 
ugdymo centras 

Puoselėju gamtą savo kieme 400,00 

Utenos rajono Užpalių gimnazija Tu ir aplinka 300,00 
Iš viso 2009 m.: 3600,00 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Utenos rajono savivaldybės administracijos viešai 
prieinama informacija17  
 
62,5 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nurodė, kad 
yra pasinaudoję savivaldybės teikiama finansine parama organizacijų projektams (7 pav.). 
Galima teigti, kad šios savivaldybės teikiamos paramos galimybėmis yra naudojamasi 
dažniausiai.  

                                                             
 
 

17 Utenos rajono savivaldybės internetinė svetainė, http://www.utena.lt/?q=lt/node/1095 
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7 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per 
paskutiniuosius 3 metus? Pažymėkite visus tinkamus variantus. Proc. atsakiusiųjų. N=8 
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Lėšomis, padengiančiomis įsisteigimo išlaidas

Kita 

Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Remiantis apklausos ir interviu duomenimis, jaunimo organizacijos yra nusivylę, nes dėl 
didelio savivaldybės lėšų stygiaus finansinės ir materialinės paramos gauna nepakankamai. 
Interviu duomenimis sąlygos finansavimui gauti yra nesudėtingos, prieš teikiant paraiškas 
savivaldybėje pravedamos konsultacijos paraiškų rengimo klausimais.  
 
8 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 
5 – visiškai sutinku). Pažymėkite vieną tinkamą variantą. Atsakymų vidurkiai. N=8 
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reikėtų finansuoti

 
Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Apklausos respondentai vidutiniškai vertino savivaldybės skiriamos finansinės paramos ir jų 
organizacijos poreikių atitikimą (8 pav.). Kai kurie respondentai, žemai įvertinę suteikiamas 
finansinės paramos galimybes, teigė, kad projektų konkursuose parama skiriama toms 
pačioms organizacijoms, todėl naujoms organizacijoms sunku gauti finansavimą, o ir 
skiriamas finansavimas yra labai mažas (nuo 200 Lt iki 2000 Lt) ir yra nepakankamas 
numatytoms veikloms vykdyti. Kai kurie respondentai išreiškė nusivylimą, kad konkursinis 



 

38 

projektų finansavimas yra skirtas tik veikloms vykdyti, o institucinis finansavimas nėra 
skiriamas. 
 
Pastebėtina, kad neformalios jaunimo grupės negali savarankiškai teikti prašymų 
finansavimui gauti, tačiau tokios grupės gali kreiptis į bendruomenę ar NVO ir sudarę sutartį 
kartu dalyvauti projektų atrankos konkursuose.  
 
Remiantis apklausos duomenimis, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos norėtų 
glaudesnio bendradarbiavimo su savivaldybe – pusė respondentų kaip labiausiai trūkstamą 
paramos rūšį pažymėjo bendras su savivaldybe veiklas (9 pav.). Taip pat aktuali išlieka 
finansinė bei materialinė savivaldybės parama.  
 
9 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Proc. 
atsakiusiųjų. N=8 
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Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Interviu su JRK ir jaunimo organizacijų atstovais parodė, kad jaunimo organizacijų 
materialinės paramos poreikis yra labai didelis. Dauguma organizacijų, negalėdamos išlaikyti 
patalpų, praranda vietą susirinkimams, savo veiklos organizavimui bei vykdymui. Savivaldybė 
dėl sunkios finansinės padėties materialinę paramą jaunimo organizacijoms teikia ribotai.  
 
Nuo 2001 iki 2009 m. savivaldybė buvo suteikusi patalpas 7 jaunimo organizacijoms (UVJOS 
AS, Utenos Raudonojo Kryžiaus jaunimo grupė, Utenos moksleivių taryba ir kt.) Utenos 
kultūros centro kino teatro „Taurapilis“ patalpose. Tačiau dėl priešgaisrinės saugos 
reikalavimų 2009 m. Utenos kultūros centro kino teatras „Taurapilis“ buvo uždarytas ir nuo 
to laiko patalpos jaunimo organizacijoms nėra suteikiamos. 
 
Savivaldybė nėra perdavusi ilgalaikio turto jaunimo ir su jaunimu dirbančioms įstaigoms ir 
organizacijoms. Apie valstybės perduotą ilgalaikį turtą duomenų nėra. 
 
Apklausos duomenimis Utenos rajono savivaldybė, pagal galimybes, sudaro sąlygas naudotis 
savo posėdžių salėmis įvairiems jaunimo renginiams, skolina techninę įrangą (pvz., 
multimedijos projektorių) jaunimo renginiams, suteikia galimybę naudotis jai pavaldžių 

4.2 Materialinė parama  
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biudžetinių įstaigų įranga ir patalpomis be mokesčio, jei vykdoma jaunimo nekomercinė 
veikla. 
 
83,3 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų lėšų savo 
veikloms finansuoti pritraukia iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio įmokų, taip pat dažnai 
naudojasi savivaldybės skiriama finansine parama (66,7 proc.), dar trečdalis finansavimą 
gauna iš ES struktūrinės paramos fondų (10 pav.). 
 
10 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. Pažymėkite visus tinkamus variantus. Proc. atsakiusiųjų. N=6 
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Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Utenos rajono savivaldybė nuolat bendrai finansuoja tarptautinius jaunimo projektus iš 
kultūrinės veiklos plėtros programos įgyvendinimui numatytų lėšų. Per pastaruosius du 
metus buvo bendrai finansuoti 3 tarptautiniai jaunimo projektai. 
 
Savivaldybė aktyviai bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis ir tarptautiniais partneriais 
vykdant tarptautinius projektus. Pavyzdžiui, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų 
sąjunga „Apskritasis stalas“ 2009 m. vykdė ES programos „Veiklus jaunimas“ ir Utenos 
rajono savivaldybės jaunimo veiklos programos remiamą projektą „Franco- Lithuanian 
exchange about youth involment through circus arts“ – tai tarptautinis jaunimo mainų 
projektas, kurio dalyviai – 16 – 18 metų amžiaus jaunuoliai iš Lietuvos ir Prancūzijos. 
Projektas skiriamas jaunų žmonių dalyvavimui vystyti ir stiprinti bei akcentuoti lyčių lygybės 
svarbą jaunimo tarpe.  
 
Kitas glaudaus bendradarbiavimo pavyzdys – 2010 m. kovo 18–21 dienomis Chelmo mieste 
(Lenkija) vykusi tarptautinė jaunimo konferencija, kurioje dalyvavo 5 Utenos jaunimo 
organizacijų atstovai kartu su 5 jaunimo organizacijų atstovais iš Liepojos (Latvija). 
Konferencijos tikslas – suprasti ir pristatyti visuomenei „hiphopo“ kultūrą Europoje. 

