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 ĮVADAS  

Vertinimas atliktas 2011 m. rugsėjo – lapkričio 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 Šalčininkų rajono savivaldybėje, joje 
įgyvendinamas programas ir priemones, skirtas jaunimui; 

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

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

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

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

 trečia, naudoti Vilniaus rajono savivaldybėje veikiančių su jaunimu dirbančių 
organizacijų apklausos duomenys. Apklausą 2011 m. rugsėjo mėn. atliko VPVI. Su 
jaunimu dirbančių organizacijų apklausoje dalyvavo septynios Vilniaus rajone 
veikiančios organizacijos, iš jų viena su jaunimu dirbanti organizacija, dvi 
neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigos, dvi jaunimą atstovaujančios organizacijos 
ir du savivaldybės administracijos atstovai. 

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

2011 m. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje yra vienas miestas – Nemenčinė, 4 rajono 
miesteliai: Bezdonys, Maišiagala, Mickūnai, Šumskas, didžiausios gyvenvietės – Skaidiškės, 
Rudamina, Pagiriai, Nemėžis, Valčiūnai, Kalveliai, Juodšiliai, Avižieniai, Maišiagala. Vilniaus 
rajone yra 1167 kaimai ir miesteliai. 
 
Vertinimo tikslais savivaldybei yra priskirtas „kaimiškumo“ laipsnis. Suklasifikavus Lietuvos 
savivaldybes pagal kaimiškumo laipsnį, išskiriamos kelios grupės: „labai kaimo“, „kaimo“, 
„pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Šių grupių atskyrimui taikytos Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) naudojamos kiekybinės ribos1. Pagal šį 
kriterijų Vilniaus rajono savivaldybė priskiriama „priemiesčio“ savivaldybių kategorijai. 
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis2, 2011 m. pradžioje Vilniaus rajone gyveno 
18140 gyventojai, iš jų 6641 Vilniaus mieste, 11499 – kaimuose. 2011 m. pradžioje jaunimas 
(14-29 m.) sudarė 23,3 % visų gyventojų (žr. 1 lentelę).  
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius 
mieste 

Gyventojų skaičius 
kaimuose 

Jaunimo skaičius 
visame rajone 

95880 5769 90165 21019 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis. 
 
Lietuvos darbo biržos duomenimis 2011 m. lapkričio 1 d. Vilniaus rajono savivaldybėje buvo 
registruota 8990 bedarbių, iš jų jaunimas iki 25 metų sudaro 19,1 proc. visų Vilniaus raj. 
registruotų bedarbių. 

                                                             
 
 

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

2 http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M3010202&PLanguage=0. 
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS 
ĮGYVENDINIMUI 

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

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

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

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

 
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus JP strateginiame planavime. 
Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija, savivaldybėje 
padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus darbuotojų kaitai. 
Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo programa, parodo, kaip 
numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje. 
 
Teisės aktų struktūra  
 
Vilniaus rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos įstatymais3 bei Vilniaus rajono savivaldybės teisės aktais, kurie 
išvardijami žemiau pateiktoje lentelėje. 
 
2 lentelė. Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojantys teisės aktai ir 
kiti dokumentai 

Dokumentas Patvirtinta (metai) 
Vilniaus rajono savivaldybės 2010-2013 metų strateginis veiklos 
planas 

2010 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. 
specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybės aprašymas  

2010 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. 
specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) kasmetiniai darbo planai 

2009-2011 

                                                             
 
 

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

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių 
teisės aktų struktūra 
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Dokumentas Patvirtinta (metai) 
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. 
specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) kasmetinės veiklos 
ataskaitos 

2009-2010 

Vilniaus rajono tarybos sprendimas dėl 2011 m. biudžeto patvirtinimo 2011 

Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkurso 
organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas 

2011 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis4 
 
Strateginių jaunimo politikos dokumentų (JP koncepcija, JP strategija) Vilniaus rajono 
savivaldybėje nėra patvirtinta. Atskiros jaunimo politikos sritys integruotos į Vilniaus rajono 
savivaldybės 2010-2013 metų strateginį veiklos planą (Švietimo kokybės ir prieinamumo 
didinimo programa, Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programa, Socialinės atskirties 
mažinimo programa)5. 
 
Pagrindiniai jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje dokumentai yra „Vaikų ir jaunimo 
socializacijos programų rėmimo konkurso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje 
tvarkos aprašas“6 bei metinis JRK veiklos planas. Pastarąjį dokumentą rengia ir, įgyvendinant 
jaunimo politiką, juo vadovaujasi tik jaunimo reikalų koordinatorius. JRK metų veiklos planas 
yra integruojamas į Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus planą.  
 
JRK veikia pagal Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą, kuriame 
įtvirtinti specialūs reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam specialistui, jo funkcijos bei 
atskaitomybė7.  
 
