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 SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

AJOS AS  Anykščių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ 

AJVC  Anykščių jaunimo verslumo centras 

EBPO  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

ES  Europos Sąjunga 

JP  Jaunimo politika 

JRD  Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 

JRK  Anykščių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorius 

JRT  Anykščių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba 

JTBA  Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 

LiJOT  Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 

LR  
NPI 

 Lietuvos Respublika 
Nacionalinės plėtros institutas 

VPVI  VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas 
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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 Anykščių rajono savivaldybėje, joje 
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui; 

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

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

 pirma, 2011 m. spalio mėn. buvo atlikti trys interviu su Anykščių rajono savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatore (JRK) bei rajono jaunimo organizacijų atstovais; 

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

 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos 
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėn. Apklausoje dalyvavo trys 
savivaldybės administracijos atstovai ir aštuonios Anykščių rajone veikiančios 
organizacijos, iš jų dvi jaunimą atstovaujančios organizacijos, dviejų vaiko dienos 
centrų atstovai ir keturių vietos bendruomenių 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.  
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 1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS  

Anykščių rajono savivaldybė yra išsidėsčiusi rytinėje Lietuvos dalyje. Tai yra vienas didžiausių 
šalies rajonų, užimantis 1765 km2 teritoriją. Rajono savivaldybėje yra 3 miestai – Anykščiai, 
Kavarskas ir Troškūnai. Taip pat rajone yra 8 miesteliai ir 758 kaimai. 
 
Remiantis Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pradžioje 
Anykščių rajone gyveno 30273 gyventojai, iš kurių 12532 (41,4 proc.) gyveno mieste ir 17741 
(58,6 proc.) – kaime (1 lentelė). Vertinimo tikslais, savivaldybei buvo priskirtas „kaimiškumo“ 
laipsnis. Pagal kaimiškumo laipsnio rodiklį visos šalies savivaldybės klasifikuojamos į kelias 
grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Naudojant 
pasirinktą EBPO kiekybinių ribų metodiką, Lietuvoje į „pusiau kaimo“ savivaldybių grupę 
patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje svyruoja 
nuo 32 iki 49 proc., o į „kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo 
gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje svyruoja nuo 50 iki 70 proc. Taigi, pagal 
pasirinktą metodiką, Anykščių rajono savivaldybė priskiriama „kaimo“ kategorijai. 
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Anykščių rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius mieste Gyventojų skaičius kaimuose 
30273 12532 17741 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenys 
 
Remiantis Lietuvos Respublikos Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pradžioje 
Anykščių rajono savivaldybėje gyveno 6780 jaunų žmonių (14-29 m.), kurie sudaro 22,4 proc. 
visų savivaldybės gyventojų (2 lentelė).  
 
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje 

 Merginų Vaikinų Iš viso 
Bendras skaičius rajone 3102 3678 6780 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos Respublikos Statistikos departamento 
duomenis 
 
Jaunų gyventojų skaičius faktiškai gali būti mažesnis, nes dauguma 18-29 m. amžiaus 
jaunimo išvyksta studijuoti į didesnius miestus arba emigruoja ir nedeklaruoja naujos 
gyvenamosios vietos. Dėl šios priežasties, ir dėl to, kad savivaldybėje nebuvo vykdytas 
sistemingas jaunimo situacijos tyrimas, yra sudėtinga nustatyti tikslius jaunimo 
demografinius duomenis.  
 
Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose mokosi 1835 jauni asmenys (14-29 m.), iš 
kurių 203 mokosi profesinio rengimo mokyklose (3 lentelė). Iš visų ugdymo įstaigose 
besimokančių jaunuolių 880 yra merginos, 955 – vaikinai. Taigi, ugdymo įstaigose 
besimokančių jaunimo didesnė dalis yra vaikinai, kaip ir vaikinai sudaro didesnę jaunimo (14-
29 metų) dalį savivaldybėje. 
 
3 lentelė. Ugdymo įstaigose besimokantys 14-29 m. jaunuoliai 

 Merginų Vaikinų Iš viso 
Bendras skaičius rajone 880 955 1835 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS 
ĮGYVENDINIMUI 

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

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

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

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

 trečia, remiantis 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).  

 
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos (JP) strateginiame 
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai (JP koncepcija, JP strategija) savivaldybėje 
padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus darbuotojų kaitai. 
Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai (tokie kaip JRK darbo programa) parodo, kaip 
numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje. 
 
Teisės aktų struktūra  
 
Anykščių rajono savivaldybės administracija formuoja ir įgyvendina jaunimo politiką 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais1 bei Anykščių rajono savivaldybės teisės 
aktais. 
 
2 lentelė. Savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai 

Dokumentas Patvirtintas 
(metai) 

Anykščių rajono savivaldybės 2009-2013 m. strateginis plėtros planas 2008 
Anykščių rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2009-2011 
metų programa 2008 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto  pareigybės 
aprašymas (JRK pareigybės aprašymas) 2010 

                                                             
 
 

1 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) 

Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai 2011 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Anykščių rajono savivaldybė nėra parengusi jaunimo politikos koncepcijos. Jaunimo politikos 
tikslus, prioritetus ir kryptis galima nustatyti remiantis Anykščių rajono savivaldybės jaunimo 
politikos įgyvendinimo 2009-2011 metų programa, Jaunimo reikalų tarybos (JRT) nuostatais 
bei jaunimo reikalų koordinatorės pareigybės aprašymu. 
 
Svarbiausias dokumentas, apibrėžiantis jaunimo politikos prioritetus ir numatytas priemones 
rajono savivaldybėje, yra Anykščių rajono savivaldybės jaunimo politikos 2009-2011 m. 
įgyvendinimo programa2. Programoje suformuoti JP tikslai, uždaviniai ir jos įgyvendinimo 
priemonės. Įgyvendindama šią programą, Anykščių rajono savivaldybė konkurso būdu 
atrenka ir finansuoja savivaldybės jaunimo nevyriausybinių organizacijų, su jaunimu 
dirbančių nevyriausybinių organizacijų, neformalių jaunimo grupių parengtus projektus. 
Programos tikslas yra įgyvendinti jaunimo politiką Anykščių rajono savivaldybėje 
finansuojant jaunimo projektus. Reikia paminėti, kad iki 2011 metų pabaigos savivaldybė 
planuoja parengti ir patvirtinti naują jaunimo politikos programą, į kurią ketinama įtraukti 
naujus prioritetus (pvz., jaunos šeimos) jaunimo politikos įgyvendinime. Interviu 
duomenimis, programos rengimo darbo grupėje taip pat dalyvauti ketina ir jaunimo 
atstovai.  
 
Jaunimo klausimai yra įtraukti į atskiras Anykščių rajono savivaldybės 2009-2013 m. 
strateginio plėtros plano sritis (sveikatos apsauga, socialinė apsauga, verslumas), be to, yra 
įtvirtintas atskiras tikslas „Jaunimo socialinių, ekonominių, edukacinių galimybių sistemos 
sukūrimas“. Minėtam tikslui pasiekti yra numatytos priemonės, pagal kurias turi būti 
parengta jaunimo politikos įgyvendinimo programa, plėtojamas savivaldybės jaunimo 
verslumas, užimtumas bei skatinamas jaunimo pilietiškumas. 2011 m. antroje pusėje 
įgyvendinami strateginio plano atnaujinimo darbai.  
 
Viena svarbiausių savivaldybės administracijos darbuotojų, įgyvendinanti jaunimo politiką 
savivaldybėje, yra jaunimo reikalų koordinatorė. Jos  pareiginiuose nuostatuose – Vaiko 
teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme – įtvirtinti specialūs 
reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam specialistui, jo veiklos tikslai, funkcijos bei 
atskaitomybė3. Anykščių rajono savivaldybės JRK yra savivaldybės administracijos Vaiko 
teisių apsaugos vyriausioji specialistė, todėl pareigybės aprašyme įvardijamos funkcijos 
susijusios ne vien tik su jaunimo politikos įgyvendinimu. 
 
Jaunimo reikalų taryba veikia pagal Anykščių rajono savivaldybės tarybos patvirtintus 
Jaunimo reikalų tarybos nuostatus. Nuostatuose reglamentuojami JRT tikslai ir funkcijos, 
teisės, sudėtis, darbo organizavimo tvarka bei atskaitomybė.4 Viena iš numatytų funcijų yra 
Anykščių rajono savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimų ir jaunimo 
politikos kokybės vertinimo iniciavimas. 
 

                                                             
 
 

2 Anykščių rajono savivaldybės jaunimo politikos 2009-2011 m. įgyvendinimo programa, patvirtinta Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-348 

3  Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto  pareigybės aprašymas, patvirtintas 2010 m. liepos 
23 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-431. 

4 Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai, patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu 2011 m. birželio mėn. 
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Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Anykščių rajono savivaldybė nėra patvirtinusi savivaldybės jaunimo politikos koncepcijos, 
tačiau jaunimo politikos kryptis galima nustatyti iš Anykščių rajono savivaldybės jaunimo 
politikos 2009-2011 m. įgyvendinimo programos.  
 
Programoje numatytas tikslas formuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką Anykščių rajono 
savivaldybėje, vykdyti veiklas jaunimo situacijai gerinti. Tikslui įgyvendinti yra keliami šie 
uždaviniai:  

 sudaryti sąlygas ir skatinti jaunimo iniciatyvų, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo  
galimybes; 

 plėtoti jaunimo organizacijų veiklą, stiprinti jų potencialą; 
 inicijuoti įvairių su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų, religinių 

bendruomenių, biudžetinių įstaigų bendradarbiavimą; 
 užtikrinti jaunimui aktualios informacijos sklaidą. 

 
Atskiros šios programos įgyvendinimo rezultatų ataskaitos nėra rengiamos, todėl iš antrinių 
šaltinių analizės yra sunku nustatyti, kiek savivaldybės jaunimo politika atitinka jaunimo 
poreikius. 
 
JRK veiklos ataskaitose yra glaustai pateikiama JRK metų veiklos analizė, apžvelgiama 
jaunimo situacija, keliami ateinančių metų savivaldybės jaunimo politikos tikslai. Ataskaitose 
teigiama, kad Anykščių rajono savivaldybės jaunimo politikos tikslai yra sudaryti sąlygas 
jaunimui būti aktyvia visuomenės dalimi, plėtojant jaunimo politiką regioniniu, nacionaliniu 
ir tarptautiniu lygmenimis bei plėtoti veiklas, skirtas jaunimo situacijai gerinti, skatinti jaunus 
žmones dalyvauti jaunimo veikloje. Ataskaitoje keliami tolesni veiklos tikslai: 1) atlikti 
visuminę (14-29 m.) jaunimo situacijos analizę, 2) dalyvauti respublikiniuose, tarptautiniuose 
projektuose, 3) skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo, kultūros, sporto įstaigų ir NVO ir 4) 
siekti informacinio bendradarbiavimo su neformaliomis jaunimo grupėmis ir jaunimo 
organizacijomis (rajone). 
 
2010 m. JRT veiklos ataskaitoje nustatyta, jog bendra jaunimo situacija rajone gerėja – 
jaunimas stengiasi burtis ir ieškoti galimybių įgyvendinti savo idėjas, gerėja informacijos 
sklaida. Vis dėlto suprastėjo teikiamų projektų gauti finansavimą pagal Anykščių rajono 
savivaldybės jaunimo politikos 2009-2011 m. įgyvendinimo programą kokybė ir jų kiekis. To 
pagrindinė priežastis gali būti nusistovėjusi praktika finansuoti visus teikiamus projektus 
arba yra per menka vykdomų projektų kontrolė. 
 
Taip pat ataskaitoje numatoma ateityje daugiau orientuotis į konkrečius uždavinius, toliau 
ieškoti ne tik teorinių, bet ir praktinių bendradarbiavimo su jaunimu kelių, būdų bei modelių, 
padėsiančių užtikrinti JRT veiklos efektyvumą ir sprendimų įgyvendinimą. Be to, JRT 
ataskaitoje teigiama, kad praktikoje ypač pasiteisina atvirų jaunimo centrų veikla, todėl viena 
iš stipriausių priemonių gerinti jaunimo situaciją rajone galėtų būti tokio centro įsteigimas. 
 
Jaunimui skirtų organizacijų apklausos dalyviai savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką ir 
jos atitikimą esamai jaunimo situacijai gana vieningai vertino vidutiniškai (1 pav.). Vertinant, 
ar savivaldybė gerai atsižvelgia į atskirų jaunimo grupių bei socialiai pažeidžiamo jaunimo 
poreikius iš visų respondentų išsiskyrė dviejų su jaunimu dirbančių organizacijų nuomonė, 
kurios teigė, kad  į atskirų jaunimo grupių bei socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikius 
atsižvelgiama nepakankamai. 
 
Apklausos dalyviai, atsakydami į klausimą, kokios politikos sritys ir jaunimo poreikiai turėtų 
būti daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę (1 pav.), akcentavo jaunimo užimtumo 
didinimą, savanorystės bei verslumo skatinimą. Reikia pastebėti, kad 2011 m. gegužės 
mėnesį vykdytas projektas „Savanoriauti apsimoka” susilaukė didelės sėkmės ir dalyvių 
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lankomumo. JRK pažymėjo, kad jaunimo atstovai yra visuomet kviečiami savanoriauti ne tik į 
savivaldybės organizuojamas veiklas – savivaldybė tarpininkauja, kai reikia savanorių kitoms, 
ne savivaldybėje veikiančioms organizacijoms. Norint išlaikyti susidomėjimą savanoryste, 
savivaldybė turėtų aktyviau skatinti ir pati inicijuoti panašius savanorystę populiarinančius 
renginius. Savivaldybės jaunimo politikos programoje reikėtų numatyti priemones 
savanorystei skatinti.  
 
1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę, 
įvertindami skalėje nuo nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 
5 – visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. N=105 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Remiantis interviu su JRK ir jaunimo atstovais duomenimis, Anykščių rajone egzistuoja ypač 
didelis poreikis atviram jaunimo centrui. Tokio centro įsteigimo idėjos savivaldybėje buvo 
svarstomos, tačiau iki šiol nedavė apčiuopiamų rezultatų. Darbas šiuo klausimu turėtų būti 
tęsiamas, o atviro jaunimo centro įkūrimo įtraukimas į jaunimo politikos įgyvendinimo 
prioritetus galėtų būti didelis žingsnis jaunimo situacijai rajone gerinti. 
 
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys/ kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone,  turėtų būti 
daugiau įtraukiami į  savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=10 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

                                                             
 
 

5 Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius. 
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Savivaldybės atstovai vieningai pabrėžė jaunų šeimų ir būsto klausimo įtraukimo į JP poreikį. 
Interviu su JRK duomenimis, kaip tik šiuo metu tokie pokyčiai yra inicijuojami – jaunų šeimų 
klausimus ketinama įtraukti į naujai rengiamą savivaldybės jaunimo politikos programą kaip 
prioritetinius ir spręstinus klausimus.  
 