4.3 Kitokia parama 
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Konferencija buvo organizuota vykdant tarptautinį projektą „Mes kartu – Europos jaunimas“ 
Antrasis projekto etapas „Positive culture of the young Europeans – festival“ buvo vykdomas 
vyko 2010 m. liepos mėn. Į festivalį Lenkijoje iš Lietuvos ir Latvijos vyko po trisdešimt 
jaunimo atstovų, priklausančių „hiphopo“ subkultūrai.  
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados.  

 pirma, savivaldybės finansinė ir kita parama jaunimo veiklai 2009 metais dėl ribotų 
finansinių galimybių buvo sumažėjusi, tačiau 2010-2011 m. jau šiek tiek viršijo 2008 
m. finansavimo lygį. Vis dėlto, savivaldybės skiriama finansinė parama yra 
nepakankama.  

 antra, vienas iš trūkumų yra tai, kad bendruose konkursuose dėl finansinės paramos 
jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai dalyvauja ir savivaldybės įsteigtos 
institucijos, pavyzdžiui Utenos švietimo centras. Tokiu būdu yra sudaroma netolygi 
konkurencija nevyriausybinėms organizacijoms, neformalioms jaunimo grupėms.  

 trečia, savivaldybė turėtų investuoti į kokybiškų jaunimo NVO projektų kūrimą – 
mokyti, šviesti jaunimo NVO apie jų galimybes gauti savivaldybės paramą, apie 
paraiškų rengimą, savivaldybės prioritetus ir geresnį jaunimo poreikių ir savivaldybės 
prioritetų suderinamumą ir papildomumą. 

 
19 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Parama jaunimui  
(3 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Finansinė parama Pagal jaunimo 

politikos plėtros 
priemonių planą 
numatyta finansuoti 
įvairias jaunimo 
organizacijų veiklos 
sritis. 

Jaunimo organizacijų 
projektams yra skiriama 
per maža finansinė 
parama. Projektų 
paraiškų konkursuose 
dalyvauja ir įstaigos, 
gaunančius asignavimus 
iš savivaldybės biudžeto, 
todėl jaunimo 
organizacijoms 
sudaromos nevienodos 
konkurencinės sąlygos  

Rekomenduojama 
savivaldybei, skelbiant 
paraiškų konkursą, išskirti 
priemones pagal tikslines 
grupes: socialiai 
pažeidžiamas jaunimas, 
neįgalus jaunimas, vietos 
bendruomenių jaunimas ir 
kt. Taip pat išskirti ir 
projektų vykdytojus: NVO, 
vietos bendruomenės, 
savivaldybės įstaigos. 
Sudaryti sąlygas 
neformalioms jaunimo 
grupėms dalyvauti paraiškų 
konkursuose. Skatinti 
verslo įmones prisidėti prie 
jaunimo organizacijų 
veiklos projektų 
finansavimo.  

Materialinė 
parama 

Savivaldybė iki 2009 
m. buvo suteikusi 
patalpas jaunimo 
organizacijoms. 

Savivaldybė nuo 2009 m. 
patalpų jaunimo 
organizacijoms neskiria, 
nors poreikis yra didelis. 

Kitokia parama Savivaldybė 
glaudžiai 
bendradarbiauja su 
jaunimo 
organizacijomis ir 
tarptautiniais 
partneriais 
įgyvendindama 
bendrus projektus. 

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

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

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

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

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

 

 
Vertinimo duomenimis, Utenos rajono savivaldybė nevykdo mokymų jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų bei specialistų tarpe  
 
2010 m. Utenos rajono savivaldybėje buvo vykdyti jaunimo problematikos tyrimai. Tyrimų 
ataskaitoje konstatuojama, jaunimo neformalus švietimas nėra labai populiarus Utenos raj. 
jaunimo tarpe. Išsamesnis tyrimas nebuvo atliktas. 
 
Detalesnė informacija apie savivaldybėje vykdomus jaunimui skirtus neformalius mokymus 
yra labai ribota – savivaldybė tokių duomenų nerenka. Remiantis interviu ir apklausos 
duomenimis, Utenos rajono savivaldybėje neformalaus mokymo ir konsultavimo veiklos 
labai trūksta. Pačios savivaldybės inicijuotų ar finansuotų mokymų vertinimo laikotarpiu 
nebuvo. Tačiau neformalaus ugdymo paslaugas teikia savivaldybės biudžetinės įstaigos 
(dailės mokykla, muzikos mokykla, kūno kultūros ir sporto centras). Gimnazijose, ir 
pagrindinėse mokyklose organizuojami įvairūs būreliai ar mokymai dažnam rajono jaunuoliui 
nėra prieinami, nes yra mokami. 
 
11 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Pažymėkite visus tinkamus 
variantus. Proc. atsakiusiųjų. N=8 
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Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  

5.1 Jaunimo mokymas ir 
konsultavimas 
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Remiantis apklausos duomenimis, bent trys iš rajone veikiančių jaunimo organizacijų yra 
vykdę neformalaus ugdymo mokymus jaunimui. Bent penkios iš jų, esant reikalui, tiria 
jaunimo neformalaus mokymo poreikius. Populiariausi mokymo metodai yra mokymasis iš 
patirties ir grupiniai metodai, taip pat aktyvus dalyvavimas. Apie 87 proc. mokymus 
vykdančių organizacijų vertina savo teikiamų mokymų kokybę. 
 

 
Pagrindinės įstaigos, teikiančios neformalaus ugdymo paslaugas - tai 3 savivaldybės 
biudžetinės įstaigos (Utenos dailės mokykla, Utenos muzikos mokykla, Utenos kūno kultūros 
ir sporto centras).  
 
2010-2011 mokslo metais Utenos dailės mokykloje mokėsi 242 mokiniai. Utenos dailės 
mokyklai keliami uždaviniai: 

 užtikrinti darnią prigimtinių mokinio galių plėtotę, puoselėti mokinių dvasines ir 
kūrybines galias;  

 sudaryti mokiniams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti 
išsiugdyti meninę ir kultūrinę kompetenciją, reikalingą sėkmingam iškylančių 
asmeninio bei socialinio gyvenimo klausimų sprendimui; 

 ugdyti meninius gebėjimus, padedančius asmeniui save išreikšti, komunikuoti, 
įprasminti savo gyvenimą bei įnešti indėlį į kultūrą bei visuomenę. 

 
Utenos dailės mokykla vykdo šias programas:  

 1-2 metų trukmės ankstyvąjį ugdymą; 
 1-2 metų trukmės pradinį meninį ugdymą; 
 3-4 metų trukmės pagrindinį meninį ugdymą; 
 1-2 metų trukmės išplėstinį meninį ugdymą; 
 1-2 metų trukmės saviraiškos meninio ugdymo kursą. 

 
Dailės mokyklos lankytojai mokomi piešti, tapyti, kompozicijos, dizaino, keramikos ir 
skulptūros pagrindų, studijuoja dailės istoriją ir teoriją. Vyksta tarptautiniai plenerai, 
rengiamos išvykos į kitų miestų dailės parodas, muziejus. Moksleivių darbai nuolat 
eksponuojami rajono bei šalies parodose, piešinių konkursuose. Keičiamasi parodomis su 
Lietuvos dailės mokyklomis, užsienio šalimis. Įvairaus amžiaus Dailės mokyklos mokinių 
darbai eksponuoti Latvijos, Lenkijos, Čekijos, Norvegijos, Danijos, Švedijos Vokietijos vaikų ir 
jaunimo ugdymo įstaigose.  
 