Jaunimo reikalų taryba (JRT) Vilniaus rajono savivaldybėje nesudaryta. 
 
Vertinimo metu8 surinkti duomenys rodo, kad kitų savivaldybės administracijos padalinių 
įsitraukimas į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą yra ribotas – tiek, kiek tai liečia jų 
tiesioginių funkcijų vykdymą.  
 
Apibendrinant, savivaldybėje jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą 
galima vadinti nepakankama, atitinkamai jaunimo politikos savivaldybėje įgyvendinimas yra 
mažai reglamentuotas, į planavimo procesą, rengiant jaunimo politikos įgyvendinimo 
dokumentus, mažai įtraukiami kiti struktūriniai savivaldybės padaliniai ir jaunimo 
organizacijos, kiti socialiniai partneriai. 
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Vilniaus rajono savivaldybės 2010-2013 metų strateginiame veiklos plane jaunimo politikai 
atskirų tikslų ir uždavinių nėra suformuluota, jaunimo politikos sritys integruotos į 
savivaldybės Švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo, Kultūros, sporto ir turizmo 
vystymo, Socialinės atskirties mažinimo programas. Už šių priemonių vykdymą atsakingi 

                                                             
 
 

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

5 Vilniaus rajono savivaldybės 2010-2013 metų strateginis veiklos planas 
6 Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A27-1033 
7 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialisto (jaunimo reikalų 

koordinatoriaus) pareigybės aprašymas 
8 Čia ir toliau – 2011 m. rugsėjo – lapkričio mėn. 
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savivaldybės skyriai, kurių funkcijos susijusios su švietimu, socialinėmis paslaugomis, kultūra, 
sportu.  
 
Vaikų ir jaunimo socializacijos galimybių plėtojimui vasaros atostogų metu Vilniaus rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A27-1033 
patvirtintas Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkurso organizavimo Vilniaus 
rajono savivaldybėje tvarkos aprašas9. 2011 m. skelbtame Vaikų ir jaunimo socializacijos 
programų rėmimo atrankos konkurse gali dalyvauti tik Vilniaus rajono švietimo įstaigos, 
kurių steigėjas yra Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Konkurso tikslas – plėtoti 
vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes mokinių vasaros atostogų metu. 

 
Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimas detalizuojamas JRK metiniuose 
veiklos planuose, kuriuose numatomos konkrečios jaunimo politikos įgyvendinimo 
priemonės ir terminai. 
 
1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę, 
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 – 
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. Atsakymų vidurkiai. N=610 

4

4

4

2,6

2,6

3

1 2 3 4 5 6 7 8

Savivaldybė atsižvelgia į visų
savivaldybėje esančių jaunimo

grupių poreikius

Savivaldybė gerai atsižvelgia į
socialiai pažeidžiamo jaunimo

poreikius

Savivaldybės jaunimo politika gerai
atitinka savivaldybės jaunimo

situaciją, poreikius

Savivaldybės administracijos atstovai Kitos organizacijos
 

Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Jaunimo organizacijų apklausoje dalyvavę respondentai savivaldybės įgyvendinamą jaunimo 
politiką vertino patenkinamai (žr. 1 pav.). Jaunimą atstovaujančių organizacijų atstovai 
savivaldybės įgyvendinamą politiką įvertino žemiau nei savivaldybės administracijos atstovai 
(vidutiniškai 2,7 balais iš 5 galimų, kai tuo tarpu savivaldybės administracijos atstovai 
savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką ir jos atitikimą poreikiams vertino vidutiniškai 
4,0 balais). 
 

                                                             
 
 

9 Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkurso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos 
aprašas, 2011  

10 Čia ir toliau N = į apklausos klausimą atsakiusiųjų apklausos respondentų skaičius. 
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2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. Proc. 
atsakiusiųjų. N=7 
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Savivaldybės administracijos atstovai Kitos organizacijos
 

Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Atsakydami į klausimą, kokios jaunimo politikos sritys turėtų būti daugiau įtraukiamos į 
savivaldybės darbotvarkę, respondentai pabrėžė užimtumo skatinimą, taip pat išskyrė 
pagalbą socialiai pažeidžiamam jaunimui, socialinę apsaugą (žr. 2 pav.). Švietimo, jaunų 
šeimų ir būsto problemų sprendimo poreikį akcentavo savivaldybės administracijos atstovai, 
tuo tarpu kitų organizacijų atstovai pabrėžė sporto skatinimą. Nė vienas respondentas 
nepažymėjo, kad verslumas ir savanorystė turėtų būti daugiau įtraukiami į savivaldybės 
darbotvarkę. 
 