Dauguma apklausoje dalyvavusių respondentų neįžvelgia didesnių pokyčių įtraukiant 
jaunimo politikos klausimus į savivaldybės JP įgyvendinimą laikotarpyje nuo 2008 iki 2011 m. 
(3 pav.). Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nuomone, savivaldybės jaunimo 
poreikiai per pastaruosius trejus metus ženkliai nepakito, tačiau organizacijos pabrėžė, kad 
jaunimo politikos įgyvendinime turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys socialiai 
pažeidžiamam jaunimui, jaunuoliams, ką tik baigusiems mokyklą, bei jauniems bedarbiams. 
Respondentai taip pat siūlė labiau atsižvelgti į nepilnamečių bei kaimo jaunimo poreikius, 
stengiantis gerinti jų laisvalaikio užimtumo bei įsitraukimo į jaunimo veiklą galimybes.  
 
3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės 
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=10 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011   
 
Apibendrinant, pagrindinės savivaldybės jaunimo politikos kryptys yra jaunimo organizacijų 
veiklos stiprinimas, bendradarbiavimo tarp kultūros, švietimo įstaigų ir jaunimo organizacijų 
skatinimas ir informacijos sklaida. Taikytinos kelios išvados dėl jaunimo politikos tinkamumo 
ir atitikimo jaunimo poreikiams: 
 Pirma, tyrimai, kurie leistų aiškiai identifikuoti jaunimo poreikius ir situaciją, 

savivaldybėje nėra vykdomi. Vertinimo metu surinkta informacija rodo, kad esama 
jaunimo politika ne visiškai atitinka jaunimo poreikius. Dar didesnis dėmesys turėtų būti 
kreipiamas į jaunimo užimtumo, verslo, būsto klausimų sprendimą. 

 Antra, vidutiniškai suformuota teisinė bazė, įtvirtinanti aiškius jaunimo politikos tikslus, 
uždavinius ir kryptis. Esamuose savivaldybės teisės aktuose (išskyrus savivaldybės 
strateginį plėtros planą) neišskiriamos jaunimo tikslinės grupės, kurioms turėtų būti 
teikiamas prioritetas.  

 Trečia, trūksta motyvacinių priemonių, kurios suaktyvintų savivaldybės jaunimą ir 
įtrauktų į jaunimo organizacijų veiklą, neveikia atviras jaunimo centras. „Anykščių vaikų 
ir jaunimo užimtumo centras“ iš dalies dirba atviro darbo su jaunimu metodu, tačiau 
tokios įstaigos laikyti atviru jaunimo centru negalima, kadangi daugiausiai jame lankosi 
vaikai. Vertinant jaunimo situaciją, jaunimo organizacijų aktyvumas išlieka vienu 
aktualiausiu klausimu. Trūksta jaunimo susibūrimo vietų, nėra pakankamai erdvių 
jaunimo veiklai. Svarstytinas atviro jaunimui centro įkūrimas savivaldybėje. 
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 Ketvirta, savivaldybėje neatliekamas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, kuris 
nustatytų įgyvendinamos jaunimo politikos ir darbuotojų veiklos efektyvumą. Galima 
vertinti tik JRK ir JRT veiklą pagal jų rengiamas metines veiklos ataskaitas. 

 

 
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos 
įgyvendinimu savivaldybėje, aptariama, kiek jaunimo atstovams yra sudarytos sąlygos 
įsitraukti į šių institucijų veiklą. 
 
Svarbiausios institucijos, kurios atsakingos už jaunimo politikos įgyvendinimą Anykščių 
rajono savivaldybėje, yra savivaldybės administracija (JRK, taip pat atskiri savivaldybės 
struktūriniai padaliniai pagal jiems priskirtas funkcijas), Jaunimo reikalų taryba. Savivaldybėje 
veikia Anykščių rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.  
 
Žemiau lentelėje pateikiami duomenys apie savivaldybės administracijos skyrius, kurie 
prisideda prie jaunimo politikos įgyvendinimo, ir jų darbuotojų skaičius, kurių funkcijos 
apima jaunimo politikos įgyvendinimą. JRK pažymėjo, kad šis sąrašas nėra baigtinis – beveik 
visi savivaldybės skyriai vykdydami savo funkcijas vienaip ar kitaip netiesiogiai paliečia ir 
jaunimo klausimus. 
 
3 lentelė. Savivaldybės skyrių darbuotojai, prisidedantys prie jaunimo politikos 
įgyvendinimo 

Skyrius 
Įgyvendina jaunimo politiką 

greta kitų veiklų  
(darbuotojų skaičius) 

Vaiko teisių apsaugos skyrius 1 
Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo skyrius 2 
Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius 1 
Investicijų ir projektų valdymo skyrius 2 
Socialinės paramos skyrius 1 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Nors septyni valstybės tarnautojai yra atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą, tačiau jie 
jaunimo politiką įgyvendina greta savo tiesioginių funkcijų. Pagrindinis jaunimo politiką 
rajone koordinuojantis savivaldybės administracijos darbuotojas yra Jaunimo reikalų 
koordinatorė, kuri eina Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas. JRK 
nuomone, darbuotojų, dirbančių su jaunimo politika, skaičius rajone yra per mažas. Tokią 
pat nuomonę interviu metu išreiškė ir jaunimo atstovai. Jie pastebėjo, kad šiuo metu 
praktiškai visa JP įgyvendinimo atsakomybė tenka JRK ir ji yra vienintelis savivaldybėje 
asmuo, į kurį rūpimais klausimais gali kreiptis jaunimas.  
 
Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, kuri sudaroma laikantis lygiateisės partnerystės 
principo. Taryba yra sudaryta iš 12 neetatinių narių Anykščių rajono savivaldybės tarybos 
kadencijos laikotarpiui: 6 yra savivaldybės institucijų atstovai, 6 – jaunimo organizacijų 
atstovai, deleguoti Anykščių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“. Anykščių 
rajono savivaldybės  jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės (savivaldybės 
Tarybos kadencijai) komisijos statusą. 
 
Apibendrinant surinktus duomenis, galima daryti išvadą, kad Anykščių rajono savivaldybėje 
formaliai sudarytos pakankamos jaunimo politikos įgyvendimo prielaidos: nuo 2004 m. 
suformuota ir veikia JRT, nuo 2009 m. JRT buvo patvirtinta nuolatine komisija, patvirtinti jos 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios 
institucijos ir valstybės tarnautojai 
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nuostatai, reguliariai rengiami JRT posėdžiai. Prie jaunimo politikos klausimų sprendimo 
prisideda atskiri savivaldybės struktūriniai padaliniai. Vis dėlto, savivaldybėje trūksta 
išskirtinai tik jaunimo politikos įgyvendinimu užsiimančių darbuotojų. 
 

 
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai ir 
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti. 
Atsižvelgiant į vertinimo poreikius, čia vertinama, kokios koordinatoriaus funkcijos 
patvirtintos savivaldybėje ir ar sudarytos sąlygos jas gerai vykdyti; apibendrinamos 
savivaldybės sudaromos sąlygos tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu skatinti įgyvendinamos 
jaunimo politikos kokybę. 
 
Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė yra valstybės tarnautoja. 
Dabartinė JRK šias pareigas eina nuo 2002 metų. JRK savivaldybėje jaunimo klausimais nuo 
2002 iki 2007 m. dirbo pagal darbo sutartį, o nuo 2007 m. tapo valstybės tarnautoja. Nuo 
2010 m. ji yra Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, tiesiogiai pavaldi bei 
atskaitinga struktūrinio padalinio vedėjui, o ne savivaldybės administracijos direktoriui. 
 
JRK veikia pagal 2010 m. patvirtintą pareigybės aprašymą, kuriame išvardintos JRK priskirtos  
funkcijos iš esmės atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį Pavyzdinį savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą6, tačiau jame nėra išskirtos kai kurios 
funkcijos, numatytos 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje7, pvz.: 

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

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

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

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

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

 inicijuoti ir dalyvauti vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą (7.16 
punktas). 

 
JRK pareigybės aprašyme nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas neatitinka 
Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatos (9 
punkto) – JRK yra pavaldus ne savivaldybės administracijos direktoriui, bet savivaldybės 
struktūrinio padalinio vedėjui. Remiantis Anykščių rajono savivaldybės JRK pareigybės 
aprašymu, jaunimo reikalų koordinatorei yra priskirtos kelios tiesiogiai su jaunimo politikos 

                                                             
 
 

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

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

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus 
darbo sąlygos 
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įgyvendinimu nesusijusios funkcijos – organizuoti darbą su probleminiais vaikais ir jų 
šeimomis, rengti ir teikti išvadas. Įvairioms institucijoms dėl poveikio priemonių taikymo 
socialinės rizikos vaikams ir jų tėvams, palaikyti ryšius su vaikais, esančiais laisvės apribojimo 
vietose iš su šių įstaigų administratoriais, atstovauti vaukus apklausoje ikiteisminio tyrimo 
įstaigose, teismuose, kitose institucijose, ginti teisėtus vaiko interesus. 
 
JRK teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms įvairius pasiūlymus jaunimo politikos 
klausimais. Paskutinieji JRK pasiūlymai buvo aktualiausiomis savivaldybės jaunimo politikos 
problemomis – dėl jaunimo iniciatyvų finansavimo, atvirų jaunimo centrų, atvirų erdvių 
pritaikymo jaunimo veiklai, socialinių erdvių analizės. Į jaunimo iniciatyvų finansavimo 
pasiūlymus buvo atsižvelgta, o dėl kitų kol kas yra diskutuojama. 
 
JRK rengia rajono jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo programas, užsiima įvairių 
finansavimo šaltinių paieška, koordinuoja programų įgyvendinimą, rūpinasi savivaldybės 
jaunimo politikos įgyvendinimo sklaida Lietuvoje ir užsienyje siekiant jaunimo veiklos 
suaktyvinimo. 
 
Jaunimo reikalų koordinatorė yra JRT sekretorė, be to, JRK dalyvauja šių savivaldybėje 
veikiančių komisijų veikloje 

 Vaiko gerovės komisija; 
 Premijos vaikams ir jaunimui „Už nuopelnus Anykščių kraštui“ skyrimo komisija. 

 
Anykščių rajono savivaldybėje JRK pareigos apima papildomas funkcijas, nesusijusias su 
jaunimo politikos įgyvendinimu. Ji taip pat teikia išvadas dėl minimalios ir vidutinės 
priežiūros priemonių taikymo Vaiko gerovės komisijai, teisėsaugos institucijoms apie vaikus, 
padariusius teisėtvarkos pažeidimus ar nusikaltimus, apie jų gyvenimo sąlygas, organizuoja 
darbą su probleminiais vaikais ir jų šeimomis, atstovauja vaikų interesų apklausose 
ikiteisminio tyrimo įstaigose, teismuose, kitose institucijose. 
 
Remiantis surinktais duomenims, JRK yra sudarytos geros sąlygos kelti kvalifikaciją ir 
dalyvauti mokymuose. Lentelėje pateikiami pastarųjų trejų metų duomenys apie JRK 
dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo mokymuose, seminaruose. Pažymėtina, kad beveik visi 
mokymai, kuriuose dalyvavo JRK buvo organizuojami Jaunimo reikalų departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Interviu duomenimis, JRK pageidautų daugiau 
dalyvauti mokymuose, susijusiuose su efektyvia informacijos sklaida jaunimo tarpe. 
 
4 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 2008-2011 m. 

Metai Kursai / seminarai (aprašymas) 

2008 Jaunimo reikalų departamento organizuotame seminare jaunimo reikalų 
koordinatoriams. 
Jaunimo reikalų departamento ir Švietimo ir mokslo ministerijos 
organizuotame forume „Mokinių savivalda“. 

2009 Jaunimo reikalų departamento organizuotame seminare jaunimo reikalų 
koordinatoriams. 
Jaunimo reikalų departamento organizuotame seminare jaunimo reikalų 
koordinatoriams. 

2010 Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos organizuotuose 
Valstybės tarnautojų kvalifikacijos mokymų tobulinimo kursuose 
įgyvendinamuose pagal Jaunimo reikalų koordinatorių tobulinimo 
programą (registracijos kodas KTP-497 – 60 akad. val.), pažymėjimo Nr. 
KTP-497/021 (2010-03-28). 
Nacionalinės plėtros instituto vykdyto paprojekčio „Savivaldybės 
tarnautojų efektyvios jaunimo politikos gebėjimų stiprinimas“ mokymuose 
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Metai Kursai / seminarai (aprašymas) 

„Efektyvus viešųjų paslaugų ir priemonių jaunimui koordinavimas“ 16 val., 
pažymėjimo Nr. NPI-10-529 (2010-05 mėn.-07 mėn.). 
Nacionalinės plėtros instituto vykdyto projekto „Partnerystės tarp 
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą 
jaunimo politiką“ mokymuose „Finansuojamų jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų projektų stebėsena ir kokybės kontrolė“ 8 val., 
pažymėjimo Nr. NPI-10-798. 
Gruodžio 7-8 d. Jaunimo reikalų departamento organizuotame seminare 
jaunimo reikalų koordinatoriams. 

2011 Jaunimo reikalų departamento organizuotame „Ilgalaikės pagalbos 
jaunimui formavimas – keitimasis patirtimi su jaunimo reikalų 
koordinatoriais“ Vokietijoje. 
NJRKA parengtuose JRK kvalifikacijos tobulinimo moduliuose – socialinė 
aplinkos analizė ir darbo metodai planuojant ir įgyvendinant jaunimo 
politikos plėtros priemones (pažymėjimo NR. NJRKA (V)-12). 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados dėl to, ar sudarytos 
pakankamos sąlygos efektyviai JRK veiklai įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką: 
 Pirma,  didelis privalumas, kad Anykščių rajono savivaldybėje yra patvirtinta JRK 

pareigybė, o šiose pareigose dirbantis asmuo jau beveik 10 metų dirba su jaunimo 
klausimais. Tokiu būdu savivaldybėje kaupiama institucinė patirtis. 

 Antra, Anykščių rajono savivaldybės JRK dirba ne tik su jaunimo politikos įgyvendinimu ir 
yra pavaldi savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjui. Nepaisant JRK 
iniciatyvumo, ji neturi sąlygų skirti pakankamai laiko jaunimo reikalams, kadangi eidama 
Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyr. specialistės pareigas dalį savo darbo laiko skiria su 
jaunimo politika nesusijusiems klausimams spręsti.  

 Trečia, pagal poreikį atskirų savivaldybės skyrių atstovai bendradarbiauja sprendžiant 
jaunimą liečiančius klausimus, tačiau iš esmės JRK veikla nėra pakankamai koordinuojama 
su kitais struktūriniais savivaldybės administracijos padaliniais (išskyrus vaiko teisių 
apsaugą). Tikėtina, kad šiuo metu visa atsakomybė už jaunimo politikos formavimo ir 
įgyvendinimo rezultatus perkeliama JRK, ne visada yra atsižvelgiama į jos pasiūlymus ir 
rekomendacijas jaunimo politikos kokybei gerinti. 

 Ketvirta, JRK ir kiti struktūriniai savivaldybės padaliniai neatlieka jaunimo politikos 
įgyvendinimo analizės bei sisteminės ir išsamios jaunimo situacijos stebėsenos.  