1993 m. Dailės mokykla persikėlė į nuosavas buvusio pašto, statyto 1830 m., patalpas. 
Mokyklos rūsyje įkurta dailės galerija „Rūsys“. Veikia dailės literatūros biblioteka. Joje 
rengiamos parodos ir kiti renginiai.  
 
Dailės mokykloje pedagoginį darbą dirba 8 mokytojai. Visi mokytojai turi aukštąjį dailės 
išsilavinimą, dirba kūrybinį darbą, dalyvauja parodose. 
 
Utenos muzikos mokykloje 2011 m. mokėsi daugiau kaip 300 mokinių, dirbo 22 mokytojai. 
Utenos muzikos mokyklos veiklos uždaviniai: 

 sudaryti sąlygas vaiko prigimtyje esantiems muzikiniams gebėjimams atsiskleisti ir 
reikštis, perimant ir plėtojant nacionalinę bei kitų šalių muzikinę kultūrą; 

 skatinti muzikuoti ir lavintis norinčius visus vaikus ir jaunimą, suteikiant 
profesionalaus muzikavimo pagrindus; 

 ugdyti besimokančiųjų individualybę, atskleisti jų kūrybines galias bei formuoti 
tvirtus mokinių dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, sudarant sąlygas aktyviai 
reikštis koncertinėje veikloje ir turiningai praleisti laisvalaikį; 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu  
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 plėtoti muzikinę švietėjišką ir meninę veiklą organizuojant renginius rajono bei 
apskrities visuomenei bei teikti metodinę paramą rajono mokykloms. 

 
Utenos muzikos mokykla vykdo šias programas: 

 1-2 metų trukmės parengiamojo muzikinio ugdymo programa; 
 1-3 metų trukmės pradinio muzikinio ugdymo programa; 
 1-4 metų trukmės pagrindinio muzikinio ugdymo programa; 
 1-2 metų trukmės išplėstinio muzikinio ugdymo programa; 
 1-2 metų trukmės ankstyvojo muzikinio ugdymo programa; 
 1-4 metų trukmės muzikos mėgėjų ugdymo programa (MM).  

 
Utenos kūno kultūros ir sporto centre 2011 m. buvo galima kultivuoti dešimt sporto šakų: 
dviračių sportas, lengvoji atletika, rankinis, beisbolas, futbolas, krepšinis, slidinėjimas, 
dziudo, stalo tenisas, plaukimas. Kai kurie Utenos kūno kultūros ir sporto centro 
organizuojami sporto renginiai Utenos rajone tapo tradiciniais: tarptautinės dviratininkų 
varžybos, „Aukštaitijos“ rankinio, „Aukštaitijos“ kroso varžybos, moksleivių, seniūnijų 
žaidynės, ir kt. 
 
Utenos kūno kultūros ir sporto centre sportuoja per 800 moksleivių, kuriuos treniruoja 28 
treneriai.  
 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Utenos rajono savivaldybėje neformalaus 
mokymo ir konsultavimo paslaugas jaunimui teikia 5 organizacijos (20 lentelė).  

 
20 lentelė. Organizacijos teikiančios neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas 
jaunimui Utenos raj. 

Organizacija Organizacijos tipas  Neformalaus mokymo, konsultavimo 
temos ir pobūdis 

UVJOS 
„Apskritasis 
stalas“ 

Jaunimo organizacijų 
asociacija 

Projektų valdymas, jaunimo dalyvavimas, 
komandinis darbas 

Utenos 
ekonomikos ir 
kompiuterijos 
klubas 

Jaunimo organizacija Projektų vadyba, jaunimo dalyvavimas, 
komandinis darbas, jaunimo verslumo 
ugdymas 

Švietimo 
centras 

Viešoji įstaiga Neformalus ugdymas, jaunimo dalyvavimas 

Verslo 
informacijos 
centras 

Viešoji įstaiga Jaunimo verslumas, komandinis darbas 

Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis viešai prieinama informacija. 
 
Visgi, į klausimą, ar pakanka jaunimui skirtų neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, net 75 
proc. apklausos respondentų atsakė neigiamai (12 pav.).  

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo 
situacija 
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12 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų 
jaunimui, Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną tinkamą variantą. Proc. atsakiusiųjų. N=8 
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Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jokių programų, priemonių bei projektų, 
užtikrinančių asmenų, dirbančių jaunimo neformalaus ugdymo srityje, apsikeitimo 
informacija ir patirtimi savivaldybė nevykdo. Siekiant dar kokybiškesnių rezultatų, reikėtų 
daugiau investuoti į neformalaus ugdymo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, 
plačiau bendradarbiauti su kitomis savivaldybėmis, kitomis šalimis, stiprinti ugdymo įstaigų 
žmogiškuosius išteklius. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad jaunimo neformalaus ugdymo ir konsultavimo veikla Utenos 
rajono savivaldybėje nėra pakankamai išplėtota. Savivaldybė nevykdo jaunimo mokymo 
poreikių tyrimų. Kita vertus, teigiamai vertinama visų trijų neformaliojo švietimo įstaigų 
(Utenos dailės mokykla, Utenos muzikos mokykla, Utenos kūno kultūros ir sporto centras) 
veikla. Tačiau savivaldybė turėtų tikslingiau vykdyti jaunimo neformalaus ugdymo poreikių 
tyrimus ir, atsižvelgus į jų rezultatus, plėsti neformalaus ugdymo veiklą Utenos rajone, 
pasitelkti profesionalius dėstytojus, mokytojus, kurie padėtų užtikrinti mokymų kokybę ir 
geresnį atitikimą jaunimo poreikiams. 
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Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 4 
Metodikos indikatorių (21 lentelė). 
 
21 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 

Bent kelios jaunimo 
organizacijos 
savivaldybėje yra 
vykdę neformalius 
mokymus jaunimui. 
Kai kurios iš jų ad hoc 
yra tyrę jaunimo 
neformalių mokymų 
poreikį. 

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

Rekomenduojama skirti 
didesnį dėmesį jaunimo 
neformaliam mokymui ir 
ugdymui savivaldybėje 
rengiant metinius jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
priemonių planus.  
Daugiau išnaudoti 
nacionalinio projektinio 
finansavimo galimybės, 
bendradarbiaujant su 
Lietuvos ir užsienio 
partneriais. 
Rekomenduojama 
sistemingai analizuoti 
jaunimo mokymo ir 
ugdymo bei konsultavimo 
poreikius. Atsižvelgus į 
šiuos poreikius remti tuos 
poreikius atitinkančių 
institucijų veiklą. Sudaryti 
sąlygas su jaunimu 
dirbančių asmenų 
kvalifikacijos kėlimui, 
skatinti jų 
bendradarbiavimą. 

Asmenys, 
dirbantys su 
jaunimu 

Nenustatyta. Pagrindiniai asmenys, 
dirbantys su jaunimu yra 
neformaliojo švietimo ir 
ugdymo įstaigų 
darbuotojai. 

Jaunimo 
neformalaus 
ugdymo padėtis 

Vykdomi pavieniai 
neformalaus ugdymo 
projektai. 