3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės 
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=7 
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Savivaldybės administracijos atstovai Kitos organizacijos
 

Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  
Atsakant į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus jaunimo politikos klausimai buvo 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę, išsiskyrė savivaldybės administracijos 
darbuotojų ir kitų organizacijų atstovų nuomonės: savivaldybės darbuotojai mano, kad 
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jaunimo politikos klausimai vis daugiau įtraukiami, o jaunimo organizacijų atstovai priešingai 
- kad reikšmingų pokyčių nėra arba negalėjo atsakyti (žr. 3 pav.). 
 
4 pav. Ar, Jūsų nuomone, pasikeitė Jūsų savivaldybės jaunimo poreikiai per 2008 – 2011 m. 
laikotarpį? Proc. atsakiusiųjų. N=7 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Atsakant į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus pasikeitė jaunimo poreikiai, daugiau 
kaip pusė respondentų nurodė, kad poreikiai nepakito, 43 proc. - kad poreikiai pasikeitė (žr. 
4 pav.). Respondentai pažymėjo, kad jaunimo poreikiai išaugo organizuoto laisvalaikio 
galimybių didinimo atžvilgiu. 
 
Apibendrinant, pagrindinėmis savivaldybės jaunimo politikos kryptimis galima įvardinti 
jaunimo užimtumo didinimą, pagalbą socialiai pažeidžiamam jaunimui ir socialinę apsaugą. 
Vilniaus rajono jaunimo poreikiai nėra sistemingai ir nuosekliai tiriami, todėl palyginti esamų 
poreikių su savivaldybėje įgyvendinama jaunimo politika nebuvo galimybės. Vertinimas leido 
suformuoti kelias įžvalgas dėl jaunimo politikos tinkamumo ir atitikimo jaunimo poreikiams: 

 Pirma, jaunimo politikos priemonės struktūrinėms problemoms spręsti yra 
nepakankamos.  

 Antra, savivaldybė neišskiria jaunimo tikslinių grupių, kurioms turėtų būti teikiamas 
prioritetas bei netiria atskirų grupių poreikių (pvz., kaimo jaunimo, probleminio 
jaunimo ir pan.). Todėl neįmanoma įvertinti, kaip savivaldybės įgyvendinama 
jaunimo politika atitinka atskirų jaunimo grupių poreikius.  

 Trečia, jaunimo politikai savivaldybėje skiriamas nepakankamas dėmesys, kadangi 
šiuo metu savivaldybėje nėra veikiančios Jaunimo reikalų tarybos, savivaldybės 
teritorijoje gyvenantis jaunimas nėra pakankamai aktyvus, todėl rajone yra palyginti 
mažai realiai veikiančių jaunimo organizacijų. Taip pat nesukurta jaunimo 
organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“.  

 

 
Šiame skyriuje pristatomos jaunimo politiką įgyvendinančios savivaldybės institucijos, 
pateikiamas valstybės tarnautojų skaičius. 
 
Jaunimo politiką Vilniaus rajone įgyvendina JRK, taip pat atskiri savivaldybės struktūriniai 
padaliniai. Vykdydami savo tiesiogines funkcijas prie jaunimo politikos įgyvendinimo 
prisideda savivaldybės Vaikų teisių apsaugos, Kultūros, sporto ir turizmo, Švietimo, 
Investicijų skyriai. 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios 
institucijos ir valstybės tarnautojai 
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3 lentelė. Institucijos ir valstybės tarnautojai atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą 

Institucija 
Skyrius / valstybės 

tarnautojas / 
valdymo institucija

Kaip prisideda įgyvendinant 
jaunimo politiką savivaldybėje 

(funkcijos) 

Indėlio į jaunimo 
politikos 

įgyvendinimą 
įvertinimas 

(žemas, vidutinis, 
aukštas) 

Vilniaus 
rajono 
savivaldybės 
administracija 

Vaikų teisių 
apsaugos skyrius  

Užtikrina vaikų teisių apsaugą 
savivaldybėje 

Vidutinis / žemas  

Švietimo skyrius  
(1 specialistas -
Jaunimo reikalų 
koordinatorius, 
įgyvendina 
jaunimo politiką 
greta kitų veiklų) 

Tiesioginė funkcija, taip pat 
užtikrina LR Vaiko minimalios ir 
vidutinės priežiūros įstatymo 
įgyvendinimą savivaldybėje 

Aukštas / vidutinis 

Kultūros, sporto 
ir turizmo skyrius 

Organizuoja renginius, į kuriuos 
pritraukia jaunimą 

Vidutinis / žemas 

Investicijų 
skyrius 

Koordinuoja jaunimui skirtos 
infrastruktūros projektus 

Vidutinis / žemas 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis ir viešai prieinama 
informacija 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybėje už jaunimo politikos įgyvendinimą 
atsakingas 1 darbuotojas (jaunimo reikalų koordinatorius), jaunimo politikos įgyvendinimui 
skiriantis apie 80 procentų savo darbo laiko.  
 