 

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

Prielaidos 
jaunimo politikos 

formavimui ir 
įgyvendinimui  
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Teisės aktai ir 
planavimo 
dokumentai, 

Savivaldybėje 
suformuota 
patenkinama JP 

Planavimo dokumentuose 
neišskiriamos prioritetinės 
jaunimo grupės, joms skirtos 

Būtina sistemingai 
tirti ir vertinti 
jaunimo situaciją ir 

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Prielaidos 
jaunimo politikos 

formavimui ir 
įgyvendinimui  
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

reglamentuojantys 
jaunimo politikos 
formavimą ir 
įgyvendinimą 

reglamentuojanti 
teisinė bazė: JP 
įgyvendinimo 
programa, JRK įstatai, 
JRT nuostatai. 

specifinės priemonės. 
Nerengiami metiniai JRT 
planai, JRK metiniai veiklos 
planai nedetalūs. 

analizės pagrindu 
išskirti prioritetines 
jaunimo grupes, joms 
numatyti specifines 
priemones 
savivaldybės 
strateginiuose ir 
veiklos planavimo 
dokumentuose. JRK 
metinius veiklos 
uždavinius turėtų 
nustatyti 
administracijos 
direktorius kartu su 
JRT ir pačia JRK. 

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

Savivaldybėje nuo 
2004 m. veikia 
Jaunimo reikalų 
taryba, nuo 2009 m. 
JRT sudaroma laikantis 
pariteto principo, jai 
priskirtas nuolatinės 
komisijos statusas. 

JRT neturi metinio veiklos 
plano ir neturi didesnės įtakos 
jaunimo politikos formavimui 
ir/ar įgyvendinimui. Interviu 
duomenimis, tai gali būti 
viena iš priežasčių gana 
chaotiško ir nepakankamai 
organizuoto JRT darbo. 

Reikėtų aktyvinti JRT 
veiklą, numatyti 
metinį veiklos planą. 

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus 
darbo sąlygos 

Sudarytos vidutiniškai 
palankios JRK darbo 
sąlygos: galimybės 
iniciatyvai, palyginti 
geros galimybės 
kvalifikacijai tobulinti. 

JRK dalį savo darbo laiko skiria 
vaiko teisių apsaugos 
klausimams, t.y. su JP 
nesusijusiems klausimams. 
JRK pareigybės aprašymas 
Pavyzdinį savivaldybės 
jaunimo reikalų 
koordinatoriaus pareigybės 
aprašymą atitinka iš dalies. 
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 ribotas. JRK 
atsiskaito skyriaus vedėjui. 

Reikėtų sudaryti 
galimybes JRK visą 
darbo laiką skirti 
jaunimo politikos 
įgyvendinimui, 
numatyti veiklos 
atskaitomybę tik 
administracijos 
direktoriui ir JRT. 
Turėtų kasmet būti 
numatomi aiškūs 
siektini JRK veiklos 
rezultatai 
(atsižvelgiant į 
jaunimo poreikius). 
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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 dalyvauti8. 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. 

 

 
Anykščių rajono savivaldybėje įregistruota 13 jaunimo organizacijų, tačiau, interviu ir 
apklausos duomenimis, aktyvių yra mažiau negu pusė. Iš šių jaunimo organizacijų veikloje 
dalyvauja apie 180 jaunuolių (14-29 m.). Savivaldybėje yra 57 nevalstybinės organizacijos, 
dirbančios su jaunimu, tačiau aktyvią veiklą vykdo 29 organizacijos.  
 
Savivaldybės kaimo vietovėse yra registruotos penkios jaunimo organizacijos, iš kurių aktyvi 
yra tik viena, vienijanti 18 narių. Taip pat savivaldybės kaimo vietovėse yra įregistruotos 35 
nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su jaunimu, iš kurių 14 yra aktyvios. 
 

Apklausoje dalyvavusios organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai) gan 
vieningai sutiko, kad jaunimas savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, 
vietos organizacijų savivaldoje (4 pav.). 

                                                             
 
 

8 „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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4 pav. Ar jaunimas Jūsų savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, 
vietos organizacijų savivaldoje? Proc. atsakiusiųjų, atsakė tik kitos organizacijos (ne 
savivaldybės administracijos atstovai). N=8 

87.5

0.0

12.5

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Taip

Ne

Nežinau/negaliu atsakyti

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, Anykščių rajono savivaldybės jaunimas 
turi galimybių dalyvauti organizacijų savivaldoje. Jaunimas taip pat dalyvauja bendrojo 
lavinimo įstaigų savivaldos organuose: mokinių ir mokyklų tarybose. Platesnės informacijos 
apie jaunimo dalyvavimą organizacijų, dirbančių su jaunimu, savivaldoje informacijos nebuvo 
pateikta. 
 

 
Interviu duomenimis, aktyviausios jaunimo organizacijos savivaldybėje yra skautai ir 
Anykščių jaunimo verslumo centro (AJVC) kuruojamos neformalios jaunimo grupės. Taip pat 
viena iš aktyviausiai veikiančių jaunimo organizacijų yra Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinės 
mokyklos mokinių klubas „Europietis“. Pagrindiniai šio klubo tikslai yra skatinti jaunimo 
susidomėjimą informacija apie ES, jos institucijas, valstybes nares (politinį, socialinį, kultūrinį 
gyvenimą), ruošti jaunimą būti atsakingais piliečiais, galėsiančiais dalyvauti Europos kūrime, 
skleisti informaciją apie ES ir Lietuvos integraciją į ES jaunimo tarpe. Šiems tikslams 
įgyvendinti keliami uždaviniai: burti iniciatyvų jaunimą, skatinti moksleivių ir jaunimo atstovų 
bendradarbiavimą įvairioje veikloje, rengti informacinio pobūdžio seminarus, diskusijas, 
organizuoti kultūrinius renginius ES tematika.  
 
Aktyviausios su jaunimu dirbančios organizacijos yra Anykščių jaunimo verslumo centras, 
Šaulių sąjunga, VO „Gelbėkit vaikus“, sporto klubai. Anykščių jaunimo verslumo centras yra 
su jaunimu dirbanti organizacija, skatinanti jaunimą imtis verslo, konsultuojanti ir mokanti 
jaunimą įvairiais verslumo klausimais. Šiame centre veikia neformali jaunimo grupė Anykščių 
jaunimo verslumo klubas, vykdanti įvairias inovatyvias akcijas ir projektus (pvz., flashmob), 
veiklai polupiarinti pasitelkianti partizaninio marketingo idėjas (pvz., įgyvendinant Anykščių 
jaunimo verslumo centro administruotą ir neformalios jaunimo grupės įgyvendintą projektą 
„Sugalvojau dainą aš vonioj“, miesto aikštėje buvo pastatyta išpiešta bei apie projektą 
informaciją teikianti vonia, kviečianti dalyvauti kūrybiniuose mokymuose). Interviu ir 
apklausos duomenimis, Anykščių jaunimo verslumo centro veiklą būtų galima vertinti kaip 
gerosios praktikos pavyzdį savivaldybėje (plačiau žr. 10 vertinimo ataskaitos dalį „Geroji 
praktika“). 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje  

3.3 Jaunimo veikla  
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Anykščių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (AJOS AS) yra rajono jaunimo 
organizacijas vienijanti skėtinė organizacija, kurios pagrindinė funkcija yra jaunimo interesų 
atstovavimas. AJOS AS buvo įregistruota 1998 m., tačiau veikė trumpai, taip pat trumpam 
buvo atkurta veikla 2003 m., tačiau iki 2009 m. AJOS AS veikla buvo nutrūkusi, o duomenų 
apie ankstesnę organizaciją nėra išlikę. 2009 m. AJOS AS buvo atkurta, 2009 m. vasario mėn. 
25 d. patvirtinti organizacijos įstatai, kuriais vadovaujantis veikia AJOS AS. AJOS AS įstatai 
įtvirtina organizacijos veiklos tikslus, funkcijas,  nariams ir stebėtojams keliamus 
specialiuosius reikalavimus, apibrėžia organizacijos valdymo organų struktūrą bei numato 
veiklos atskaitomybę.  
 
Išimtinai Anykščių rajone, AJOS AS vienija ne tik registruotas jaunimo organizacijas, bet ir 
neformalias jaunimo grupes bei pavienius asmenis – ši nuostata yra įtvirtina ir AJOS AS 
įstatuose. Tokią AJOS AS poziciją narių klausimu lėmė ir rajono jaunimo organizacijų 
situacijos specifika, kadangi rajone aktyviai veikia vos kelios registruotos jaunimo 
organizacijos, tačiau yra nemažai neformalių jaunimo grupių bei jaunimo lyderių, kurie yra 
aktyvūs, iniciatyvūs, tačiau nepriklauso jokiai jaunimo organizacijai (pvz., Lietuvos mokinių 
parlamento atstovas). Interviu metu AJOS AS atstovas pažymėjo, kad vis dėlto yra sudėtinga 
apskaityt neformalias jaunimo grupes, kadangi kai kurios iš jų veikia momentiškai arba 
nuoseklios veiklos nevykdo.  
 
AJOS AS veiklą vertina aukščiausias AJOS AS valdymo organas Visuotinis narių susirinkimas. 
Interviu duomenimis, atsižvelgiant į tai, kad nuo atsikūrimo AJOS AS palyginus dar neilgai 
vykdo veiklą, iki šiol tokie vertinimai nebuvo formalūs, veiklos rezultatai būdavo aptariami ir 
vertinami diskusijose, susirinkimuose. Ateityje numatyta rengti organizacijos veiklos planus 
bei teikti metines veiklos ataskaitas. 
 
Remiantis interviu duomenimis, savivaldybės jaunimas turi pakankamas galimybes dalyvauti 
jaunimui skirtoje veikloje, tačiau rajono jaunimas, kaip ir kitose panašiose Lietuvos 
savivaldybėse, yra gana pasyvus, nesuinteresuotas užsiimti aktyvia veikla. 
 
Didžiosios dalies apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
nuomone, rajono jaunimui veiklos pasirinkimas yra pakankamas, tačiau ne visi turi galimybes 
tose veiklose dalyvauti. Interviu duomenimis, kaime gyvenančiam jaunimui yra sudėtingiau 
užsiimti mieste vykstančia veikla dėl atstumo nuo gyvenamosios vietos.   
 
5 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. Proc. 
atsakiusiųjų, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=10 

0,0

12,5

12,5

12,5

62,5

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

Tokios veiklos labai mažai

N/N

Kita 

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti 
veikloje

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

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
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Atsakydami į klausimą, kaip būtų galima padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimui skirtoje 
veikloje, apklausos respondentai pažymėjo, kad visgi trūksta informacijos apie jaunimui 
skirtas veiklas, galimybės jose dalyvauti yra ženkliai geresnės miesto jaunimui nei 
gyvenantiems kaime jaunuoliams. Taigi, reikėtų gerinti informacijos apie jaunimo užimtumo 
galimybes sklaidą, aktyviau spręsti kaimo jaunimo užimtumo problemą. Taip pat viena iš 
apklausoje dalyvavusių organizacijų siūlė atkreipti dėmesį ir į specialistų, dirbančių su 
jaunimu, kompetencijos gerinimo poreikius. Tad įgyvendinant jaunimo politiką Anykščių 
rajono savivaldybėje reikėtų stengtis sudaryti palankesnes sąlygas kvalifikacijai tobulinti. 
 

 
Visose 11 Anykščių rajono savivaldybės švietimo įstaigų yra sukurti savivaldos organai 
(mokinių taryba, moksleivių parlamentas), kurių veikoje dalyvauja švietimo įstaigų mokiniai. 
Mokinių savivalda veikia ir Anykščių technologijos mokykloje. Tuo tarpu rajono savivaldybėje 
veikia trys neformaliojo švietimo įstaigos, kuriose mokinių atstovai dalyvauja šių mokyklų 
tarybų veikloje. Sudėtingesnė jaunimo savivaldos situacija yra vaikų globos namuose – 
Aulelių vaikų globos namuose buvo stengtasi suburti jaunimo savivaldos organą, tačiau dėl 
jaunuolių nesuinteresuotumo šios pastangos nepasiteisino. Duomenys apie jaunimo 
savivaldą formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose pateikiami 6 lentelėje. 
 
6 lentelė. Jaunimo savivalda formalaus ir neformalaus švietimo įstaigose. 

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

savivaldoje, skaičius 
Formalaus švietimo įstaigos 11 11 
Organizacijos, teikiančios 
neformalaus švietimo paslaugas 
jaunimui 

3 3 

 Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 

 
Anykščių rajono savivaldybės jaunimas turi galimybę dalyvauti savivaldybės tarybos ir/ar kitų 
komitetų, komisijų posėdžiuose, tačiau, JRK suteiktais duomenimis, šia galimybe beveik 
nesinaudoja. Savivaldybės atstovai jaunimo aktyvumą dalyvaujant jaunimo politikos 
formavimo procese įvertino žemiau nei vidutinį. Jaunimas nerodo susidomėjimo bei noro 
dalyvauti jaunimo politikos formavime ir įgyvendinime savivaldybės lygmenyje.  
 
Anykščių rajono savivaldybėje jaunimo interesus atstovauja savivaldybės Jaunimo reikalų 
taryba. Tai bene vienintelė savivaldybės institucija, kurios veikloje nuolat dalyvauja ir 
jaunimo atstovai. JRT sudaroma pariteto principu, t.y. lygiateisiškai su savivaldybės atstovais, 
pusę (šešis iš dvylikos) JRT narių deleguoja Anykščių jaunimo organizacijų sąjunga 
„Apskritasis stalas“.  
 
Atsakydamos į klausimą, kokiais būdais bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriumi, daugiausiai apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė gaunančios ir 
teikiančios įvairią informaciją jaunimo klausimais (6 pav.). Dvi jaunimo organizacijos nurodė 
taip pat teikiančios pasiūlymus bei įgyvendinančios bendrus projektus. Su JRK 
nebendradarbiaujantys pažymėjo kai kurių vietos bendruomenių atstovai. 
 

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

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje  
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6 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo 
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai) N=8 
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Kita 

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  

 
Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė, kad iki šiol nėra teikusios 
pasiūlymų savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, tačiau ketina tokių pateikti (7 pav.). Tai 
patvirtino ir JRK – jos žiniomis, per pastaruosius metus, iš jaunimo organizacijų buvo gauti 
vos du pasiūlymai / prašymai. Kita vertus, remiantis interviu duomenimis, dažniausiai yra 
teikiami ne raštiški, o žodiniai pasiūlymai, kurie yra svarstomi Jaunimo reikalų taryboje. 
 
Interviu duomenimis, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai pasiūlymų yra teikę AJOS AS 
atstovai – daugiausia tai būdavo pasiūlymai dėl jaunimo projektų ar veiklų finansavimo arba 
patalpų skyrimo, dažniausiai į pasiūlymus buvo atsižvelgta. Tuo tarpu apklausos 
respondentai žymėjo, kad į jų pasiūlymus nebuvo atsižvelgta arba buvo atsižvelgta iš dalies, 
tačiau neįvardijo, kokie tai buvo pasiūlymai. 
 