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

 
 

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 6. JAUNIMO INFORMAVIMAS  

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

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

 

 
Savivaldybė nuolatos informuoja jaunimą ir su jaunimu dirbančias organizacijas apie savo 
veiklą savivaldybės tinklalapyje. JRK elektroniniu paštu siunčia informaciją jaunimo 
organizacijoms, informuoja jaunimą apie vykstančius renginius, šaukiamus JRT posėdžius, 
organizuojamus projektų konkursus, tarptautinius mainus, savanorystės programas. Dažnai 
tokia informacija yra perduodama ir tiesiogiai telefonu. Be to, savivaldybė informaciją apie 
savo bei jaunimo organizacijų veiklą, įvairius renginius publikuoja laikraščio „Utenos diena“ 
jaunimui skirtoje skiltyje „Jaunimo popietė“ bei internetinėje leidinio svetainėje. Taip pat 
informacija skelbiama ir kituose spaudos leidiniuose. 
 
22 lentelė. Savivaldybės vykdytos diskusijos su jaunimo atstovais jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais 

Metai Diskusijų skaičius Jaunuolių, dalyvavusių diskusijose skaičius 
2008 2 ~100 
2009 4 ~250 
2010 6 ~200 
2011 1 20 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Kasmet savivaldybė organizuoja diskusijas tarp savivaldybės atstovų ir jaunimo bei jaunimo 
organizacijų jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais. Tokių renginių statistika pateikiama 
22 lentelėje. 
 
13 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus. Pasirinkite visus tinkamus variantus. Proc. atsakiusiųjų. N=8 
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Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą  
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Atsakydami į klausimą, kokią informaciją gauna iš savivaldybės, dauguma respondentų 
pažymėjo informaciją apie jaunimui skirtus renginius(13 pav.). Mažiau aktuali informacija yra 
apie finansavimo galimybes, savivaldybės įgyvendinamus projektus, skirtus jaunimui, bei 
savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais. Savivaldybės 
informacijos išsamumą dauguma respondentų vertino vidutiniškai (14 pav.). 
 
14 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą 
jaunimo politiką. Pasirinkite vieną tinkamą variantą. Proc. atsakiusiųjų. N=8 
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Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Respondentų nuomone, mažiausiai efektyvus informavimo būdas yra skrajutės. Dauguma 
respondentų aktualią informaciją norėtų gauti el. paštu iš savivaldybės JRK (15 pav.). 
 
15 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Pasirinkite 
visus tinkamus variantus. Proc. atsakiusiųjų. N=8 
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Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Apklausos duomenimis, jaunimui vis tik stinga Informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir 
priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais, informacijos apie savivaldybės 
įgyvendinamus projektus jaunimui (16 pav.).  
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16 pav. Kokios informacijos trūksta? Pasirinkite visus tinkamus variantus. Proc. 
atsakiusiųjų. N=8 

87,50

75,00

37,50

37,50

0,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir 
priimtus sprendimus jaunimui aktualiais 

klausimais,

Informacijos apie savivaldybės 
įgyvendinamus projektus jaunimui,

Informacijos apie projektų finansavimo 
galimybes,

Informacijos apie jaunimui aktualius renginius

Kita 

 
Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Remiantis interviu ir apklausos duomenimis, jaunimui trūksta informacijos apie veiklos 
galimybes. Kita vertus, dauguma jaunuolių patys nėra aktyvūs ir ne itin ieško informacijos. 
Pagrindiniai informacijos apie jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklas šaltinis yra interneto 
svetainės: 

 Utenos raj. savivaldybės svetainės www.utena.lt, www.utenosnvo.lt,;  
 internetinis naujienlaiškis; 
 UVJOS AS tinklalapis www.uvjosas.lt;  
 svetainės www.kulturautenoje.lt, www.utenosjaunimas.lt 
 jaunimo organizacijų socialinio tinklo Facebook grupės; 
 atskirų organizacijų tinklalapiai.  

 
Jaunimas taip pat informuojamas el. paštu, skelbimais ir straipsniais vietinėje žiniasklaidoje, 
rečiau – skrajutėmis ar plakatais, tačiau, remiantis interviu, efektyviausiai informacija 
perduodama telefonu arba iš lūpų į lūpas. Jaunimo organizacijų veikla taip pat pristatoma 
jaunimui organizuojamuose renginiuose. 
 
Remiantis apklausos duomenimis, kitos organizacijos (ne savivaldybės administracija) 
jaunuolius dažniausiai apie jaunimo veiklos galimybes informuoja vietinėje spaudoje, el. 
paštu, kitose Utenos rajono jaunimui skirtose interneto svetainėse (17 pav.). 
 
Teikdamos pasiūlymus, kaip gerinti jaunimo informuotumą, apklausoje dalyvavusios 
organizacijos neturėjo išsamių ar naujoviškų pasiūlymų: siūlė keistis informacija glaudžiau 
bendradarbiaujant, siūlė sukurti vieną internetinį portalą, kuriame būtų sukaupta visa 
Utenos rajono jaunimui aktuali informacija.  
 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas  
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17 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Pasirinkite visus tinkamus variantus. Proc. atsakiusiųjų. N=8 
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Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Apie jaunimo politikos įgyvendinimą, jaunimui ir jaunimo organizacijoms aktualius įvykius 
(renginius, kvietimus teikti paraiškas projektų konkursams, tarptautinių mainų programoms), 
taip pat apie jaunimo organizacijas ir jų veiklą informuoja savivaldybės tinklalapiai 
www.utena.lt, www.utenosnvo.lt, UVJOS AS svetainė www.uvjosas.lt, svetainės 
www.kulturautenoje.lt, www.utenosjaunimas.lt.  
 
Kiekvieną savaitę savivaldybės administracija apie renginius, tame tarpe ir jaunimo, 
vykstančius rajono savivaldybėje, informuoja laikraščių „Lietuvos rytas“, „Utenos apskrities 
žinios“, „Utenos diena“, „Utenis“, „Aukštaitijos televizijos ir radijo studijos“ ir „Indros 
radijas“ redakcijų žurnalistus. Apie savivaldybės darbą informacija skelbiama rajoniniuose 
laikraščiuose, siunčiama savaitraščiui „Savivaldybių žinios“ ir į Lietuvos savivaldybių interneto 
portalą (www.savivaldybes.lt). 
 
Savivaldybės atstovo teigimu, vietinė žiniasklaida bendradarbiauja noriai – nemokamai 
publikuoja straipsnius apie jaunimą. Dviejų gimnazijų savivaldos leidžia savo informacinius 
laikraštukus. 
 
Apie pusė apklausos respondentų nurodė, kad bendradarbiauja su žiniasklaida, teikdami 
informaciją, aktualią vietos jaunimui. Vis dėlto, apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų 
nuomone, vietinė žiniasklaida jaunimo klausimus analizuoja palyginus menku mastu (18 
pav.). 
 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui 
vietinėje žiniasklaidoje 
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18 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, 
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Pasirinkite vieną tinkamą variantą. 
Atsakymų vidurkiai. N=6 
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Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Apibendrinant, galima teigti, kad Utenos rajono savivaldybėje naudojamos įvairios jaunimo 
informavimo priemonės. Efektyviausios priemonės yra informavimas per socialinius tinklus ir 
el. paštu. 