Apibendrinant surinktus duomenis, galima daryti šias išvados dėl struktūrinių prielaidų 
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimui: 

 Pirma, Vilniaus rajono savivaldybėje nesudarytos pakankamos jaunimo politikos 
įgyvendinimo prielaidos: nesuformuota ir neveikia Jaunimo reikalų taryba, 
nepatvirtinti jos nuostatai.  

 Antra, savivaldybės veikla jaunimo politikos įgyvendinime daugumoje atvejų 
apsiriboja finansinių lėšų skyrimu mokyklinio amžiaus jaunimui skirtoms veikloms. 
Jaunimo nevyriausybinių organizacijų (NVO) dalyvavimas valdyme taptų aktyvesnis, 
jeigu būtų sukurta JRT su pakankamai dideliais įgaliojimais. Taip pat jaunimą reikėtų 
aktyviau informuoti apie galimybes įsitraukti į jaunimo politikos formavimo ir 
įgyvendinimo procesus savivaldybėje. 

 

 
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje yra sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai bei 
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti. 
 
Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra valstybės tarnautojas, 
dirbantis savivaldybės Švietimo skyriuje. Nustatytas dvigubas JRK pavaldumas – JRK yra 
tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Švietimo skyriaus vedėjui ir Vilniaus rajono savivaldybės 
administracijos direktoriui. Vilniaus rajono savivaldybėje JRK apie 80 procentų savo darbo 
laiko skiria jaunimo politikos įgyvendinimo klausimams.  
 
Vilniaus rajono savivaldybėje JRK kaita nėra dažna. Nuo 2010 m. šias pareigas eina Švietimo 
skyrius vyriausioji specialistė Agnieška Lembovič. 

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus 
darbo sąlygos 
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JRK veikia pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 10 d. 
įsakymu Nr. A27-429 patvirtintą pareigybės aprašymą, kuriame išvardintos JRK priskirtos šios 
jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijos: 

 siekiant įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką, inicijuoti jai įgyvendinti reikalingas 
priemones; 

 siekiant, kad jaunimo politikos nuostatos būtų tinkamai įgyvendintos savivaldybėje, 
rengti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymų ir savivaldybės mero potvarkių, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu, 
projektus; 

 siekiant visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos 
klausimais, teikti suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie 
jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, kaupti ir skleisti informaciją apie 
jaunimo veiklos galimybes, konsultuoti šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo 
organizacijas; 

 siekiant sekti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius, rengti 
metines apžvalgas apie jaunimo politikos įgyvendinimą ir su jomis supažindinti 
administracijos direktorių, kitų savivaldybės institucijų, jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų atstovus;  

 siekiant, kad būtų užtikrintas efektyvus Jaunimo reikalų tarybos posėdžių darbas ir 
techninis posėdžių aprūpinimas, koordinuoti jos darbą.  

 bendradarbiauti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų 
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis 
jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais, tokiu būdu užtikrinant 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą jaunimo politikos įgyvendinimo srityje;  

 siekiant užtikrinti, kad perduotos funkcijos būtų tinkamai vykdomos, 
bendradarbiauti su savivaldybės administracijos tarnautojais, įmonių, įstaigų, 
organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo 
organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis 
organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis; 

 dalyvauti kitų savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant 
jaunimo politikos klausimus, kad jaunimo interesai savivaldybėje būtų tinkamai 
atstovaujami; 

 siekiant įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą, inicijuoti jaunimo organizacijų bei jaunimo 
grupių projektus savivaldybėje, kurie būtų įgyvendinami panaudojus Europos 
Sąjungos (ES) bei Lietuvos fondų lėšas; 

 siekiant perimti ir pasidalinti kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio šalių jaunimo 
politikos įgyvendinimo gerosios praktikos pavyzdžiais, dalyvauti plėtojant 
bendradarbiavimą su kitomis savivaldybėmis ir užsienio šalimis jaunimo politikos 
srityje. 

 
Šis funkcijų sąrašas puikiai atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą11, tačiau neišskiria kai 
kurių funkcijų, numatytų 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje12, pvz.: 

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

                                                             
 
 

11 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-68. 
12 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-

137. 
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 inicijuoti ilgalaikių savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijų ir priemonių 
planų rengimą, užtikrinti jų įgyvendinimą ir priežiūrą savivaldybės teritorijoje (7.4 
punktas); 

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

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

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

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

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

 
Be pagrindinių, t.y. JP įgyvendinimo funkcijų, jaunimo reikalų koordinatorei yra priskirtos 
papildomos, tiesiogiai su jaunimo reikalų koordinavimu nesusijusios funkcijos: 

 dalyvauti Vilniaus rajono vaiko gerovės komisijos veikloje; 
 koordinuoti mokyklų Vaiko gerovės komisijų veiklą; 
 kuruoti pavaldžių mokyklų pagalbos mokiniui specialistų veiklą; 
 koordinuoti socialinio ugdymo, prevencijos ar kitų prevencinių programų 

įgyvendinimą savivaldybėje; 
 kaupti ir analizuoti savivaldybės teritorijoje veikiančių švietimo ir kitų įstaigų 

informaciją teisės pažeidimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, 
smurto, nusikalstamumo, specialiojo ugdymo ar kitais klausimais. 