7 pav. Ar Jūsų organizacija teikia pasiūlymus savivaldybės jaunimo tarybai ar kitai 
savivaldybės institucijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo? Proc. atsakiusiųjų, atsakė tik 
kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=8 
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62.5

12.5

12.5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Taip, teikiame dažnai

Taip, esame pateikę keletą pasiūlymų

Ne, tačiau ketiname pateikti

Ne, ir neketiname teikti

N/N

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 



21 

Interviu su savivaldybės ir jaunimo atstovais pateiktais duomenimis, dažniausiai nėra 
patenkinami prašymai / pasiūlymai finansuoti projektus, kuriuos nevyriausybinės 
organizacijos teikia kaip jaunimui skirtus projektus, tačiau akivaizdžiai matosi, kad projektas 
vis dėlto nėra orientuotas aiškiai į jaunimą (pvz., sveikatingumo seminaras, kurių dalyviais 
gali būti įvairaus amžiaus grupių asmenys). JRK pateiktais duomenimis, buvo išanalizuotas 
prašymas dėl lauko teniso aikštelės įrengimo, tačiau nebuvo patenkintas dėl nepakankamai 
aiškios tikslinės grupės, o pareiškėjams buvo pasiūlyta idėją persvarstyti ir atkreipti dėmesį į 
lauktiną rezultatą. Savivaldybė taip pat nefinansuoja tų projektų, kuriems yra skiriamos lėšos 
pagal kitas savivaldybėje veikiančias finansinės paramos skyrimo priemones.  
 
Dauguma apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų vidutiniškai 
vertino savivaldybės atsižvelgimą į jaunimo atstovų siūlymus dėl jaunimo politikos ir veiklos 
tobulinimo. Reikšmingų teigiamų savivaldybės požiūrio į jaunimo situaciją ir problemas 
pokyčių respondentai taip pat neįžvelgė, tačiau ir nemanė, kad situacija blogėja. Apklausoje 
dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovai nesijaučia aktyviai įtraukiami į savivaldybės 
institucijų sprendimų jaunimo klausimais priėmimą, o jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe bendra respondentų (išskyrus savivaldybės administracijos atstovus) nuomone, 
per pastaruosius metus netapo intensyvesnis. 
 
8 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 – 
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=8 
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3.17

2.83

3.17

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 

2008 m.

Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio 
į jaunimo situaciją ir problemas 

pokyčiai nuo 2008 m.

Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą  
priimant sprendimus dėl veiklos, 

susijusios su jaunimu

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo 
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos 

tobulinimo

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Apibendrinant galima teigti, kad sąlygos jaunimo aktyviam dalyvavimui savivaldybės 
jaunimo politikos formavime ir įgyvendinime, jaunimui skirtoje veikloje ir formaliojo bei 
neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigų, taip pat su jaunimu dirbančių nevyriausybinių 
organizacijų savivaldoje yra vidutiniškai pakankamos. Viena vertus, pats savivaldybės 
jaunimas nėra aktyvus ir suinteresuotas dalyvauti. Kita vertus, jaunuoliams dažnai stinga 
informacijos apie veiklos galimybes, atokiau nuo miesto gyvenantis jaunimas dėl 
sudėtingesnių susisiekimo sąlygų ne visada gali dalyvauti Anykščių mieste veikiančių 
organizacijų veikloje, o kaimuose laisvalaikio užimtumo pasirinkimas yra gan ribotas. 

 
  

3.6. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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7 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Jaunimo 

dalyvavimas  
(2 Metodikos 
Indikatorius) 

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

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją 
teritoriją 

Apklausoje dalyvavusios 
organizacijos (ne 
savivaldybės 
administracijos atstovai) 
gan vieningai sutiko, kad 
jaunimas savivaldybėje 
turi galimybes dalyvauti 
vietos bendruomenių, 
vietos organizacijų 
savivaldoje  

Nenustatyta. Reikėtų daugiau 
dėmesio skirti vietos 
bendruomenių 
jaunimo įtraukimui. 
Siūloma nuolat 
vykdyti jaunimo 
dalyvavimo 
bendruomenėse, 
neformaliuose 
judėjimuose analizę. 
Tikslinga būtų 
bendradarbiauti su 
vietos 
bendruomenėmis, 
skleidžiant darbo su 
jaunimu metodų 
patirtį. 

Jaunimo dalyvavimas 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

Remiantis vertinimo 
metu surinktais 
duomenimis, Anykščių 
rajono savivaldybės 
jaunimas turi galimybių 
dalyvauti organizacijų 
savivaldoje.  

Nenustatyta Su jaunimu dirbančias 
organizacijas reikėtų 
mokyti, dalintis 
gerosios praktikos 
pavyzdžiais įtraukiant 
jaunimą. 

Jaunimo veikla Jaunimui prieinama 
palyginti įvairi veikla; 
veikia Anykščių jaunimo 
verslumo centras. 

Apklausos respondentai 
pažymėjo, kad jaunimui 
trūksta informacijos apie 
jaunimui skirtas veiklas, 
galimybės jose dalyvauti 
yra ženkliai geresnės 
miesto jaunimui nei 
gyvenantiems kaime 
jaunuoliams. Taip pat 
viena iš apklausoje 
dalyvavusių organizacijų 
siūlė atkreipti dėmesį ir į 
specialistų, dirbančių su 
jaunimu, kompetencijos 
gerinimo poreikius. Tad 
įgyvendinant jaunimo 
politiką Anykščių rajono 
savivaldybėje reikėtų 
stengtis sudaryti 
palankesnes sąlygas 
kvalifikacijai tobulinti. 

Reikėtų gerinti 
informacijos apie 
jaunimo užimtumo 
galimybes sklaidą, 
aktyviau spręsti 
kaimo jaunimo 
užimtumo problemą. 
 
Rekomenduojama 
Anykščių rajone kurti 
atvirą jaunimui 
centrą, kuriant naują 
organizaciją su 
atitinkamomis 
patalpomis, arba 
plėsti Anykščių vaikų 
ir jaunimo užimtumo 
centro veiklą (šiuo 
metu veikia kaip 
vaiko dienos centras). 

Jaunimo savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo 
švietimo įstaigose, 

Jaunimas dalyvauja 
bendrojo lavinimo ir 
neformalaus ugdymo 
įstaigų savivaldoje: 

Nenustatyta. Didelis dėmesys 
turėtų būti skiriamas 
jaunimo veiklos 
efektyvinimui 
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Jaunimo 
dalyvavimas  
(2 Metodikos 
Indikatorius) 

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

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

vaikų globos 
namuose 

mokinių ir mokyklų 
tarybose.  

mokyklose, globos 
namuose. 

Jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 
savivaldybėje 

Jaunimo atstovavimas 
didžiąja dalimi vyksta 
per Jaunimo reikalų 
tarybą. 

Viena vertus, patys 
jaunuoliai nėra 
pakankamai aktyvūs 
atstovaujant jaunimo 
nuomonę JRT. Kita vertus, 
JRT darbas, respondentų 
nuomone, yra palyginti 
chaotiškas ir galėtų būti 
geriau organizuotas. 

Pirma, reikėtų 
stiprinti JRT 
įgaliojimus, 
efektyviau 
organizuoti jos veiklą. 
Antra, patiems 
jaunuoliams labai 
trūksta įgūdžių - 
reikėtų stiprinti jų 
kompetencijas 
(pavyzdžiui, 
dalyvavimo 
projektuose, paraiškų 
rengimo), mokyti ir 
šviesti apie skirtingas 
viešosios politikos 
sritis, dalyvavimo 
galimybes, projektų 
reikalavimus, 
savivaldybės 
prioritetus 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. 
 

 
Siekiant stiprinti jaunimo organizacijų sektorių, rajono savivaldybės administracija kasmet 
organizuoja jaunimo projektų rėmimo konkursą. Rajono jaunimui ir su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms taip pat sudarytos galimybės dalyvauti ir kitose rajono savivaldybės 
vykdomose programose. Anykščių rajono savivaldybė, skirdama finansinę paramą jaunimo ir 
jaunimui skirtiems projektams, vadovaujasi savivaldybės Jaunimo politikos įgyvendinimo 
2009-2011 m. programa. Jaunimo projektams lėšos taip pat gali būti skiriamos pagal kitas 
atskiras visoms rajono nevyriausybinėms organizacijoms skirtas programas: Kultūros 
projektų rėmimo programą, Sporto veiklos programą, Nusikalstamumo prevencijos 
programą. 
 
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, pastaraisiais metais lėšų poreikis jaunimo 
politikos įgyvendinimui ir jaunimo veiklai remti augo. 2010 m. jaunimo veiklai savivaldybė 
skyrė 5000 Lt. Finansuotų projektų sąrašas pateikiamas lentelėje žemiau. 2011 m. jaunimo 
projektams įgyvendinti numatyta skirti 15000 Lt.  
 
8 lentelė. 2010 m. savivaldybės skirtas finansavimas 

Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Skirta suma, 
tūkst., Lt 

Anykščių rajono Skiemonių 
seniūnijos Katlėrių bendruomenė 

„Jaunimo užimtumas ir lyderių 
ugdymas Katlėrių 
bendruomenėje“ 

0,7 

Anykščių jaunimo verslumo centras „Ką veikiam?“ 1,6 
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo 
centras 

„Sėkmės faktorius“ 2,0 
 

Lietuvos jaunųjų krikščionių 
sąjungos Traupio skyrius 

„Su daina ir šokiu draugausi - 
niekada nenuobodžiausi“ 

0,7 

Iš viso: 5,0 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Anykščių rajono savivaldybė kiekvienais metais skiria lėšų jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų instituciniam finansavimui. 2011 m. numatyta suma yra 40,700 Lt. Šios lėšos 
skiriamos trijų Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro etatų išlaikymui.  

 
Anykščių rajono savivaldybė finansuoja NVO ir kitų jaunimo organizacijų paraiškas pagal 
Anykščių rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2009-2011 metų programą. 
Savivaldybė patenkina apie 90 proc. visų paraiškų. Kiekvienais metais savivaldybė finansuoja 
nuo 4 iki 5 tokių projektų, o visų projektų vykdymui 2010 m. buvo skirta iš viso 5,000 Lt 
(palyginimui 2009 m. – 5,700 Lt). 
 

4.1 Finansinė parama  
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Kaip minėta anksčiau, savivaldybės jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms taip 
pat sudarytos galimybės dalyvauti ir kitose rajono savivaldybės vykdomose programose. 
2010 m. iš Kultūros projektų rėmimo programos lėšų finansuota 15 projektų, kurių veiklos 
skirtos ir jauniems žmonėms. Projektų įgyvendinimui skirta 42,000 Lt.  Nusikalstamumo 
prevencijos programos įgyvendinimui buvo skirta 30,000 Lt. ir finansuoti du projektai. Iš 
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų buvo finansuoti 7 projektai, 
kurių veiklos buvo skirtos ir įgyvendinamos kartu su jaunais žmonėmis. 
 
Taip pat įgyvendinami pavieniai ES struktūrinės paramos lėšomis ir kitų fondų lėšomis 
finansuojami projektai, mažesniu ar didesniu mastu prisidedantys prie jaunimo politikos 
įgyvendinimo. Iki 2011 m. rugpjūčio mėn. buvo įgyvendinamas projektas „Savanoriauti 
apsimoka“, kuris buvo finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Kiti finansavimo šaltiniai 
yra Anykščių VVG. 
 
9 pav. Ar Jūsų organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama? Proc. 
atsakiusiųjų, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=8 
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12.5
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Taip

Taip, bet sąlygos labai sudėtingos

Ne, negalime

Nežinau apie tokios paramos galimybes

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Dauguma apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė, kad žino apie galimybes gauti 
savivaldybės finansinę paramą ir jos yra prieinamos. Viena organizacija (mokinių savivaldos 
atstovai) apie tokias galimybes nežinojo, vaikų dienos centro atstovai teigė, kad sąlygos gauti 
finansinę paramą iš savivaldybės yra sudėtingos; viena organizacija nurodė, kad tokios 
paramos gauti negali (9 pav.).  
 
75 proc. apklausos respondentų nurodė, kad naudojasi jaunimo projektams skiriamomis 
finansinėmis lėšomis, viena vietos bendruomenė pažymėjo, kad savivaldybė padengia 
organizacijos administravimo išlaidas (10 pav.). Viena jaunimo organizacija, nurodžiusi, kad 
žino apie savivaldybės skiriamos finansinės paramos gavimo galimybes, savivaldybės 
finansavimu nesinaudoja. 
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10 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per 
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=8 

12.5

12.5

75

0

0

0
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Nesinaudojome jokia parama

Lėšomis, skirtomis padengti 
administravimo išlaidas

Projektų finansavimu

Lėšomis skirtomis ilgalaikiam turtui 
įsigyti ar remontuoti

Lėšomis, padengiančiomis įsisteigimo 
išlaidas

Kita 

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Savivaldybės skiriamos finansinės paramos atitikimą jaunimo poreikiams respondentai 
bendrai vertina gana palankiai (11 pav.), tačiau nuomonės šiuo klausimu pasiskirstė 
netolygiai. Išsiskyrė ne konkrečių respondentų grupių, bet atskirų organizacijų nuomonės. 
Nepalankiai savivaldybės jaunimui skirtų veiklų finansavimo politiką vertino dvi su jaunimu 
dirbančios organizacijos ir viena jaunimo (mokinių savivaldos) organizacija. Tuo tarpu kita 
apklausoje dalyvavusi jaunimo organizacija savivaldybės finansinės paramos skyrimo tvarką 
ir sąlygas vertino labai gerai, o  šios paramos skyrimo tikslai bei remiamos sritys, 
organizacijos nuomone, taip pat gerai atitinka jaunimo poreikius. Kita su jaunimu dirbanti 
organizacija nurodė negavusi 2011 m. jokios paramos iš savivaldybės, nors ankstesniais 
metais projektai būdavo finansuojami. Vis tik, bendrai vertinant jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų interviu ir apklausos metu išsakytas nuomones, savivaldybė turėtų 
numatyti didesnes lėšas jaunimo politikos įgyvendinimui. 

 
11 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 
5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=8 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  



27 

 
Atsakydamos į klausimą, kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta organizacijai, 
jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos nurodė, kad finansinė parama yra 
nepakankama, taip pat akcentavo bendrų veiklų, informacijos trūkumą, viena vietos 
bendruomenės organizacija pažymėjo patalpų trūkumą.  
 
12 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų 
proc., atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=8 

62.5

12.5

12.5
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Kelios apklausoje dalyvavusios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos nurodė, kad 
yra įgyvendinusios bendrų projektų su savivaldybe. Dažniausiai savivaldybės dalyvavimas 
šiuose projektuose pasireikšdavo daliniu finansavimu. 
 

 
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, jaunimo organizacijų materialinės paramos 
poreikis nėra ypač didelis, tačiau kai kurios organizacijos susiduria su patalpų trūkumu. 
Savivaldybė dėl menkų finansinių galimybių materialinę paramą jaunimo organizacijoms 
teikia ribotai. Savivaldybė pagal panaudos sutartį yra skyrusi patalpas AJOS AS, tačiau 
organizacija patalpas išlaiko, t.y. moka komunalinius mokesčius pati. 
 

 
Jaunimo atstovai gali būti įtraukiami į tarptautines delegacijas (2010 m. buvo įtraukti 2 
jaunimo atstovai). Daugiau informacijos apie jaunimo dalyvavimą tokiose delegacijose 
nebuvo pateikta.  
 
Interviu duomenimis, neretai jaunimo atstovai paramos kreipiasi į rajono verslininkus, jų 
tarpe ieško projektų rėmėjų. Dauguma bent minimaliai padėti neatsisako, tačiau ekonominio 
sunkmečio sąlygomis verslo sektoriaus galimybės teikti paramą yra gana ribotos. 
 