  
23 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
informavimas 
(6 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo 
informavimas apie 
jaunimo politiką 

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

Informacija pasiekia 
tik aktyvų jaunimą. 

Rekomenduojama 
aktyviau skleisti 
informaciją naudojant 
jaunimo tarpe 
populiarias informacijos 
gavimo priemones 
(elektroniniu paštu, per 
jaunimo interneto 
svetaines, per socialinius 
tinklus, draugas-draugui 
ir pan.). Plačiau viešinti 
jaunimui skirtų 
interneto svetainių 
adresus. Skatinti 
jaunimo ir su jaunimu 
dirbančias organizacijas 
aktyviau vykdyti 
jaunimo informavimo 
veiklą.  

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Savivaldybės aktyvus 
jaunimas pakankamai 
gerai žino apie jaunimo 
veiklos galimybes. 

Informacija pasiekia 
tik aktyvų jaunimą. 

Jaunimo leidiniai Vietiniame laikraštyje yra 
specialiai jaunimui skirta 
skiltis. 

Laikraštis yra 
mokamas. 

Erdvė jaunimui 
vietinėje 
žiniasklaidoje 

Vietos žiniasklaida 
bendradarbiauja su 
jaunimu, nemokamai 
skelbia jaunimui aktualią 
informaciją. 

Nenustatyta. 

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

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

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

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

prioritetams;  
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra Utenos rajono savivaldybėje yra Jaunimo 
reikalų taryba, kurios 6 nariai yra savivaldybės institucijų atstovai ir 6 jaunimo organizacijų 
atstovai, deleguoti UVJOS AS. Tačiau sprendžiant įvairius konkrečius klausimus į JRT 
posėdžius būna kviečiami ir kitų institucijų, kurios specializuojasi tam tikroje srityje, atstovai. 
Utenos rajono JRT susitinka pakankamai dažnai. JRT darbo reglamente numatyta rengti 
posėdžius ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Vidutiniškai per metus įvyksta 5 JRT 
posėdžiai. Posėdžiuose svarstomi jaunimo organizacijų pasiūlymai, kuriuos, JRT pritarus, 
teikia savivaldybės Tarybai svarstyti. Taip pat vyksta diskusijos dėl jaunimo situacijos rajone, 
aptariami įvykę ir būsimi renginiai į kuriuos įtraukiamas jaunimas. 
 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, Jaunimo reikalų taryba itin mažai teikia 
siūlymų ir prašymų. Per ataskaitinį laikotarpį savivaldybės tarybai buvo pateikti 3 prašymai, 
kurie buvo patenkinti.  
 
Jaunimo atstovai dalyvauja Utenos rajono savivaldybės švietimo tarybos veikloje. Interviu 
duomenimis, jie norėtų būti kviečiami ir į kitas savivaldybės tarybas / komitetus, kurie 
sprendžia su jaunimu susijusius klausimus. Savivaldybės atstovai iš jaunimo taip pat tikisi 
didesnio aktyvumo dalyvaujant įgyvendinant jaunimo politiką. 
 
Vieningos duomenų bazės apie jaunus žmones ir su jais dirbančias organizacijas, jiems 
skiriamas veiklas ir paslaugas Utenos rajono savivaldybėje nėra. 
 

 
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama horizontaliai, bendradarbiaujant 
savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės politikos sritis. 
Jaunimo politikos įgyvendinimas yra integruotas į savivaldybės Kultūros skyriaus, Švietimo ir 
sporto skyriaus, Vaikų teisių apsaugos skyriaus, Ekonominės plėtros ir projektų valdymo 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios 
struktūros  

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų 
programose, planuose  
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skyriaus tiesiogines funkcijas. Pagal poreikį, skyriai bendradarbiauja svarstant įvairius 
jaunimo klausimus, rengiant projektus, organizuojant renginius. 
 
Atsakydami į apklausos klausimą, ar jaunimo politikos prioritetai ir priemonės įvardinti 
savivaldybės strateginiame plane bei savivaldybės skyrių veiklos planuose, visi savivaldybės 
administracijos atstovai, dalyvavę apklausoje, nurodė, kad jaunimo politika atsispindi Utenos 
rajono jaunimo politikos 2011-2016 m. strategijoje.  
 
Remiantis apklausos rezultatais, skirtingų savivaldybės skyrių atstovai bendradarbiauja 
dalyvaudami JRT veikloje rengdami strateginius jaunimo planus bei rengdami bendrus 
jaunimui skirtus projektus. 
 
19 pav. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje 
įgyvendindami jaunimo politiką? Pasirinkite visus tinkamus variantus. Proc. atsakiusiųjų. 
N=4 
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Dalyvaudami Jaunimo reikalų tarybos 
veikloje
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Rengdami savivaldybės strateginį planą

Kita 

 
Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Vertinimo metu surinkta mažai informacijos apie jaunimo politikos įgyvendinimui aktualių 
tarpžinybinių ir tarpsektorinių tinklų veiklą. Šiuo metu savivaldybėje veikia Vaiko gerovės 
komisija, vadovaujama Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojo, kurioje bendradarbiauja ne tik savivaldybės padalinių atstovai, bet ir kitų 
suinteresuotų institucijų atstovai. Taip pat veikia Utenos rajono savivaldybės švietimo 
taryba. 
 
Bendradarbiaudama su kitomis įstaigomis, institucijomis bei organizacijomis savivaldybė 
įgyvendino šiuos JP suinteresuotų šalių bendradarbiavimo stiprinimui skirtus projektu:  

 „Utenos krašto jaunimo ir politikų dialogo stiprinimas“, finansuojamą ES programos 
„Veiklus jaunimas“ lėšomis, kurio įgyvendinimo metu, bendradarbiaujant su kitomis 
institucijomis, parengta Utenos rajono jaunimo politikos 2011–2016 m. strategija; 

 „Jaunimo politikos veikėjų dialogas“, finansuojamą ES programos „Veiklus jaunimas“ 
(priemonė „Jaunų žmonių ir už jaunimo reikalus atsakingų politikų susitikimai“) bei 
Utenos rajono savivaldybės administracijos lėšomis. Vykdant projektą siekiama 
didinti JRT darbo efektyvumą ir skatinti dialogą su Utenos rajono jaunimu, jaunimo 
organizacijomis bei organizacijomis dirbančiomis su jaunimu, taip pat skatinti 
jaunimo NVO dialogą su valstybiniu sektoriumi.  

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių 
bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas  
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Daugiau duomenų apie tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą vertinimui suteikta 
nebuvo. 
 

 
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); 

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

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

 
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų 
ir priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinimui18. Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad 
savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos priemonės iš esmės atitinka nacionalinės 
jaunimo politikos prioritetus. Savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos siekia aktyviai 
dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse jaunimui skirtose programose, rengia ir 
įgyvendina įvairius projektus (pavyzdžiai pateikti 7.3 skyriuje). 

                                                             
 
 

18 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“. 

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir 
priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams  
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Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 7 
Metodikos indikatorių. 