 
Remiantis JRK suteiktais duomenimis, prioritetinės JRK veiklos kryptys 2011-2012 m. yra: 

 sukurti jaunimo informavimo priemonių sistemą; 
 sudaryti aktyvių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų sąrašus; 
 sudaryti aktyvių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje dalyvaujančio 

jaunimo sąrašus, gerinti jų bendradarbiavimą; 
 įtraukti rajono jaunimą į aktyvią veiklą; 
 aktyvinti ir stiprinti jaunimo organizacijas. 

 
Pagrindinis planavimo dokumentas, kuriuo vadovaujasi JRK, yra Švietimo skyriaus vyriausiojo 
specialisto veiklos planas. Šį planą kasmet rengia JRK, atsižvelgiant į Vilniaus rajono 
savivaldybės 2010-2013 metų strateginiame veiklos plane numatytus uždavinius ir 
priemones. Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos planas yra integruojamas į 
Švietimo skyriaus metinį planą. Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos plane 
numatytų priemonių tikslinė grupė yra mokyklinio amžiaus (14-19 metų) jaunimas. Šios 
priemonės integruotos į LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo vykdymo 
priemonių vykdymą, socialinio ugdymo, reabilitacijos, prevencijos ir kitų prevencinių 
programų įgyvendinimo koordinavimą ir pan. 
  
JRK teikia įvairius pasiūlymus Vilniaus rajono savivaldybės institucijoms. 2008-2011 m. JRK 
pateikė 15 pasiūlymų: rekomendacijas, susijusias su paraiškų rašymu; dėl veiklos tobulinimo 
(mokinių savivaldoms); pasiūlymus dalyvauti projektuose ir kt. 
 
Remiantis JRK suteiktais duomenimis, į visus JRK pateiktus siūlymus buvo atsižvelgta. 
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JRK jaunimo klausimais bendradarbiauja su atskirais savivaldybės skyriais. Savo 
kompetencijos klausimais JRK yra įtraukta į Vilniaus rajono savivaldybės Vaiko gerovės 
komisiją (vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas, prevencinių programų 
inicijavimas, įgyvendinimo koordinavimas), taip pat Savivaldybės bendruomenės Vaiko teisių 
apsaugos tarybą (klausimų, susijusių su vaiko teisių apsauga, svarstymas, sprendimų 
priėmimas). 
 
Tačiau JRK nėra įtraukiama į tas savivaldybės komisijas ir darbo grupes, kurios turi poveikį 
sprendimams su jaunimo politika tiesiogiai susijusiose viešosios politikos srityse (pvz., 
užimtumo, būsto ir pan.), todėl neturi galimybės daryti įtakos svarbesniems sprendimams, 
reikalingiems jaunimo, ypač vyresnio jaunimo (20-29 m.), situacijai savivaldybėje pakeisti. 
 
JRK už savo veiklą atsiskaito Švietimo skyriaus vedėjui teikdamas metinę ataskaitą. Žemiau 
lentelėje pateikiami duomenys pagal JRK metines ataskaitas 2009 - 2010 m. 
 
4 lentelė. JRK metinės ataskaitos 2009-2010 m. 

Metai Vykdyta veikla 
2009  Bendrų su Lenkijos partneriais paraiškų Lietuvos – Lenkijos Jaunimo mainų 

fondui rengimas ir teikimas. 
 Pasiruošimas jaunimo koncertui „Jaunimas Jaunimui 6“. 
 Informacijos apie savivaldybėje esančias NVO organizacijas rinkimas. 
 Dalyvavimas konferencijose: „Naujosios narkotikų vartojimo tendencijos 

Lietuvoje“, „Pažadas Lietuvos jaunimui“.  
2010  Vaikų vasaros poilsio organizavimas:  

Organizuotos įvairių tipų stovyklos: meninės, sportinės, turistinės, poilsio, 
kraštotyrinės ir bendro pobūdžio. Daugiausiai poilsio stovyklas lankė vaikai iš 
socialiai remtinų šeimų. Dalinai finansuotos Lenkijos Respublikos draugijos 
„Wspólnota Polska” poilsio stovyklos.  
Organizuotos 22 stovyklos, kuriose dalyvavo 735 rajono vaikai. Savivaldybės 
skirtos lėšos - 46 510,00 Lt. 