Anykščių rajono savivaldybėje yra rengiami mokymai jaunimui ir darbuotojams, dirbantiems 
su jaunimu. 
 
Apklausoje dalyvavusios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, atsakydamos į 
klausimą, iš kur jų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti, daugiausiai nurodė 2 % gyventojų 
pajamų mokesčio įmokas, 50 proc. organizacijų kitais lėšų šaltiniais žymėjo nario mokesčius 

4.2 Materialinė parama  

4.3 Kitokia parama  
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bei ES struktūrinių fondų paramą (13 pav.). Viena jaunimo organizacija žymėjo veiklą 
vykdanti iš savivaldybės skiriamos finansinės paramos, kita jaunimo organizacija savo lėšų 
šaltiniais nurodė 2 % gyventojų pajamų mokesčio bei ES struktūrinių fondų paramą. 
 
13 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc., atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=8 
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Iš organizacijos nario mokesčio

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados.  

 Pirma, savivaldybės finansinė ir kita parama jaunimo veiklai pastaraisiais metais 
ženkliai nekinta, tačiau jaunimo politikos įgyvendinimui skiriamas finansavimas nėra 
pakankamas, be to, auga jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų lėšų poreikis. 
Didžiausia yra finansinės paramos iš savivaldybės paklausa, todėl reikėtų plėsti 
tokios paramos skyrimo galimybes. 

 Antra,  didelio materialinės paramos poreikio, respondentų nuomone, nėra, tačiau 
savivaldybė galėtų skatinti jaunimo organizacijų kūrimąsi plėsdama materialinės 
paramos teikimo galimybes. 

 Trečia, savivaldybė turėtų investuoti į kokybiškų jaunimo NVO projektų srauto 
kūrimą, jaunimo ir jaunimo organizacijų mokymus bei neformalų ugdymą. 

 
9 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Parama jaunimui  
(3 Metodikos 
Indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Finansinė parama Savivaldybė skiria 

finansinę paramą 
jaunimo projektams. 

Išskirtinai jaunimo 
projektams skiriama 
finansinė parama yra labai 
nedidelė. 

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

Materialinė 
parama 

Yra ribota galimybė 
gauti materialinę 
paramą (pavyzdžiui, 
suteiktos patalpos 
pagal panaudą). 

Teigiama, kad poreikis 
nedidelis, tačiau kitų 
savivaldybių patirtis rodo, 
kad būtent materialinės 
paramos (patalpų ir pan.) 
trūkumas stabdo jaunimo 

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

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

NVO kūrimąsi ir plėtrą. srautą savivaldybėje. 
Būtina diferencijuoti 
finansinę paramą 
pagal tikslines grupes: 
vietos 
bendruomenėms, 
jaunimo 
organizacijoms ir 
neformalioms 
jaunimo grupėms ar 
jaunimo klubams, bei 
savivaldybės 
įsteigtoms 
organizacijoms. 
Savivaldybė turėtų 
skirti didesnį 
prioritetą materialinei 
paramai teikti.  

Kitokia parama Sudaromos galimybės 
jaunimui įsitraukti į 
tarptautines 
delegacijas. 

Skatinti jaunimo ir verslo 
sektoriaus 
bendradarbiavimą. 
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 5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO 
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys jaunimo neformalaus mokymo ir 
konsultavimo veiklą savivaldybėje. Skyrių sudaro kelios dalys: 
 pirma, pristatoma savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo veikla, 

skirta jaunimui, bei įvertinama šios veiklos kokybė (jeigu duomenys prieinami); 
 antra, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija; 
 trečia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Anykščių rajono savivaldybės JRK konsultuoja organizacijų steigimo, jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais bei galimybėmis jaunimui dalyvauti veikloje, susijusioje su jaunimu. 
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, Anykščių rajono savivaldybėje yra 2 jaunimo 
mokymų vadovai, konsultantai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Per metus yra 
surengiama 10-15 kvalifikacijos kėlimo mokymų jaunimui. Vertinimui nebuvo pateikti 
konkrečių mokymų bei dalyvių skaičiai, kurie buvo skirti jaunimui bei specialistams, 
dirbantiems su jaunimu. 
 
Nei savivaldybė, nei kita organizacija ar institucija netiria jaunimo poreikių mokymui ir 
konsultavimui savivaldybės lygmeniu, todėl sudėtinga pasakyti, ar patenkinamas mokymų ir 
konsultacijų skaičius savivaldybėje. Visgi, turint omeny savivaldybės jaunimo pasyvumą, 
aktyvesnis mokymų ar konsultavimų organizavimas, ypač patrauklių jaunimui, galėtų 
prisidėti prie jaunimo aktyvumo ir užimtumo skatinimo. 
 
14 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo neformalius mokymus jaunimui? Proc. atsakiusiųjų, 
atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=8 

12.5

25.0

37.5

25.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Taip

Yra vykdžiusi keletą mokymų, tačiau tai 
nėra pagrindinė veikla

Ne

N/N

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Iš visų apklausoje dalyvavusių organizacijų, tik viena su jaunimu dirbanti organizacija 
nuolatos vykdo neformalius jaunimo mokymus (Anykščių jaunimo verslumo centras), dvi 

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas 



31 

jaunimo ir viena su jaunimu dirbančios organizacijos, yra tokius mokymus vykdę, tačiau 
pažymėjo, kad tai nėra jų pagrindinė veikla (14 pav.). 
 
Remiantis apklausos duomenimis, organizacijos dažniausiai taiko šiuos neformalaus ugdymo 
metodus: neformalų bendravimą, aktyvų dalyvavimą bei kitus grupinius metodus (15 pav.). 
 
15 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų proc., atsakė tik kitos 
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=8 
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Kita

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Apklausos duomenys rodo, kad organizacijos beveik neatlieka jaunimo poreikių mokymams 
tyrimų. Tokius tyrimus yra atlikusios dvi vietos bendruomenės, ir tik viena jaunimo 
neformalaus ugdymo mokymus vykdanti organizacija nurodė nuolatos tirianti jaunimo 
mokymo poreikius (16 pav). Ši organizacija taip pat nurodė vykdanti organizuotų mokymų 
kokybės vertinimus. 
 
16 pav. Ar tiriate jaunimo mokymo poreikius? Proc. atsakiusiųjų, atsakė tik kitos 
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=8 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
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Apklausos dalyviai, atsakydami į klausimą „Kokias neformalaus mokymo, ugdymo 
organizacijas, teikiančias paslaugas jaunimui, žinote savivaldybėje?“, nurodė Anykščių 
jaunimo verslumo centrą bei Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą. 
 
VšĮ Anykščių jaunimo verslumo centras skatina Anykščių rajone gyvenančius jaunus žmones 
kurti aplinką pagal jų pačių įsivaizdavimą, tapti asmeniškai versliais ir aktyviai išnaudoti jų 
pačių ir bendruomenės galimybes. Jaunimo verslumo centro paskirtis – skatinti asmeninį 
jaunimo verslumą. Veiklos kryptys: pagalba formuluojant verslo idėjas ir jas realizuojant, 
pagalba verslo plėtrai. Anykščių verslumo centras taip pat organizuoja verslumo bei įvairius 
kūrybinius mokymus jaunimui. Centras yra nevyriausybinė organizacija (savivaldybė nėra jo 
steigėjas).  
 
Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras yra savivaldybės įstaigta atviro darbo su 
vaikais ir jaunimu metodais dirbanti įstaiga. Pagrindiniai centro uždaviniai – patenkinti vaikų 
ir jaunimo būtiniausius poreikius, sudarant tinkamas sąlygas saugiai vaiko aplinkai, 
organizuojant vaikų ir jaunimo užimtumą bei tikslingą popamokinę veiklą, ugdančią vaikų 
psichologinį atsparumą bei socialinius įgūdžius. Reikia pastebėti, kad vis tik pagrindiniai 
centro lankytojai yra vaikai, todėl atviru jaunimo centru Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo 
centro laikyti negalima. Vis dar išlieka didelis tokio centro poreikis ne tik Anykščių mieste, 
bet ir aplinkiniuose miesteliuose bei kaimuose.  
 

 
Neformalaus ugdymo paslaugas savivaldybėje teikia Anykščių muzikos mokykla (341 
mokinys), Kūrybos ir dailės mokykla (147 mokiniai), Kūno kultūros ir sporto centras (365 
mokiniai). 
 
17 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų 
jaunimui, Jūsų savivaldybėje? Proc. atsakiusiųjų, atsakė tik kitos organizacijos (ne 
savivaldybės administracijos atstovai). N=8 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Atsakydami į klausimą, ar pakanka savivaldybėje neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, 
skirtų jaunimui, 75 proc. organizacijų manė, kad tokių veiklų nepakanka (17 pav.), situacijai 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu  

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo 
situacija 
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gerinti respondentai siūlė plėtoti neformalaus ugdymo tinklą visame rajone. Interviu su 
jaunimo atstovais duomenimis, reikėtų gerinti informacijos apie jaunimo laisvalaikio 
užimtumo galimybes sklaidą. 
 

 
Apibendrinant formuluojama išvada, kad Anykščių rajono savivaldybėje trūksta neformalaus 
švietimo, konsultacijų ir mokymų jaunimui bei specialistams, dirbantiems su jaunimu. Taip 
pat savivaldybė netiria mokymų ir konsultavimo poreikių jaunimo tarpe, todėl nėra gerai 
žinomi jaunimo mokymo ir neformalaus ugdymo poreikiai. 
 
10 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 organizacijos 
savivaldybėje, įskaitant 
ir JRK,  vykdo 
neformalaus ugdymo ir 
švietimo veiklas. Kai 
kurios šių organizacijų 
nesistemingai tiria 
jaunimo mokymo 
poreikius. 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo ir švietimo 
poreikai, 75 proc. 
apklausos 
respondentų 
nuomone,  
savivaldybėje nėra 
patenkinami, paslaugų 
ir jų prieinamumo 
jaunuoliams itin 
trūksta. 
Nėra atliekami 
sistemingi mokymų 
poreikio vertinimai. 

Jaunimo neformalus 
ugdymas turėtų išlikti 
svarbiu savivaldybės 
jaunimo politikos 
prioritetu. Atsižvelgiant į 
ribotas finansines 
savivaldybės galimybes, 
neformaliam švietimui 
turėtų būti išnaudojamos 
nacionalinio projektinio 
finansavimo galimybės, 
potencialiai jungiantis su 
kitomis savivaldybėmis. 
Turėtų būti sistemingai 
tiriami jaunimo mokymo 
ir ugdymo poreikiai. Taip 
pat reikėtų tobulinti su 
jaunimu dirbančių 
asmenų kompetenciją, 
jungti juos į neformalaus 
ugdymo tinklą. Taip pat 
reikėtų gerinti 
informacijos apie 
jaunimo laisvalaikio 
užimtumo galimybes 
sklaidą. 

Asmenys, dirbantys 
su jaunimu 

Savivaldybėje dirba 2 
jaunimo mokymų 
vadovai, veikia Anykščių 
jaunimo verslumo 
centras bei Anykščių 
vaikų ir jaunimo 
užimtumo centras 

Būtina tobulinti 
asmenų, dirbančių su 
jaunimu, 
kompetenciją. 

Jaunimo 
neformalaus 
ugdymo padėtis 

Neformalaus ugdymo situacija yra vidutinė: yra 
paslaugų pasiūla, tačiau sunku įvertinti, kiek ji 
atitinka tikslinių grupių poreikius ir kokia yra 
teikiamų mokymų kokybė – tokių duomenų nėra 
renkama. 

 

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. 

 

 
Apie jaunimo klausimų savivaldybėje svarstymą savivaldybė informuoja organizacijas, 
priklausančias „Apskritajam stalui“ ir su jaunimu dirbančias savivaldybės institucijas. 
Jaunimui aktuali informacija yra skelbiama savivaldybės internetinėje svetainėje. Interviu 
duomenimis, naujienų skiltis nėra dažnai atnaujinama dėl riboto savivaldybės IT specialistų 
kiekio, kurie, JRK prašymu, jos pateikiamą informaciją talpina Jaunimo skilyje. Vertintojų 
nuomone, jaunimo reikalų koordinatorei turėtų būti sudarytos sąlygos pačiai administruoti 
savivaldybės svetainės skiltį „Jaunimas“. Apie jaunimo politikos įgyvendinimą taip pat 
skelbiama elektroniniu paštu ir neformaliais kanalais, vietinėje spaudoje. 
 
Savivaldybės atstovai informacijos sklaidą tarp savivaldybės ir jaunimo bei su jaunimu 
dirbančių organizacijų vertino kiek geriau nei vidutiniškai. 
 
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, diskusijos tarp savivaldybės ir jaunimo 
organizacijų bei atstovų nėra reguliariai organizuojamos, tačiau buvo rengiama pavienių 
jaunimui skirtų konferencijų. 
 
18 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus. Proc. atsakiusiųjų, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=8 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

6.1 Jaunimo informavimas apie 
jaunimo politikos įgyvendinimą  
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Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė, kad dažniausiai iš savivaldybės 
atstovų gauna informaciją apie projektų finansavimo galimybes, yra informuojami apie 
jaunimui aktualius renginius, jaunimo ar jaunimui skirtų projektų įgyvendinimą, taip pat 
gauna informaciją apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimo klausimais 
(18 pav.). 
 
Pusė apklausoje dalyvavusių organizacijų savivaldybės informacijos sklaidą jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais įvertino vidutiniškai, ketvirtadalio nuomone ji nėra pakankama. 
Mažiausiai buvo manančių, kad savivaldybė jaunimo klausimais informuoja pakankamai 
išsamiai (19 pav.). 
 
19 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą 
jaunimo politiką. Proc. atsakiusiųjų, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=8 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Atsakydamos į klausimą, kokiu būdu būtų priimtiniausia ir patogiausia gauti naujienas iš 
savivaldybės, organizacijos gana vieningai įvardijo informacijos platinimą elektroniniu paštu, 
pusė iš jų pageidautų visą informaciją jaunimo klausimais rasti savivaldybės internetinėje 
svetainėje bei vietinėje spaudoje (20 pav.). 
 
20 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Proc. 
atsakiusiųjų, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=8 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
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Paklaustos, kokios informacijos labiausiai trūksta, dauguma organizacijų įvardijo platesnį 
savivaldybėje svarstomų ir priimamų sprendimų viešinimą. Mokinių savivaldos atstovai 
pažymėjo informacijos apie galimybes gauti savivaldybės skiriamą finansinę paramą, 
projektų finansavimą. Ketvirtadalis respondentų norėtų gauti daugiau informacijos apie 
vykstančius jaunimui aktualius renginius (21 pav.). 
 
21 pav. Kokios informacijos  trūksta? Proc. atsakiusiųjų, atsakė tik kitos organizacijos (ne 
savivaldybės administracijos atstovai). N=8 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
AJOS AS apie vykdomą veiklą, planus bei įgyvendintus projektus informuoja savo 
interniatiniame dienoraštyje http://apskritulis.blogas.lt/. Taip pat, interviu duomenimis, 
naujienos apie renginius sklinda ir socialiniais tinklais.  
 