  
24 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 

Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo politiką 
integruojančios 
struktūros 

Savivaldybėje veikia 
Jaunimo reikalų taryba, 
suformuota pariteto 
principu. 

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

Stiprinti JRT veiklą.  
Rengiant metinius JRT 
veiklos planus už jų 
įgyvendinimą daugiau 
atsakomybės priskirti 
konkretiems JRT 
nariams. 

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

Jaunimo politikos 
kryptys ir įgyvendinimo 
priemonės numatytos 
Utenos rajono jaunimo 
politikos 2011–2016 m. 
strategijoje, metiniame 
jaunimo politikos 
plėtros plane. 

Atskiruose savivaldybės 
skyriuose jaunimo 
politika nėra išskiriama 
tarp prioritetinių veiklos 
sričių. 

Rekomenduojama į JRT 
sudėti įtraukti ir kitų 
savivaldybės skyrių 
atstovus, kad jaunimo 
politikos įgyvendinimas 
apimtų visas jaunimui 
aktualias sritis. 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

Savivaldybėje 
suformuotos kelios 
tarpžinybinės darbo 
grupės, susijusios su 
jaunimui aktualiais 
klausimais (pavyzdžiui, 
Švietimo taryba, Vaiko 
gerovės komisija). 

Savivaldybė, spręsdama 
jaunimui aktualius 
klausimus, su kitomis 
institucijomis 
bendradarbiauja tik 
vykdydama JRT veiklą. 

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

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir 
priemonių 
atitikimas 
nacionalinės 
jaunimo politikos 
prioritetams 

Savivaldybė pagal savo 
galimybes vykdo 
įvairius jaunimui skirtus 
projektus, aktyviai 
dalyvaudama 
nacionalinėse ir ES 
struktūrinės paramos 
programose.  

Nenustatyta. Rekomenduojama 
aktyviau dalyvauti 
nacionalinėse ir ES 
struktūrinės paramos 
programose, stengiantis 
į projektinę veiklą 
daugiau įtraukti 
neaktyvų jaunimą. 

 

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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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 būdais19. 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. 25 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. 

                                                             
 
 

19 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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25 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra. 
 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
Tikslas Iš anksto įspėti apie 

kylančias ir kilsiančias 
problemas įgyvendinant 
politikos tikslus. 

Nustatyti politikos ar 
programos vertę ir 
naudą visuomenei. 

Konsensuso formavimas 
dėl politikos krypties 
kaitos. 

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

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

Kada 
atliekama? 

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

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

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

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

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

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

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

 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Vertinimo metu Utenos rajono savivaldybėje nebuvo nustatyta jaunimo situacijos tyrimus ar 
jaunimo politikos vertinimus sistemingai atliekančių organizacijų. Tačiau savivaldybė turi 
galimybę užsakyti tyrimus viešųjų pirkimų būdu iš kompetentingų organizacijų ar ekspertų, 
veikiančių nacionaliniu mastu ar kitose savivaldybėse, arba ugdyti vietinę kompetenciją 
atliekant tyrimus. Vertinamu laikotarpiu šios galimybės dėl sumažėjusių savivaldybės 
biudžeto galimybių nebuvo pakankamai išnaudotos – per 2008-2011 m. laikotarpį atliktas tik 
vienas tyrimas jaunimo politikos srityje – Jaunimo problematikos tyrimas Utenos 
savivaldybėje (2010 m.). Studijos rengimui savivaldybė pasinaudojo ES programos „Veiklus 
jaunimas“ lėšomis.  
 
Apibendrinant, ekonominio sunkmečio metais Utenos rajono savivaldybės galimybės 
organizuoti tyrimus jaunimo politikos srityje labai sumažėjo. Net ir 2010 m. atliktame tyrime 
nebuvo renkami nauji pirminiai duomenys (interviu, apklausų ar kt. duomenų rinkimo 
metodais), naudojamasi tik apklausos duomenimis. Be to, vienas iš didesnių trūkumų yra tai, 
kad savivaldybėje nėra išskiriamos skirtingus poreikius turinčios jaunimo grupės (pvz., 
socialiai pažeidžiamas, probleminis jaunimas, neįgalus jaunimas, nedirbantis jaunimas ir t.t.), 
o formuojant metinį jaunimo politikos plėtros priemonių planą, neatsižvelgiama, ar visos 
grupės galės pasinaudoti siūlomomis galimybėmis. 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai  
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Jaunimo situaciją, jaunimo politikos įgyvendinimą apžvelgia JRK metų veiklos ataskaitose. 
Atskirai jaunimo situacijos stebėsenai skirtos sistemos savivaldybėje nėra. Kita vertus, 
interviu metu teigta, kad savivaldybėje yra tam tikri duomenys apie jaunimo situaciją. 
Jaunimo reikalų koordinatorius renka informaciją apie jaunimo organizacijas, jų veiklos 
tikslus, funkcijas, kontaktinius duomenis. Duomenys apie jaunimo NVO yra skelbiami 
savivaldybės internetinėje svetainėje ir laisvai prieinami visiems suinteresuotiems asmenims. 
JRK taip pat renka ir teikia įvairius duomenis apie jaunimo situaciją ir jaunimo politikos 
įgyvendinimą Jaunimo reikalų departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos.  
 
Keičiantis informacija, tarpusavyje bendradarbiauja JRK, UVJOS AS ir jaunimo organizacijos.  
 
Apibendrinant, Utenos rajono savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo 
situacijos ir poreikių tyrimai nėra įgyvendinami sistemingai; nevykdomi longitudiniai tyrimai 
(palyginant naujus duomenis su anksčiau surinktais). Esant šiems trūkumams, gali būti, kad 
sprendimų priėmimas nėra pakankamai pagrįstas. Kita vertus, JRK dažnai renka ir teikia 
įvairius išsamius ad hoc duomenis apie jaunimo politikos įgyvendinimą Jaunimo reikalų 
departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šiuos duomenis JRK galėtų 
sisteminti, skelbti, analizuoti, lyginti pamečiui ir tokiu būdu naudoti sprendimų priėmimui 
savivaldybėje. 
 

 
Vertinant nebuvo nustatyta kitų jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex ante - 
išankstinio, nei interim - tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. Akivaizdu, kad 
vertinimo naudojimas jaunimo politikos tobulinimui nėra naudojama praktika Utenos rajono 
savivaldybėje. Kita vertus, net 83 proc. iš apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė, kad 
vykdo 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. 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Utenos rajono savivaldybėje kol kas 
neįsitvirtino duomenimis ir įrodymais pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Tokia situacija 
būdinga ir kitoms viešosios politikos sritims, taip pat kitoms savivaldybėms. Viena 
akivaizdžiausių problemų yra ta, kad renkama mažai jaunimo situacijos duomenų, jie 
renkami nesistemingai (nėra nuosekliai lyginama situacija pamečiui). Tačiau pagrindinė 
problema yra analitinės funkcijos (tyrimų, vertinimo, analizės) trūkumas – ši funkcija nėra 
sistemingai vykdoma.  
 
Vis dėlto, Utenos rajono savivaldybės JRK renka tam tikrus duomenis ir juos naudoja savo 
darbe su jaunimu. Ateityje tokius tyrimus reikėtų atlikti sistemingai. 