 Vaikų išvykų į užsienį organizavimas. Organizuota 18 išvykų, dalyvavusių 
vaikų skaičius - 450, savivaldybės skirtos lėšos - 17 397,35 Lt.  

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
JRK veiklos ataskaitos neišsamios, jose nėra analizuojami ir aptariami užsibrėžto plano 
įgyvendinimo rezultatai, neanalizuojami jaunimo, ypač vyresnio jaunimo (20-29 metų), 
poreikiai bei situacija.  
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybė sudaro pakankamas sąlygas JRK tobulinti 
kvalifikaciją, dalyvaujant įvairiuose seminaruose / kursuose. Žemiau lentelėje pateikiama 
informacija apie JRK dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 2010-2011 m. Vilniaus 
rajono savivaldybės administracija prisidėjo padengdama dalį seminarų, mokymų, kursų, 
kelionės išlaidų. 
 
5 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 2010-2011 m. 

Metai Kursai / seminarai / konferencijos 
2010  Jaunimo reikalų koordinatorių tobulinimo programa; 

 Kompiuterinio raštingumo mokymai; 
 Pedagoginės psichologinės tarnybos komandinio darbo specifika: kaip 

būdami skirtingi galime dirbti kartu; 
 Įtaigaus bendravimo įgūdžiai; 
 Streso valdymas. 

2011  Stažuotė Europos Parlamente; 
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Metai Kursai / seminarai / konferencijos 
 Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės 

sistemos tvarkytojų ir vartotojų mokymai. 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 

 
Apibendrinant surinktus duomenis, galima padaryti šias išvadas: 

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

 Antra, vienas svarbiausių trūkumų yra tai, kad JRK veikla iš esmės apima jaunimo 
politikos įgyvendinimo priemones, skirtas tik jaunesnio amžiaus (14-19 metų) 
jaunimo tikslinėms grupėms.  

 Trečia, Visa atsakomybė už jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo rezultatus 
tenka JRK, tuo tarpu JRK galimybės inicijuoti struktūrines jaunimo politikos reformas 
yra labai ribotos. 

 Ketvirta, esminis trūkumas yra tai, kad savivaldybėje nei vienas struktūrinis 
padalinys, įskaitant JRK, neatlieka ilgalaikės jaunimo politikos įgyvendinimo analizės 
bei jaunimo situacijos stebėsenos, ilgalaikių jaunimo poreikių tyrimų. Tikėtina, kad 
esant geresnei jaunimo politikos poreikių ir įgyvendinimo stebėsenai ir analizei, būtų 
geriau išanalizuoti ir tenkinami Vilniaus rajono visų tikslinių jaunimo grupių poreikiai. 

 

 
6 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 1 Metodikos indikatorių. 

 
6 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui 

ir įgyvendinimui  
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Patvirtintas JRK 
pareigybės aprašymas  

Nėra patvirtinta jaunimo 
politikos koncepcija bei 
jaunimo politikos 
strategija. 

Rekomenduojama 
apsvarstyti, ar 
savivaldybėje būtina 
jaunimo politikos 
koncepcija bei 
strategija, ar esamų 
planavimo 
dokumentų pakanka. 
Rekomenduojama 
sistemingai tirti ir 
vertinti jaunimo 
situaciją. 

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

Nėra didelės JRK 
kaitos.  
JRK rengia metinius 
veiklos planus ir 
ataskaitas. 

JRK tik dalį darbo laiko 
skiria jaunimo 
klausimams. JRK dirba tik 
su jaunesnio amžiaus (14-
19 m.) jaunimo 
tikslinėmis grupėmis. 

Rekomenduojama 
suformuoti JRT, 
įtraukiant jaunimo ir 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų 
atstovus.  

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus darbo 
sąlygos 

JRK veikla aiškiai 
reglamentuota, 
sudarytos sąlygos 
kvalifikacijos kėlimui. 

Priskirtos papildomos JRK 
funkcijos – JRK yra 
atsakinga už jaunimo 
politikos formavimą ir 

Rekomenduojama 
sudaryti sąlygas JRK 
daugiau darbo laiko 
skirti visų jaunimo 

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui 

ir įgyvendinimui  
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
įgyvendinimą 
savivaldybėje, tačiau 
realiai dirba tik su 
mokyklinio amžiaus 
jaunimu. Dvigubas JRK 
pavaldumas. 

grupių politikos 
klausimų sprendimui 
savivaldybėje. 
Atnaujinti JRK 
pareigybės 
aprašymą. 
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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 dalyvauti13. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje 
sudarytos sąlygos užtikrinant visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remiant jaunimo 
organizacijas bei kokia yra tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes. 
Skyrių sudaro šešios dalys: 

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

 antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų 
savivaldoje; 