Atskiriems jaunimo projektams populiarinti yra kuriami projektų internetiniai dienoraščiai 
(pvz., projekto „Sugalvojau dainą aš vonioj“ internetinis puslapis 
http://dainavonioj.blogas.lt).  
 
22 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Proc. atsakiusiųjų, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos 
atstovai). N=8 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas  
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Apklausos duomenimis, populiariausia tarp jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
informacijos apie jų veiklą sklaidos priemonė yra informaciniai renginiai. Be paminėtosios, 
kiti jaunimo organizacijų dažniausiai naudojami būdai yra informavimas vietinėje spaudoje, 
plakatais ir skrajutėmis bei elektroniniu paštu. Kitos organizacijos nurodė skirtingais atvejais 
naudojančios įvairius skirtingus informacijos sklaidos kanalus (22 pav.). Norint gerinti 
jaunimo informuotumą, apklausoje dalyvavusios organizacijos siūlė įtraukti i šią veiklą kuo 
daugiau organizacijų. 
 

 
Anykščių rajono savivaldybėje yra 13 žiniasklaidos priemonių, skirtų jaunimo informavimui. 6 
iš jų yra mokyklų laikraščiai, leidžiami moksleiviams. Kartą per savaitę yra skelbiama 
informacija 2 vietos spaudos leidiniuose, 1 radijo laidoje. Taip pat leidžiami 3 elektroniniai 
laikraščiai, publikuojami kartą per dvi savaites, yra jaunimui skirtas internetinis portalas. 
 
Kartą per savaitę vietinė radijo stotis „Nykščiai“ transliuoja jaunimui skirtą laidą, kurią veda 
jaunimo atstovai. Jaunimui aktuali informacija taip pat skleidžiama radijo stoties 
internetinėje svetainėje www.nyksciai.lt.  
Be minėto internetinio tinklapio, įvairūs jaunimo klausimai, vykstantys renginiai taip pat yra 
apžvelgiami rajono laikraštyje „Anykšta“ bei šio laikraščio internetinėje svetainėje 
www.anyksta.lt.  
 
Jaunimo organizacijos apie savo veiklą informuoja talpindamos informaciją rajono laikraštyje 
„Šilelis“. Ši žiniasklaidos priemonė bendrarbiauja gana noriai, informaciją talpina 
nemokamai. 
 
Nepaisant palyginus nemažo kiekio savivaldybėje esančių informavimo priemonių, 
apklausoje dalyvavusios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos  žiniasklaidos 
informavimą jaunimui aktualiais klausimais vertino žemiau negu vidutiniškai. Apklausos ir 
interviu respondentų nuomone, jaunimo aktualijos nėra pristatomos visapusiškai ir plačiai, 
trūksta dėmesio jaunimo ir jaunimui skirtoms iniciatyvoms, o jaunimo problemos 
analizuojamos nepakankamai. 
 
23 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, 
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos 
organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=8 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui 
vietinėje žiniasklaidoje 
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Apie 50 proc. apklausos respondentų nurodė, kad bendradarbiauja su žiniasklaida, teikdami 
informaciją aktualią vietos jaunimui, daugiau nei pusė iš jų nurodė, kad naudojasi 
galimybėmis nemokamai pristatyti vykdomą veiklą per vietos žiniasklaidos priemones. 
 

 
Apibendrinant skyriuje pateiktus duomenis ir informaciją, galima daryti šias išvadas: 

 pirma, savivaldybėje stengiamasi išnaudoti tas informavimo priemones, kurios yra 
populiarios jaunimo tarpe, t. y. internetiniai portalai, elektroninė žiniasklaida. Taip 
pat stengiamasi skleisti informaciją, įtraukiant jaunimą, organizacijas, priklausančias 
„Apskritajam stalui“. 

 antra, trūksta bendradarbiavimo tarp savivaldybės administracijos ir jaunimo, 
jaunimo organizacijų. Bendradarbiavimą galėtų paskatinti daugiau organizuojamų 
diskusijų, konferencijų ar mokymų, skirtų jaunimui ir su jaunimu dirbančioms 
institucijoms. Taip savivaldybė galėtų informuoti jaunimą apie jaunimo politiką ir jos 
rezultatus, jaunimo organizacijų veiklą bei jų galimybes gauti paramą. 

 
 11 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 

Savivaldybės 
internetinėje 
svetainėje skirta 
atskira rubrika 
jaunimui. 

Nenutrūkstamas naujienų 
skilties palaikymas. 
Išsamesnės informacijos 
jaunimui aktualiais 
klausimais skleidimas. 
Naujų kanalų jaunimo 
tiesioginiam susisiekimui 
su JRK kūrimas. 

Jaunimo reikalų 
koordinatorei turėtų 
būti sudarytos sąlygos 
pačiai administruoti 
savivaldybės tinklapio 
skiltį „Jaunimas“. 
Šioje skiltyje sukurti 
apklausų, diskusijų, 
dažnai užduodamų 
klausimų įrankius.  
Talpinti informaciją 
apie savivaldybės 
institucijų 
planuojamus 
posėdžius, kuriuose 
bus svarstomi 
jaunimo klausimai ir 
kvietimai į juos; 
savivaldybės  
sprendimų JP 
klausimais viešinimas; 
projektų finansavimo 
galimybių 
savivaldybės 
lygmeniu ir numatytų 
priemonių bei 
programų  tokiai 
paramai gauti 
skelbimas. Taip pat 
viešinti Jaunimo 
reikalų tarybos 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Jaunimo organizacijų 
informacijos apie 
vykdomas veiklas 
viešinimas daugiau ar 
mažiau naudojant 
beveik visus 
įmanomus 
informacijos sklaidos 
kanalus. 
 

Informacijos sklaida 
internetu, socialiniais 
tinklais. 

Jaunimo leidiniai Mokyklose leidžiami 
laikraščiai jaunimui. 

Nenustatyta. 

Erdvė jaunimui 
vietinėje 
žiniasklaidoje 

Speciali jaunimui ir 
jaunimo vedama laida, 
kartą per savaitę 
transliuojama 
vietiniame radijuje. 
Jaunimo organizacijų 
informacijos 
talpinimas viename iš 
vietinių laikraščių. 

Kai kuriuose leidiniuose 
mokamas informacijos 
talpinimas. 

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

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

posėdžiuose 
svarstomus 
klausimus. 
Sudaryti palankesnes 
sąlygas jaunimo 
organizacijoms 
talpinti informaciją 
vietos leidiniuose 
nemokamai, pvz., 
savivaldybei sudarius 
sutartį su vietos 
leidiniais dėl jaunimo 
organizacijų 
informacijos 
talpinimo. 

 
 



40 

 

 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. 

 

 
Kaip jaunimo politiką integruojanti struktūra veikia Anykščių rajono savivaldybės JRT, 
sudaryta iš 6 savivaldybės administracijos ir savivaldybės tarybos narių bei 6 jaunimo 
organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ deleguotų jaunimo atstovų. Jaunimo reikalų taryba 
renka ir analizuoja jaunimo politikos įgyvendinimo procesus rajone, organizuoja ir 
koordinuoja programų jaunimui rengimą ir įgyvendinimą, nagrinėja jaunimo programas bei 
projektus, teikia siūlymus ir išvadas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriui 
dėl jų finansavimo, rengia rekomendacijas Anykščių rajono savivaldybės tarybai, 
savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos 
įgyvendinimu. Jaunimas yra kviečiamas dalyvauti JRT posėdžiuose, tačiau tokia galimybe 
nėra aktyviai naudojamasi. 
 
JRT surengia vidutiniškai 4 susirinkimus per metus. JRT vis labiau linksta į institucinį atvirumą 
ir glaudesnį bendradarbiavimą su jaunimu bei ieško priemonių tokiam bendradarbiavimui 
užtikrinti,  tačiau taip pat yra svarbus JRT bendradarbiavimas su kitomis savivaldybės 
institucijomis, bendrų situacijos sprendimų paieška. Interviu duomenimis, JRT per mažai 
orientuojasi į konkrečius uždavinius: reikia toliau ieškoti ne tik teorinių ir praktinių 
bendradarbiavimo su jaunimu kelių, bet ir būdų bei  modelių, kaip užtikrinti JRT veiklos 
efektyvumą ir sprendimų įgyvendinimą.  
 
Jaunimo politikos įgyvendinimas, o tiksliau, įvairios jos sritys yra įtrauktos į atskirų 
savivaldybės padalinių funkcijas. Šie padaliniai yra: Vaiko teisių apsaugos, Švietimo, kultūros, 
sporto ir turizmos, Vietinio ūkio ir turto valdymo, Investicijų ir projektų valdymo ir Socialinės 
paramos skyriai. Kaip jau buvo minėta, JRK pažymėjo, kad beveik visi savivaldybės 
administracijos skyriai įgyvendindami  jiems priskirtas funkcijas vienaip ar kitaip netiesiogiai 
prisiliečia prie jaunimo politikos įgyvendinimo. Savivaldybėje yra sukurtos 6 darbo grupės / 
komisijos, kurios skirtos spręsti jaunimui aktualius klausimus. Šios darbo grupės / komisijos 
yra Anykščių rajono savivaldybės JRT,  Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų 
komitetas, Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komitetas, Premijos vaikams ir jaunimui „Už 
nuopelnus Anykščių kraštui“ skyrimo komisija, Vaiko gerovės komisija ir Kultūros taryba. 
 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios 
struktūros  
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Jaunimo politikos klausimai yra įtraukti į pagrindinius savivaldybės strateginius bei skyrių 
planavimo dokumentus. Anykščių rajono 2009-2013 m. strateginiame plėtros plane yra 
suformuotas tikslas, kuris tiesiogiai siejasi su jaunimo politika – „Jaunimo socialinių, 
ekonominių, edukacinių galimybių sistemos sukūrimas“. Šio tikslo įgyvendinimui yra 
numatytos atskiros priemonės bei finansavimo šaltiniai. Tai patvirtino ir apklausoje dalyvavę 
savivaldybės administracijos atstovai (24 pav.). Tik vienas iš trijų apklausoje dalyvavusių 
savivaldybės administracijos atstovų pažymėjo, kad JP prioritetai ir priemonės yra išskiriami 
skyriaus, kuriame dirba, veiklos dokumentuose. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, 
galima teigti, kad kitų savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planus JP įgyvendinimo 
priemonės yra įtraukiamos gana ribotai, tik tiek, kiek tai yra reikalinga vykdyti atskiriems 
savivaldybės administracijos skyriams priskirtas tiesiogines jų funkcijas. 
 
24 pav. Pažymėkite, ar jaunimo politikos prioritetai ir priemonės įvardinti savivaldybės 
strateginiame plane ir skyriaus, kuriame dirbate veiklos planuose. N=3 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Remiantis apklausos ir interviu duomenimis, įgyvendindami jaunimo politiką tarpusavyje 
bendradarbiauja atskiri savivaldybės administracijos skyriai. Vienas iš tokių pavyzdžių – 
dalyvavimas JRT veikloje.  
 
25 pav. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje 
įgyvendindami jaunimo politiką? Proc. atsakiusiųjų. N=3 
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Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų 
programose, planuose  
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Įgyvendindami savivaldybės jaunimo politiką, skirtingų savivaldybės administracijos skyrių 
atstovai savo kompetencijos klausimais taip pat dalyvauja rengiant strateginius savivaldybės 
dokumentus, jaunimui skirtus projektus, kai kurie iš jų yra kviečiami dalyvauti rengiant 
jaunimo politiką reglamentuojančius teisės aktus. Kai kurių savivaldybės skyrių atstovai yra 
deleguoti į JRT. 
 

 
Skirtingi savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje dalyvaudami 
įvairių tarpžinybinių komisijų ar darbo grupių veikloje, tačiau nė viena, išskyrus JRT, nėra 
skirta išimtinai jaunimo klausimams spręsti.  
 
Savivaldybėje jaunimo klausimus savo kompetencijos ribose svarsto šios komisijos ir 
komitetai: 

 Anykščių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (JRK yra JRT sekretorė); 
 Teisėtvarkos, jaunimo ir visuomeninių organizacijų komitetas prie savivaldybės 

tarybos;  
 Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo komitetas prie savivaldybės tarybos (tik rajono 

tarybos nariai); 
 Premijos vaikams ir jaunimui „Už nuopelnus Anykščių kraštui“ skyrimo komisija (į 

sudėtį įeina ir JRK); 
 Vaiko gerovės komisija (į sudėtį įeina ir JRK); 
 Kultūros komisija. 

 
Išskirtinai vien jaunimo klausimus sprendžia tik Jaunimo reikalų taryba. Pusė (šeši iš dvylikos) 
JRT narių yra atskirų savivaldybės struktūrinių padalinių atstovai. 
 
Savivaldybė taip pat bendradarbiauja su savivaldybės švietimo, kultūros įstaigomis (viešąja 
biblioteka, muziejais), policijos komisariatu ir rajono savivaldybės seniūnijomis. 
Bendradarbiavimas taip pat grįstas projektų ir programų įgyvendinimu, pavyzdžiui, 
nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos ar žalingų įpročių prevencijos projektais. 
 

 
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). 

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių 
bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas  

7.4  Savivaldybės įgyvendinamų programų ir 
priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams  
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Vertinant šį kriterijų, atsižvelgiama į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir 
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinimui9. Anykščių rajono savivaldybėje yra įgyvendinamos šios 
nacionalinės programos: Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010-2012 m., Nacionalinė 
jaunimo politikos 2011-2019 m., Vaikų ir jaunimo socializacijos 2010-2014 m. ir Nacionalinė 
jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008-2012 m. Interviu duomenimis, buvo susipažinta 
su Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, inicijuotos diskusijos dėl atviro jaunimo 
centro įsteigimo, tačiau kol kas jokių apčiuopiamų rezultatų nebuvo pasiekta. Siekiant gerinti 
jaunimo užimtumo situaciją rajone, rekomenduojama daugiau dėmesio skirti tokio centro 
įsteigimo galimybių analizei bei numatyti atskirą prioritetą savivaldybės Jaunimo politikos 
įgyvendinimo programoje. 
 
Nacionalinėje jaunimo politikos 2011-2019 m. programoje įtvirtinti JP tikslai yra šie: 

1. Užtikrinti įvairaus jaunimo poreikius atitinkančią socialinės apsaugos, švietimo ir 
sveikatos sistemų plėtrą. Įgyvendinant šį tikslą bus siekiama užtikrinti geresnes 
jaunimo užimtumo galimybes, sudarant palankias sąlygas jaunimui dalyvauti darbo 
rinkoje, skatinamas ekonominis ir socialinis verslumas, kuriamos geresnės sąlygos 
jaunimui apsirūpinti būstu; skatinamas jaunimo sveikatingumas ir fizinis aktyvumas. 

2. Ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą jauno 
žmogaus asmenybę, gebančią būti aktyvia įvairialypės visuomenės dalimi. 
Įgyvendinant šį tikslą bus siekiama plėtoti neformalųjį ugdymą, siekiant formalaus ir 
neformalaus ugdymo integracijos, skatinti jaunimo kūrybiškumą bei aktyvų jaunų 
žmonių dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. 

3. Išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu sistemą bei užtikrinti jaunimo užimtumo 
infrastruktūros plėtrą. Siekiant kokybiško profesionalaus darbo su jaunimu 
numatoma parengti ir įdiegti jaunimo darbuotojų rengimo sistemą, plėtoti esamas ir 
kurti naujas jaunimo užimtumui palankias erdves, suteikiant daugiau galimybių 
socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui. 