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena  

8.3 Jaunimo politikos vertinimas  

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos 
duomenų naudojimas  
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Atsakydamos į apklausos klausimą, ar naudojasi savivaldybės surinktais duomenimis apie 
jaunimą, 66 procentai apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nurodė, kad jais 
naudojasi.  
 
20 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? Pasirinkite vieną 
tinkamą variantą. Proc. atsakiusiųjų. N=10 

66,7

0

0

16,7

16,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Taip

Ne, nes nežinau jog
tokių esama

Ne, nes savivaldybė
jų nesuteikia
/neprieinami

Ne, nes nėra poreikio
jais naudotis

N/N

 
Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 201120 
 

 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus 
metus Utenos rajono savivaldybėje įvyko keletas esminių pokyčių - 2011 m. parengta ir 
patvirtinta Utenos rajono jaunimo politikos 2011–2016 m. strategija, parengtas metinis 
jaunimo politikos plėtros priemonių planas. Šiai išvadai pritaria visos suinteresuotosios šalys 
– tiek jaunimo, tiek savivaldybės administracijos atstovai. Inovacijų diegimą ir jaunimo 
politikos plėtrą stabdo savivaldybės finansinius išteklius apribojusi finansinė ir ekonominė 
krizė. Atsigavus ekonomikai ir sustiprėjus savivaldybės biudžetui, savivaldybė galėtų toliau 
stiprinti jaunimo politikos įgyvendinimą, skirti didesnį prioritetą jaunimo politikos 
įgyvendinimui, aktyviau naudoti šiam tikslui ES struktūrinės paramos galimybes. 

                                                             
 
 

20 N / N – negalėjo atsakyti į šį klausimą. 

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo politiką  
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Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos 
jaunimo politikos įgyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius. 
 
26 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 

Atliktas užsakomasis 
jaunimo 
problematikos Utenos 
savivaldybėje tyrimas 
(2010 m.). Tyrimo 
duomenys buvo 
naudoti rengiant 
Utenos rajono 
jaunimo politikos 
2011–2016 m. 
strategiją. 

Savivaldybėje 
nevykdomi sistemingi 
tyrimai ir analizė 
jaunimo politikos 
klausimais. 

Rekomenduojama 
rengiant metinius 
Jaunimo politikos 
plėtros priemonių 
planus įvesti kiekybines 
pasiekimų rodiklių 
reikšmes. Savivaldybėje 
vykdyti sistemingus 
jaunimo poreikių 
vertinimo tyrimus, 
siekiant duomenų 
palyginamumo, 
situacijos pokyčių 
įvertinimo.  
Savivaldybėje 
įgyvendinama jaunimo 
politika turėtų būti 
kasmet vertinama 
pagal numatytus 
produkto ir rezultato 
rodiklius; o kas keturis 
– penkis metus turėtų 
būti atliekamas 
poveikio vertinimas 
(vertinama įtaka 
numatytiems efekto 
kriterijams). Poveikio 
vertinimas turėtų būti 
siejamas su jaunimo 
politikos 2011–2016 m. 
strategijos 
įgyvendinimo pabaiga 
ir naujos strategijos 
formavimo pradžia.  

Duomenys apie 
jaunimą 

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

Savivaldybėje 
nevykdoma sistemingi 
jaunimo poreikių 
tyrimai, neanalizuojami 
pasiekimų rodikliai. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Dalis jaunimo 
organizacijų vykdo 
vidinius savo veiklos 
įsivertinimus. 

Savivaldybėje 
nevykdomas 
sistemingas jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
vertinimas. 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

JRK renkami 
duomenys naudojami 
formuojant metinį 
jaunimo politikos 
plėtros priemonių 
planą. 

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

Inovacijų taikymas ir 
plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo 
politiką 

Parengta ir patvirtinta 
Utenos rajono 
jaunimo politikos 
2011–2016 m. 
strategija 

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

 
 

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS  

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

 
Utenos rajono savivaldybė bendradarbiauja su Švedijos Lidčopingo, Latvijos Preilių rajono 
savivaldybėmis, Čekijos Trebono, Lenkijos Chelmo, Italijos Pontinijos ir Ukrainos Kovelio 
miestų savivaldybėmis.  
 
Su užsienio šalių partneriais yra bendradarbiaujama vykdant tarptautinius projektus. 
Pavyzdžiui, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 2009 m. 
vykdė ES programos „Veiklus jaunimas“ ir Utenos rajono savivaldybės jaunimo veiklos 
programos remiamą projektą „Franco- Lithuanian exchange about youth involment through 
circus arts“ – tai tarptautinis jaunimo mainų projektas, kurio dalyviai – 16 – 18 metų amžiaus 
jaunuoliai iš Lietuvos ir Prancūzijos. Projektas skiriamas jaunų žmonių dalyvavimui vystyti ir 
stiprinti bei akcentuoti lyčių lygybės svarbą jaunimo tarpe.  
 
Kitas tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdys – 2010 m. kovo 18–21 dienomis Chelmo 
mieste (Lenkija) vykusi tarptautinė jaunimo konferencija, kurioje dalyvavo 5 Utenos jaunimo 
organizacijų atstovai kartu su 5 jaunimo organizacijų atstovais iš Liepojos (Latvija). 
Konferencijos tikslas – suprasti ir pristatyti visuomenei „hiphopo“ kultūrą Europoje. 
Konferencija buvo organizuota vykdant tarptautinį projektą „Mes kartu – Europos jaunimas“ 
Antrasis projekto etapas „Positive culture of the young Europeans – festival“ buvo vykdomas 
vyko 2010 m. liepos mėn. Į festivalį Lenkijoje iš Lietuvos ir Latvijos vyko po trisdešimt 
jaunimo atstovų, priklausančių „hiphopo“ subkultūrai.  
 
Be to, savivaldybė bendrai finansuoja tarptautinius jaunimo projektus iš kultūrinės veiklos 
plėtros programos įgyvendinimui numatytų lėšų. Per pastaruosius du metus buvo bendrai 
finansuoti 3 tarptautiniai jaunimo projektai. 
 
Savivaldybės atstovų nuomone, tarptautinis bendradarbiavimas ir jo metu įgytos žinios bei 
praktika yra labai svarbi jaunimo politikos savivaldybėje įgyvendinimui bei įgyvendinimo 
tobulinimui. Vis tik, jaunimo nuomone, prioritetu turėtų išlikti tiesioginis vietinių 
savivaldybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas jaunimo politikos 
srityje. 
 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 9 
Metodikos indikatorių. 
 

 27 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 Savivaldybėje Jaunimas tik nedidele Rekomenduojama 

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 
kitomis šalimis jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
klausimais 

tarptautinis 
bendradarbiavimas 
pagal galimybes yra 
pakankamai 
plėtojamas, 
tarptautiškumo 
skatinimui yra 
skiriama nemažai 
dėmesio.  

dalimi dalyvauja 
tarptautiniuose 
projektuose . 

rengiant tarptautinio 
bendradarbiavimo 
projektus įtraukti 
daugiau kvalifikacijos 
tobulinimo veiklų tiek 
savivaldybės 
darbuotojams, tiek ir 
jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių 
organizacijų 
atstovams. 
Rekomenduojama 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
projektų dalyviams 
plačiau skleisti 
informaciją apie 
projektų vykdymo 
metu užsienio šalyse 
įgytą patirtį 
sprendžiant jaunimo 
problemas, 
formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką. 