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

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

politiką savivaldybėje; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, Vilniaus rajone yra 27 vietos 
bendruomenių organizacijos, iš kurių dauguma dirba su jaunimu: 

1. Asociacija „Karvio bendruomenė“; 
2. Asociacija „Maišiagalos bendruomenė“; 
3. Asociacija „Nemenčinės bendruomenė“; 
4. Aukštųjų Rusokų bendruomenės centras; 
5. Buivydžių bendruomenė; 
6. Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenė; 
7. Kalvelių bendruomenės centras; 
8. Marijampolio bendruomenė; 
9. Mickūnų bendruomenė; 
10. Rastinėnų kaimo bendruomenės centras; 
11. Riešės bendruomenė; 
12. Rudaminos seniūnijos bendruomenės asociacija; 
13. Savičiūnų bendruomenė; 
14. Skirgiškių gyventojų asociacija; 
15. Slabados kaimo bendruomenė; 
16. Sudervės bendruomenė; 
17. Šumsko bendruomenės sąjunga; 
18. Tarakonių gamtotyrinė - kraštotvarkinė bendruomenė; 

                                                             
 
 

13 „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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19. Vilniaus rajono Bukiškių kaimo bendruomenė; 
20. Vilniaus rajono Grikienių kaimo bendruomenė; 
21. Vilniaus rajono Mostiškių kaimo bendruomenė; 
22. Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos bendruomenės asociacija; 
23. Zujūnų gyvenvietės bendruomenė; 
24. Zujūnų bendruomenės centras; 
25. Zujūnų kaimo bendruomenė; 
26. Visuomeninė organizacija „Vilniaus rajono Nemėžio kaimo bendruomenė“; 
27. Vilniaus rajono vietos bendruomenių asociacija „Pilietinė unija“. 

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

 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybėje su socialiai 
pažeidžiamu jaunimu dirba 3 socialinės organizacijos:  

1. Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras; 
2. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras; 
3. VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ vaikų dienos centras (VDC) „Svajonė“. 

 
Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veikia 28 kultūros centrai, 42 viešosios bibliotekos ir 
filialai. Surinktais duomenimis Vilniaus rajono teritorijoje taip pat veikia 4 sporto klubai / 
organizacijos (žr. 7 lentelę). 
 
7 lentelė. Vilniaus rajone veikiančios kultūros ir sporto organizacijos 

Vilniaus rajono kultūros 
centrai 

Vilniaus rajono viešosios 
bibliotekos ir padaliniai Sporto klubai 

 Avižienių 
 Bezdonių  
 Buivydiškių 
 Buivydžių  
 Čekoniškių  
 Dūkštų 
 Eitminiškių  
 Glitiškių  
 Grigaičių  
 Juodšilių  
 Kalvelių  
 Karvio    
 Lavoriškių  
 Maišiagalos  
 Marijampolio  
 Medininkų  
 Nemenčinės  
 Paberžės  
 Pikeliškių  
 Rastinėnų  

 Vilniaus rajono Centrinė 
biblioteka 

 Nemenčinės miesto 
biblioteka 

 Nemenčinės vaikų 
biblioteka 

 Ažulaukės kaimo filialas 
 Bareikiškių kaimo filialas 
 Bezdonių kaimo filialas 
 Buivydžių kaimo filialas 
 Dūkštų kaimo filialas 
 Eitminiškių kaimo filialas 
 Juodšilių kaimo filialas 
 Glitiškių kaimo filialas 
 Grigaičių kaimo filialas 
 Karvio kaimo filialas  
 Kabiškių kaimo filialas 
 Kairėnų kaimo filialas 
 40 Totorių kaimo filialas 
 Kalvelių kaimo filialas 

 Nemenčinės sporto klubas 
 Motoklubas „Vorai“ 
 Nemenčinės jaunųjų 

ugniagesių komanda 
 Vilniaus rajono sporto, 

rekreacijos ir turizmo 
renginių sandrauga 
„Startas“ 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje  
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Vilniaus rajono kultūros 
centrai 

Vilniaus rajono viešosios 
bibliotekos ir padaliniai Sporto klubai 

 Rudaminos  
 Savičiūnų  
 Skirlėnų  
 Sudervės  
 Sužionių  
 Šumsko  
 Vaidotų  
 Veriškių  

 Lavoriškių kaimo filialas 
 Mostiškių kaimo filialas 
 Maišiagalos kaimo filialas 
 Marijampolio kaimo filialas 
 Medininkų kaimo filialas 
 Nemėžio kaimo filialas 
 Parudaminos kaimo filialas 
 Paberžės kaimo filialas 
 Pagirių kaimo filialas 
 Pikeliškių kaimo filialas 
 Rastinėnų kaimo filialas 
 Rukainių kaimo filialas 
 Francišeko Boguševičiaus 