4. Sudaryti palankias sąlygas nuosekliai ir kokybiškai jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų veiklai, siekiant aktyvesnio jaunimo į(si)traukimo į organizuotą veiklą. 
Įgyvendinant šį tikslą bus siekiama užtikrinti reikiamą paramą jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms, gerinant jų organizacinius gebėjimus, skatinant jaunimą 
aktyviau dalyvauti vietos bendruomenių gyvenime, savanoriškoje veikloje. 

5. Užtikrinti tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, plėtojant darnią, faktais ir 
žiniomis grįstą jaunimo politiką. Bus siekiama plėtoti tarpžinybinį ir tarpsektorinį 
bendradarbiavimą vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, užtikrinti 
nuoseklią jaunimo padėties stebėseną, tuo remiantis formuluoti jaunimo politiką, 
sukurti jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą. 

 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys, identifikuojamos 2.1 poskyryje aptartuose 
savivaldybės strateginiuose bei veiklos planavimo dokumentuose, didžiąja dalimi atitinka 
nacionalinės jaunimo politikos tikslus. Savivaldybėje yra siekiama: sudaryti sąlygas ir skatinti 
jaunimo iniciatyvų, saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo  galimybes, skatinti jaunimo 
pilietiškumą, plėtoti jaunimo organizacijų veiklą, stiprinti jų potencialą, inicijuoti įvairių su 
jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių, biudžetinių įstaigų 
bendradarbiavimą, skatinti asmenų, dirbančių su jaunimu bei jaunų specialistų kvalifikacijos 
tobulinimą, teikti paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms, dalyvauti 

                                                             
 
 

9 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“. 
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respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo, 
kultūros, sporto įstaigų ir NVO ir siekti informacinio bendradarbiavimo su neformaliomis 
jaunimo grupėmis ir jaunimo organizacijomis (rajone). 
 
Vis dėlto, suformuotos priemonės nėra išsamiai detalizuotos (išskyrus paramos jaunimo ir su 
jaunimu dirbančioms organizacijoms teikimo tvarką, įtvirtintą savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimo programoje). Be to, savivaldybės JP dokumentuose mažai  dėmesio yra skirta 
jaunimo neformaliojo ugdymo plėtrai, jaunų šeimų problemoms spręsti. Kita vertus, 
remiantis vertinimui surinktais duomenimis,  jaunų šeimų ir būsto klausimų sprendimą 
planuojama įtraukti į savivaldybės JP prioritetines sritis, atnaujinant JP reglamentuojančius 
dokumentus. Apibendrinant, Anykščių rajono savivaldybės jaunimo politikos atitikimas 
nacionalinės jaunimo politikos prioritetams yra vertintinas vidutiniškai-gerai. 
 

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

 12 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 
pariteto principu 
sudaryta Jaunimo 
reikalų taryba 

Palyginti menki JRT 
veiklos įgaliojimai ir įtaka 
savivaldybės politikos 
formavimui. 
Nesudarytas metinis JRT 
veiklos planas. 

Formuoti metinius 
JRT veiklos planus ir 
priskirti atsakomybę 
už jų įgyvendinimą 
JRT nariams. 
Efektyviau 
organizuoti JRT veiklą. 

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

Jaunimo politikos 
priemonės numatytos 
strateginiame 
savivaldybės plane ir 
atskirų skyrių veiklos 
planuose. 

Ne visi skyriai išskiria 
jaunimo politikos 
klausimus tarp savo 
veiklos prioritetų. 

 

JP įgyvendinimo 
priemonės turėtų būti 
išskirtos atskirų 
savivaldybės 
struktūrinių padalinių  
veiklos planuose.  

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

Veikia kelios 
tarpžinybinės darbo 
grupės, svarstančios 
jaunimui aktualius 
klausimus. 

Be JRT, tiesiogiai jaunimo 
klausimams skirtų 
tarpžinybinių tinklų nėra. 

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

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir 
priemonių atitikimas 

Savivaldybė dalyvauja 
įgyvendinant kelias 
nacionalines su 
jaunimo politika 

Savivaldybėje 
įgyvendinami projektai 
nepakankamai grįsti 
jaunimo poreikių 

Siekti kuo geresnio 
savivaldybės JP 
atitikimo nacionalinės 
JP prioritetams. 

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams 

susijusias programas. tyrimais. JP įgyvendinimo 
priemonės nėra 
pakankamai išsamiai 
detalizuotos JP 
reglamentuojančiuose 
dokumentuose. 

Numatyti ir 
suformuoti reikiamas 
priemones atskirų JP 
sričių įgyvendinimui. 
Reikėtų diegti 
jaunimo poreikių 
tyrimų sistemą. 
Aktyvinti jaunimo 
organizacijas jas 
įtraukiant į rengiamus 
ir įgyvendinamus 
projektus. 
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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 būdais10. 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. 13 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. 

 
13 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra 

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

                                                             
 
 

10 Stebėsenos naudos pristatymas pagal Behn R., „Why Measure Performance? Different Purposes Require 
Different Measures“. Public Administration Review, 2003, 5, 588-598. 
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 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
kylančias ir kilsiančias 
problemas įgyvendinant 
politikos tikslus.  

programos vertę ir 
naudą visuomenei.  

dėl politikos krypties 
kaitos.  

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

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

Kada 
atliekama? 

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

Šaltinis: sudaryta autorių 
 

Laikantis Metodikos struktūros, skyrių sudaro šešios dalys: 
 pirma, pristatoma, kokios savivaldybėje veikiančios organizacijos sistemingai vykdo 

tyrimus jaunimo politikos srityje ir aptariami vykdomi jaunimo situacijos tyrimai, jų 
įvairovė, kokybė ir naudingumas; 

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

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

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

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

 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Anykšių rajono savivaldybėje iki šiol buvo atliktas tik vienas tyrimas jaunimo klausimais – 
2009 m. savivaldybės Jaunimo reikalų taryba inicijavo mokyklinio amžiaus jaunimo poreikių 
tyrimą. Šį tyrimą atliko Jaunimo reikalų koordinatorė.  
 
Minėto tyrimo metu buvo apklausti 163 respondentai: 79 vaikinai ir 84 merginos. Šiuo 
tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip mokyklinis jaunimas apskritai vertina jaunimo 
užimtumo organizavimą, mokymo kokybę, bendrojo lavinimo mokyklų pasiekiamumą bei 
materialinę bazę, kaip leidžia laisvalaikį, kokia veikla yra populiariausia ir priimtiniausia 
jaunam žmogui. Dalis klausimų buvo skirta išsiaiškinti mokyklinio jaunimo dalyvavimui įvairių 
organizacijų veiklose. Išanalizavus respondentų atsakymus, padaryta išvada, kad didelė dalis 
mokyklinio jaunimo dalyvauja veikloje, susijusioje su ugdymu ir lavinimu. Iš jų 17,2 proc. 
apklausoje dalyvavusių jaunuolių įsijungia į jaunimo organizacijų vykdomas veiklas, daugiau 
nei 43 proc. respondentų apskritai niekur nedalyvauja. Tyrime buvo išskirtos pagrindinės 
respondentų nedalyvavimo veiklose priežastys: laiko trūkumas, organizacijos, kurios veikloje 
norėtų dalyvauti, nebuvimas bei netinkamas autobusų važiavimo grafikas. 
 
Analizuojant atliktos mokyklinio jaunimo apklausos rezultatus, į atviro tipo klausimą, kokių 
priemonių reikėtų imtis, norint pagerinti jaunimo situaciją rajone, išryškėjo, kad reikia steigti 
jaunimo centrus ne tik mieste, bet ir rajone, įsteigti kino centrą, organizuoti susitikimus su 
žymiais žmonėmis, paskaitas su psichologais, organizuoti šokius, diskotekas, sudaryti 
palankias užimtumo galimybes, siekti užtikrinti saugumą, sudaryti palankais sąlygas rajono 
jaunimui dalyvauti įvairiose veiklose, sureguliuoti autobusų važiavimo grafikus. 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai  
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Be to, Anykščių rajono savivaldybės administracija 2011 m. liepos mėn. atliko gyventojų 
apklausą11 siekdama atnaujinti Anykščių rajono plėtros 2009 - 2013 m. strateginį planą ir 
nustatyti savivaldybės vystymosi prioritetus ir priemones 2012-2019 metų laikotarpiui. Taip 
pat atsiklausta Anykščių rajono savivaldybės gyventojų nuomonės rengiant naują trumpalaikį 
Anykščių rajono savivaldybės 2012-2014 metų strateginį veiklos planą. Tarp apklausos 
klausimų buvo ir klausimai, susiję su jaunimo problematika. 
 

 
Sisteminga jaunimo situacijos stebėsena Anykščių rajono savivaldybėje nėra atliekama, 
tačiau, remiantis apklausos metu savivaldybės atstovų pateikta informacija, atskiri 
savivaldybės skyriai savo poreikiams renka duomenis apie poreikius neformaliam ugdymui 
bei tokio ugdymo pasirenkamumą, taip pat kaupia statistiką apie dalyvavimą prevenciniuose 
projektuose. Taip pat renkami duomenys socialinio pažeidžiamumo klausimais, 
nusikalstamumo statistika. Jaunimo situacija rajone yra apžvelgiama JRK metinėse veiklos 
ataskaitose. 
 
Remiantis apklausos duomenimis, be savivaldybės administracijos, tik viena su jaunimu 
dirbanti organizacija renka duomenis apie jaunimą (26 pav.)  
26 pav. Ar Jūsų organizacija renka ir sistemina kokius nors duomenis apie jaunimą? 

36.4

63.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Taip 

Ne

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Anykščių rajono savivaldybėje jaunimo politikos įgyvendinimas sistemingai nėra vertinamas, 
taip pat iki šiol nebuvo vykdyti išoriniai įvertinimai. Savivaldybės lygmeniu, jaunimo politikos 
įgyvendinimas vertinamas tik teikiant JRK metines veiklos ataskaitas, kuriose yra 
apžvelgiama jaunimo situacija, pateikiamos išvados bei jomis remiantis numatomi uždaviniai 
ateinantiems metams. Pastebėtina, kad vertinimui pateiktų 2009 m. ir 2010 m. JRK metinių 
veiklos ataskaitų išvados ir numatomi tikslai visiškai sutampa.  
 
Kita vertus, net 63,6 proc. iš apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė, kad vykdo vidinius 
savo veiklos įsivertinimus. 
 
 
                                                             
 
 

11 http://www.manoapklausa.lt/apklausa/289392864/  

 8.2 Jaunimo situacijos stebėsena  

8.3 Jaunimo politikos vertinimas  
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27 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo vidinius veiklos  įsivertinimus? 

63.6

36.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Taip 

Ne

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
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.  
 
 Savivaldybės administracijos atstovai nurodė, kad atskirų savivaldybės administracijos skyrių 
su jų įgyvendinamomis funkcijomis susiję renkami duomenys yra naudojami rengiant skyrių 
darbo planus. Informacija apie jaunimo užimtumą, nusikalstamumą naudojama 
strateginiams veiklų prioritetams nutatyti. 
  
28 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? Proc. 
atsakiusiųjų. N=10 

45.5

54.5

0.0

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Taip

Ne, nes nežinau jog tokių esama

Ne, nes savivaldybė jų nesuteikia 
/neprieinami

Ne, nes nėra poreikio jais naudotis

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos 
duomenų naudojimas  
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Į apklausos klausimą, ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą, 
teigiamai atsakė tik savivaldybės administracijos atstovai bei dvi jaunimo organizacijos. Tuo 
tarpu visos kitos organizacijos nurodė nežinančios, kad tokių duomenų esama. 
 

 
Dauguma apklausoje dalyvavusių institucijų, įskaitant savivaldybės administracijos atstovus, į 
klausimą, ar per pastaruosius trejus metus savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo 
politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių atsakyti negalėjo arba apie tokias naujoves 
nežinojo. 27,3 proc. atsakiusiųjų teigė, kad naujovių nėra. Vienas iš savivaldybės atstovų 
pažymėjo teigiamą pokytį įtraukiant jaunimą į politikos formavimo procesą – jaunimo 
atstovai kviečiami dalyvauti strateginio planavimo veiklose. 
 
29 pav. Ar per pastaruosius trejus metus Jūsų savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo 
politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių? 

9.1

27.3

63.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Taip 

Ne

Nežinau/negaliu atsakyti

 
Šaltinis: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Apibendrinant formuluojama išvada, kad jaunimo poreikių tyrimai, situacijos stebėsena bei 
jaunimo politikos vertinimas bei inovacijų taikymas yra nepakankamai plėtojama jaunimo 
politikos įgyvendinimo sritis Anykščių rajono savivaldybėje. Išskyrus atskirą JRT iniciatyvą, 
jaunimo situacijos stebėsena ar tyrimai sistemiškai nėra atlieka, nėra kaupiama jokia 
duomenų bazė, nors JRT ir JRK funkcijos tai numato. Kita vertus, yra atlikti pavieniai ad hoc 
tyrimai (kai kuriose panašiose savivaldybėse vertintu laikotarpiu visai nebuvo atlikti jokie 
jaunimo situacijos ar poreikių tyrimai). 
 

 12 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 

Savivaldybėje vertintu 
laikotarpiu (2008-2011 
m.) atlikti mažiausiai 
du tyrimai, 

Savivaldybėje sistemingi 
tyrimai ir vertinimai 
jaunimo politikos srityje 
nėra atliekami. Rajone 

Savivaldybėje būtina 
diegti sistemingą 
jaunimo politikos 
stebėseną ir vertinimą. 

8.5  Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo politiką  

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo politikos 
tobulinimas ir 

inovacijos  
(5 ir 8 Metodikos 

indikatoriai)  

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

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

naudingumas įtraukiantys jaunimo 
politikos klausimus. 

trūksta kokybiškus 
tyrimus galinčių atlikti 
organizacijų. 

Pirma, būtina sudaryti 
jaunimo situacijos 
rodiklių sąrašą, jį 
kasmet atnaujinti ir 
viešinti. Jaunimo 
rodikliai turi būti 
sudaromi atsižvelgiant į 
įvairių skyrių poreikius, 
juos renkant 
bendradarbiaujama su 
įvairiomis savivaldybėje 
veikiančiomis 
organizacijomis. Didele 
dalimi šią veiklą JRK jau 
vykdo, tačiau reikėtų ją 
formalizuoti, viešinti 
duomenis, juos 
analizuoti. 
Antra, būtina diegti 
sistemingus jaunimo 
poreikių tyrimus, 
kuriuos atlikti kasmet, 
siekiant duomenų 
palyginamumo, 
situacijos pokyčių 
įvertinimo. Tam JRT 
turėtų išskirti 
svarbiausių tyrimo 
klausimų sąrašą, 
pasitelkti tinkamus 
tyrimo metodus 
(pavyzdžiui, 
savivaldybėje įdiegti 
apklausų įrankį), 
naudotis jaunimo 
organizacijų pagalba. 
Savivaldybėje 
įgyvendinama jaunimo 
politika turėtų būti 
kasmet vertinama 
pagal numatytus 
produkto ir rezultato 
rodiklius; o kas keturis 
– penkis metus turėtų 
būti atliekamas 
poveikio vertinimas 
(vertinama įtaka 
numatytiems efekto 
kriterijams). Poveikio 
vertinimas turėtų būti 

Duomenys apie 
jaunimą 

Pavienės 
organizacijos, taip pat 
JRK ir atskiri 
savivaldybės skyriai, 
renka įvairius 
duomenis apie 
jaunimą. 