 
 

 



 

62 

 10. GEROJI PRAKTIKA 

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

 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo 
organizacijų; 

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

 
Remiantis interviu duomenimis, pagrindinė Utenos rajono savivaldybėje įgyvendinamos 
jaunimo politikos geroji patirtis yra susijusi su neformaliu Jaunimo lyderių klubo susibūrimu. 
2010 m. pabaigoje Utenos rajono savivaldybėje vyko jaunimo reikalų koordinatorės ir 
jaunimo organizacijų susitikimas, kurio metu buvo nuspręsta, kad kiekvieno mėnesio 
paskutinį trečiadienį Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 
patalpose vyks Utenos rajone veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų lyderių 
susitikimai, pavadinti Jaunimo lyderių klubu. Susitikimuose sprendžiami su jaunimu susiję 
klausimai, pristatomos projektų teikimo savivaldybės ir valstybinėms, taip pat tarptautinėms 
programoms galimybės ir sąlygos, aptariami bendri galimi jaunimo organizacijų renginiai, 
diskutuojama jaunimo organizacijoms rūpimais klausimais. Vidutiniškai susitikimuose 
dalyvauja dešimties Utenos rajono jaunimo organizacijų atstovai. Susitikimuose dalyvauti 
kviečiami ir kitų institucijų atstovai (pvz., Utenos verslo informacijos centras, Utenos darbo 
biržos jaunimo darbo centras, Švietimo centras ir kt.). Klubo diskusijų metu iškelti klausimai 
ar problemos teikiamos Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai.  
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS  

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

 
21 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir 
apklausomis bei interviu, galima daryti teigti, kad suformuotos jaunimo politikos 
įgyvendinimo priemonės gana gerai atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus 
(plačiau žr. 3 lentelę). Galima išskirti šias pagrindines savivaldybės JP kryptis: 

 jaunimo užimtumo didinimas; 
 jaunimo verslumo skatinimas;  
 jaunimo kultūrinių, meninių, sporto iniciatyvų skatinimas; 
 būsto prieinamumo didinimas. 

 
Vis dėlto, savivaldybės jaunimo politika turėtų daugiau dėmesio skirti šioms sritims:  

 pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui; 
 socialinės apsaugos didinimas; 
 savanorystės skatinimas. 

 

 
Utenos rajono savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra gerai integruoti į kitas viešosios 
politikos sritis. Jaunimo politikos klausimų įvairūs aspektai yra svarstomi Kultūros, Švietimo ir 
sporto, Vaikų teisių apsaugos, Ekonominės plėtros ir projektų valdymo skyriuose. Institucinė 

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys 
atitinka nacionalinės jaunimo politikos kryptis ir 
savivaldybės jaunimo situaciją? 

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali? 
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partnerystė įgyvendinama per pariteto principu suformuotą Jaunimo reikalų tarybą, o taip 
pat Švietimo tarybą. Tarpžinybinių darbo grupių jaunimo klausimams spręsti nėra 
suformuota.  
 

 
Utenos rajono savivaldybėje suinteresuotos šalys (UVJOS AS) yra įsitraukusios į jaunimo 
politikos formavimą ir įgyvendinimą savivaldybėje dalyvaudamos Jaunimo reikalų tarybos 
veikloje. Iš kitos pusės, Jaunimo reikalų tarybos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio, jai 
turėtų būti suteikti didesni įgaliojimai.  
 

 
Jaunimo politika yra įgyvendinama remiantis pavienių tyrimų duomenimis. Remiantis 2010 
m. savivaldyje atlikto tyrimo rezultatais, savivaldybėje buvo parengta ir patvirtinta Utenos 
rajono jaunimo politikos 2011–2016 m. strategija, parengtas metinis jaunimo politikos 
plėtros priemonių planas. JRK savo kompetencijos ribose renka duomenis apie Utenos 
rajone veikiančias jaunimo organizacijas ir jų veiklą. Savivaldybėje nėra sistemingų jaunimo 
situacijos ir poreikių tyrimų, kurie įgalintų vertinti jaunimo politikos įgyvendinimą bei ją 
tobulinti. 
 

 
Utenos rajono savivaldybėje nėra vykdomi sistemingi atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, 
organizuotų ir neformalių moksleivių, studentų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių 
subkultūrų atstovų, įvairių pomėgių ir pan. grupių) poreikių tyrimai. Atskiras jaunimo grupių 
problemas nagrinėja atitinkami savivaldybės skyriai. Be išsamesnių tyrimų sudėtinga 
įvertinti, ar savivaldybės skyrių, sprendžiančių vienokius ar kitokius jaunimo klausimu, 
vykdomos priemonės atitinka visų jaunimo grupių ir organizacijų poreikius. 
 

Utenos rajono savivaldybėje sukurtos pakankamai palankios sąlygos jaunimo politikos 
įgyvendinimui: veikia Jaunimo reikalų taryba, daugiausiai su jaunimo klausimais dirba 
Jaunimo reikalų koordinatorė, atskaitinga Kultūros skyriaus vedėjui. Per pastaruosius trejus 
metus prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui žymiai pagerėjo patvirtinus Utenos rajono 
jaunimo politikos 2011-2016 m. strategiją ir metinį jaunimo politikos plėtros priemonių 
planą. Savivaldybėje sukurtos geros JRK darbo sąlygos. Tačiau jaunimo politikos 
įgyvendinimui savivaldybėje skiriamos lėšos yra nepakankamos. Taip pat turėtų būti 
stiprinama JRT veikla.  
 

 
Surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, kokiu mastu savivaldybės jaunimo politika 
pasiekia jai keliamus tikslus. Savivaldybėje veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų 

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? 

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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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. 

 
Geriausiai vertinti savivaldybės pasiekimai skatinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, 
savanorystę bei skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą, jaunimui skirto neformalaus 
švietimo plėtrą. Tuo tarpu žemiausiai įvertinti pasiekimai didinat jaunimo įsidarbinimo 
galimybes, rūpinantis jaunimo priklausomybių prevencija. Tiek jaunimo organizacijų atstovai 
ir tiek ir savivaldybės atstovai panašiai vertino savivaldybės jaunimo politikos pasiekimus. 
 
22 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=10 
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Jaunimui skirto 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

 
Šaltinis: Utenos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Apibendrinant galima teigti, kad per trejus metus savivaldybės įgyvendinama jaunimo 
politika pasiekė neblogų rezultatų, tačiau dar nemažai veiklos sričių reikėtų tobulinti norint 
pasiekti esminių pokyčių. Esamą situaciją lėmė pablogėjusi šalies ekonominė situacija, 
jaunimo emigracija ir dėl finansinės krizės sumažėjusios savivaldybės finansinės galimybės 
aktyvinti jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą. 
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