Nevykdoma sisteminga 
jaunimo poreikių 
stebėsena, longitudiniai 
jaunimo poreikių 
tyrimai, rodikliai. 
Duomenys apie jaunimą 
nėra sisteminami ir 
viešinami. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Apklaustų organizacijų 
teigimus, dalis jų 
vykdo vidinius veiklos 
įsivertinimus. 

Savivaldybėje 
nevykdomas 
sistemingas jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
vertinimas 
(apsiribojama metine 
JRK veiklos ataskaita). 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

Savivaldybės 
administracijos 
teigimu, renkami 
duomenys naudojami 
formuojant 
savivaldybės strateginį 
planą, skyrių veiklos 
planus. 
Bent dvi jaunimo 
organizacijos 
naudojasi savivaldybės 
renkamais 
duomenimis apie 
rajono jaunimą. 

Nesant sistemingos 
jaunimo poreikių 
stebėsenos ir tyrimų, 
jaunimo politikos 
formavimas 
savivaldybėje, tikėtina, 
nėra pakankamai 
informuotas. 

Inovacijų taikymas ir 
plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo 
politiką 

Vienas iš savivaldybės 
atstovų pažymėjo 
teigiamą pokytį 
įtraukiant jaunimą į 
politikos formavimo 
procesą – jaunimo 
atstovai kviečiami 
dalyvauti strateginio 
planavimo veiklose. 

Esminių valdymo 
inovacijų nenustatyta. 



52 

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. 

siejamas su 
savivaldybės 
strateginio plano 
įgyvendinimo pabaiga 
ir naujo plano 
formavimo pradžia, 
siekiant tinkamai 
atsižvelgti į vertinimo 
rezultatus. 
Politikos įgyvendinimo 
vertinimui savivaldybė 
turėtų numatyti 
reikiamus finansinius 
išteklius. 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS  

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

 
Anykščių rajono savivaldybė bendradarbiauja su kelių užsienio šalių jaunimo politiką 
formuojančiomis ir įgyvendinančiomis savivaldybės institucijomis. Ryšiai yra užmegzti su 
Latvija, Švedija, Italija ir Turkija, Vokietija. JRK dalyvavo tarptautiniuose renginiuose, 
mokymuose, kurie skirti patirties keitimuisi jaunimo politikos srityje.  
 
Nuo 2003 m. kiekvienais metais JRK su jaunimo grupėmis dalyvauja daugiašaliuose 
tarptautiniuose jaunimo mainuose. 2003-2006 m. vyko keturšaliai, o nuo 2007 m. – 
septynšaliai tarptautiniai jaunimo mainai. Projektus dažniausiai rengia savivaldybės 
partneriai Vokietijoje; 2005 m. daugiašalių tarptautinių jaunimo mainų stovykla buvo 
organizuota Anykščiuose – projektas buvo parengtas JRK iniciatyva, pareiškėjas buvo 
Anykščių Kūno kultūros ir sporto centras.  
 
2009 m. vasarą 14 aktyvių rajono jaunuolių dalyvavo daugiašaliuose tarptautiniuose 
mainuose Vokietijoje ir Latvijoje. 2010 m. vasarą penkiolika Anykščių rajono jaunuolių 
dalyvavo tarptautinių daugiašalių jaunimo mainų stovyklose Vokietijoje ir Slovakijoje. Rajono 
mokyklos taip pat gana aktyviai vykdo įvairius tarptautinius moksleivių mainus. 
 
Apklausos duomenimis, kai kurie jaunuoliai nesijaučia turintys vienodas galimybes dalyvauti 
tokiuose jaunimo mainuose – nėra aiškių atrankos kriterijų, trūksta skaidrumo vykdant 
atranką. JRK pažymėjo, kad dažiausiai dalyvauti yra kviečiami aktyvūs, organizacijų veiklose 
dalyvaujantys jauni žmonės, yra kreipiamasi į bendrojo lavinimo mokyklas su prašymu 
deleguoti mokinius; yra stengiamasi sudaryti sąlygas dalyvauti jaunimo mainuose ne tik 
miesto mokyklų ir jaunimo organizacijų atstovams, bet ir rajono. 
 

 
Apibendrinant skyriuje pateiktą informaciją, daroma išvada, kad tarptautinis 
bendradarbiavimas yra plėtojamas, tačiau nėra pakankamas. 
 

 13 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas 

(9 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Plėtojami tarptautiniai 
ryšiai. 
Kiekvienais metais 
vykdomi tarptautiniai 
jaunimo mainai. 

Jaunimo atstovų 
įtraukimas į 
tarptautines 
delegacijas. 
Tarptautinis 
bendradarbiavimas 
su užsienio 

Sudaryti sąlygas daugiau 
jaunimo atstovų dalyvauti 
tarptautinėse delegacijose. 
Efektyvinti apsikeitimą 
informacija su užsienio 
šalių partneriais jaunimo 
politikos įgyvendinimo ir 

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. 

partneriais jaunimo 
politikos 
įgyvendinimo 
klausimais. 
Gerosios užsienio 
šalių praktikos 
perėmimas. 

gerosios praktikos 
klausimais. 
Iš esmės, daugiau plėtoti 
tarptautinį 
bendradarbiavimą. 
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 10. GEROJI PRAKTIKA 

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

 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo 
organizacijų; 

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

 
Vienas iš apklausos respondentų nurodė, kad gerąja praktika galėtų būti laikomas su 
Nacionaliniu plėtros institutu įgyvendintas pilotinis Jaunimo verslumo centrų projektas, kurio 
pasekoje įsteigta VšĮ Anykščių jaunimo verslumo centras sėkmingai veiklas vykdo iki šiol. 
 
2005–2006 metais Nacionalinės plėtros institutas kartu su partneriais (Anykščių, Mažeikių, 
Tauragės ir Zarasų rajonų savivaldybėmis bei teritorinėmis darbo biržomis, taip pat su 
Švedijos organizacija „Communicare“) įgyvendino projektą „Pilotiniai jaunimo verslumo 
centrai“, kurį iš dalies finansavo PHARE 2003 bendradarbiavimo programa Baltijos jūros 
regione. Jaunimo verslumo centrų projektas yra Nacionalinės plėtros instituto nuoseklaus 
trejų metų darbo skatinant jaunimo verslumą rezultatas. Projektu siekta sudaryti sąlygas 
skatinti minėtų rajonų jaunimo asmeninį verslumą (sugebėjimą suprasti, ko jie nori siekti 
gyvenime), motyvaciją grįžti į tėvynę, kurti ir dirbti savo gimtinėje. Kaip instrumentas 
pasirinkti Jaunimo verslumo centrai (JVC). Siekiant užtikrinti jų efektyvumą, projekto metu 
parengta ir adaptuota jaunimo verslumo plėtros metodika, grįsta Švedijos partnerio 
„Communicare“ veiklos sėkmės pagrindu. Šios organizacijos veikla yra įvardijama kaip 
gerosios patirties pavyzdys Europos Komisijos Baltojoje knygoje „Naujas postūmis Europos 
jaunimui“.12 
 
 

                                                             
 
 

12 http://www.npi.lt/jvc/, http://www.anglija.lt/aktualijos/verslas/jaunimo_verslumo_centrai.html, 
http://www.lijot.lt/Page.aspx?pageID=182,  
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS  

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinti pagal žemiau pateiktą 
analizės modelį (30 pav.).  

 
30 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir 
apklausomis bei interviu, galima teigti, kad savivaldybės politika didžiąja dalimi apima 
nacionalinės jaunimo politikos kryptis, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių jos mastas yra 
palyginti menkas (esamų priemonių nepakanka rezultatams pasiekti). Apklausos dalyviai, 
atsakydami į klausimą, kokios politikos sritys ir jaunimo poreikiai turėtų būti daugiau 
įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę, akcentavo Įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką 
daugiau dėmesio turėtų būti skiriama jaunimo užimtumo galimybių didinimui, savanorystės 
bei verslumo skatinimui, neformaliojo ugdymo plėtrai. Iki šiol įgyvendinant jaunimo politiką 
nebuvo aiškiai išskiriamos tikslinės jaunimo grupės, tačiau atnaujinant  savivaldybės JP 
reglamentuojančius dokumentus bei atsižvelgiant į esamus poreikius, vienu iš prioritetu 
planuojama nustatyti jaunų šeimų ir būstų klausimų sprendimą. 
 
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Anykščių rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai-
gerai13. 

                                                             
 
 

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

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys 
atitinka nacionalinės jaunimo politikos kryptis ir 
savivaldybės jaunimo situaciją? 
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Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra integruoti į kitas viešosios politikos sritis – jie 
atsispindi savivaldybės strateginiame plane, pavienių savivaldybės administracijos skyrių 
planuose. Vis dėlto, dažniausiai skirtingų savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planuose 
JP įgyvendinimo priemonės nėra išskiriamos, prie JP įgyvendinimo atskiri skyriai prisideda 
tiek, kiek tai yra reikalinga vykdant tiesiogiai jiems priskirtas funkcijas. Institucinė 
partnerystė daugiausiai įgyvendinama per pariteto principu suformuotą Jaunimo reikalų 
tarybą. Tarpžinybinis bendradarbiavimas vystomas savivaldybėje veikiančiose darbo grupėse 
ir komisijose, į kurias vis dažniau yra kviečiami ir jaunimo atstovai, tačiau be JRT, kitų, 
išskirtinai jaunimo klausimus nagrinėjančių tarpžinybinių tinklų savivaldybėje nėra. Per 
pastaruosius trejus metus tarpžinybinio bendradarbiavimo pobūdis ženkliai nekito. Pagal šį 
kriterijų Anykščių rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai. 
 

 
Anykščių rajono savivaldybėje jaunimo dalyvavimo įgyvendinant jaunimo politiką lygis yra 
vidutinio lygio, tačiau per pastaruosius trejus metus jaunimo įtraukimas į strateginių 
sprendimų jaunimo politikos srityje žymiai sustiprėjo. Savivaldybėje yra sukurtas 
mechanizmas suinteresuotųjų šalių įsitraukimui  –  veikia Jaunimo reikalų taryba, joje 
dalyvauja 6 jaunimo NVO atstovai.  Kita vertus, Jaunimo reikalų tarybos veikla galėtų būti 
aktyvinama, JRT suteikiami stipresni įgaliojimai. JRT dalyvaujančių jaunimo organizacijų 
atstovų aktyvumas nėra pakankamas; šiuos atstovus būtina mokyti, aktyvinti jų veiklą. 
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Anykščių rajono savivaldybė yra vertinama gerai. 
 

 
Jaunimo politikos informuotumas savivaldybėje yra vidutinio lygio. Savivaldybėje JRK, atskiri 
savivaldybės administracijos skyriai ir pavienės organizacijos renka duomenis apie rajono 
jaunimą ir veikiančias jaunimo organizacijas. Nors savivaldybėje neveikia sisteminga jaunimo 
situacijos ir poreikių stebėsenos, tyrimų ir vertinimo sistema, per pastaruosius trejus metus 
buvo vykdyti jaunimo poreikių tyrimai. Būtina toliau stiprinti jaunimo poreikių stebėseną ir 
jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimą. Detalios išvados ir rekomendacijos kaip tai 
įgyvendinti pateiktos 8.6 skyriuje. 
 

 
Anykščių rajono savivaldybėje nėra sistemingos atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, 
organizuotų ir neformalių moksleivių, studentų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių 
subkultūrų atstovų, įvairių pomėgių ir pan. grupių) poreikių stebėsenos, nors atskiri 
savivaldybės administracijos skyriai renka jų veiklai reikalingus duomenis. Todėl galima 
teigti, kad įgyvendinant jaunimo politiką yra vidutiniškai atsižvelgiama į jaunimo grupių 
                                                                                                                                                                              
 
 

– vidutiniškai atitinka; 4 – gerai atitinka; 5 – puikiai atitinka. Jeigu vertinama, pavyzdžiui, „prastai-
vidutiniškai“ arba „labai gerai“, įvertinimo balas yra per vidurį – šiuo atveju 2.5 ir 4.5. 

Ar jaunimo politika yra integruota, 
horizontali? 

Ar jaunimo politika įgyvendinama 
užtikrinant suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą? 

Ar jaunimo politika yra informuota 
(grįsta poreikių nustatymu)? 

Ar įgyvendinant jaunimo politiką 
atsižvelgiama į visų jaunimo grupių 
interesus? 
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interesus. Numatytų jaunimo politikos priemonių atitikimas jaunimo poreikiams yra 
vidutiniškas; kaip minėta kituose skyriuose, būtina stiprinti priemones, skirtas jaunimo 
užimtumo didinimui, savanorystės bei verslumo skatinimui. 
 

 
Anykščių rajono savivaldybėje sukurtos gana geros prielaidos jaunimo politikos 
įgyvendinimui: veikia Jaunimo reikalų taryba, didžiąją dalį savo darbo laiko su jaunimo 
klausimais dirba Jaunimo reikalų koordinatorė, kuri yra pavaldi savo skyriaus vedėjui. 
Savivaldybėje sukurtos palyginti geros JRK darbo sąlygos. Tačiau finansiniai ištekliai, skiriami 
jaunimo veiklos stiprinimui ir jaunimo politikos įgyvendinimui, yra palyginti skurdūs. Taip pat 
turėtų būti aktyvinama ir stiprinama JRT veikla.  
 
Per pastaruosius trejus metus prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui buvo stiprinamos: 
suaktyvėjo JRT veikla, inicijuojamas JRK veiklos stiprinimas. Apibendrinant, pagal šį kriterijšų 
Anykščių rajono savivaldybė yra vertinama gerai. 
 

 
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos 
rezultatus, interviu ir apklausos metu surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, 
kokiu mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Savivaldybėje 
veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų buvo prašoma įvertinti jaunimo 
politikos pasiekimus per pastaruosius trejus metus šiose srityse: 

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

 
Atsakant į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama jaunimo 
politika pasiekė reikšmingesnių rezultatų, geriausiai vertinti savivaldybės pasiekimai 
rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija, užtikrinant jaunimo dalyvavimą ir 
aktyvumą, savanorystę, skatinant tarptautinę jaunimo veiklą, kūrybiškumą, verslumą (31 
pav.). Tačiau visi šie pokyčiai vertinti vidutiniškai (3.27 – 3.4 balais iš 5 galimų), tai reiškia, 
kad teigiami pokyčiai nebuvo ženklūs. Žemiausiai įvertintos savivaldybės pastangos didinant 
jaunimo galimybes įsidarbinti bei mažinant jaunimo socialinę atskirtį. Tikėtina, kad prie 
žemesnių savivaldybės jaunimo politikos rezultatų šiose srityse prisidėjo ir ekonominė bei 
finansinė krizė. 
 

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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31 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 

3.18

2.10

3.27

3.40

3.36

2.91

3.36

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

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: Anykščių rajono organizacijų apklausa, 2011  
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