Savičiūnų kaimo filialas 
 Skaidiškių kaimo filialas 
 Skirlėnų kaimo filialas 
 Skleriškių kaimo filialas 
 Sudervės kaimo filialas 
 Sužionių kaimo filialas 
 Senasalio kaimo filialas 
 Šumsko kaimo filialas 
 Vaidotų kaimo filialas 
 Valčiūnų kaimo filialas 
 Vėriškių kaimo filialas 
 Visalaukės kaimo filialas 
 Zujūnų kaimo filialas 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais bei viešai prieinamais duomenimis 
 
Vertinimo metu nebuvo gauta tikslių duomenų apie jaunimo dalyvavimo su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje galimybes, tačiau iš JRK pateiktų duomenų galima spręsti, 
kad jaunimas šių organizacijų savivaldoje praktiškai nedalyvauja, greičiau yra tikslinė grupė, 
kuriai skirta šių organizacijų vykdoma veikla. 
 
5 pav. Ar jaunimas Jūsų savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, 
vietos organizacijų savivaldoje? Proc. atsakiusiųjų. N=7 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011 
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Vilniaus rajono organizacijų apklausos rezultatai rodo, kad respondentai nežino apie 
galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, vietos organizacijų savivaldoje. Apie tokias 
galimybes žinojo tik savivaldybės atstovai, tačiau nebuvo nei vieno apklausos dalyvio 
teigusio, kad jaunimui nėra sudaromos sąlygos dalyvauti su jaunimu dirbančių organizacijų 
savivaldoje (žr. 5 pav.). 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybė 2011 metais organizavo 
seminarą, skirtą mokinių ir studentų savivaldai stiprinti. Seminare pranešimus skaitė buvę 
Lietuvos mokinių parlamento nariai. Renginyje dalyvavo 20 rajono mokinių. Lėšų šiam 
renginiui nebuvo skirta. 
 

 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, Vilniaus rajone veikia 6 jaunimo ir su 
jaunimu dirbančios organizacijos, kurios pristatomos 8 lentelėje.  
 
8 lentelė. Vilniaus rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos 

Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas 
1. Asociacija „Hobby folk“ Jaunimo organizacija Laisvalaikio užimtumas, 

pilietinis ugdymas, renginių 
organizavimas.  

2. Asociacija „Bokštas“ Jaunimo organizacija Jaunimo socialinių ir 
kultūrinių renginių 
organizavimas. 

3. Jaunimo organizacija 
„Darbas” – Vilniaus 
rajono skyrius 

Politinė jaunimo 
organizacija 

Jaunimo būrimas ir 
visuomeninės veiklos 
skatinimas (užtikrinti 
glaudžius ryšius tarp 
organizacijos narių, siekti, 
kad organizacijos nariai 
galėtų realizuoti savo 
poreikius ir kad visuomeninė 
veikla jiems taptų papildomu 
motyvu siekiant profesinės 
karjeros). 

4. Lietuvos 
socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos Vilniaus 
rajono skyrius  

Politinė jaunimo 
organizacija 

Jaunimo būrimas ir 
visuomeninės veiklos 
skatinimas (vienyti kairiosios 
politinės pakraipos jaunimą ir 
skatinti jo savitarpio 
supratimą bei 
bendradarbiavimą, skatinti 
pozityvias jaunimo iniciatyvas 
ir visuomenei bei valstybei 
naudingą jaunimo veiklą; 
skatinti neformalų ugdymą ir 
kt.). 

5. Lietuvos lenkų jaunimo 
forumas 

Jaunimo organizacija Jaunimo veikla 

6. Jaunimo katalikiškas 
centras  

Religinė organizacija Katalikiška veikla, jaunimo 
laisvalaikio užimtumas 
Šumske. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais bei viešai prieinamais duomenimis 

3.3 Jaunimo veikla  
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Remiantis interviu duomenimis, dauguma jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų yra 
aktyvios. Aktyviausios iš jų - asociacijos „Hobby folk“, „Bokštas", Jaunimo katalikiškas 
centras, jaunimo organizacija „Darbas” – Vilniaus rajono skyrius. 
 
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos vykdo įvairiapusišką projektinę veiklą. 
Pavyzdžiui, jaunimo organizacija „Darbas“ (Vilniaus rajono skyrius) 2010 m. vykdė 
pilietiškumą skatinantį projektą „Būk atsakingas“. Šio projekto tikslas – suburti kuo daugiau 
jaunų žmonių bei pasitelkiant įvairiausius žaidimus, sportines rungtis ir diskusijas 
supažindinti dalyvius su piliečio sąvoka ir, svarbiausia, skatinti jaunimą kalbėti apie 
pilietiškumo problemas šiandieninėje visuomenėje. Projekte dalyvavo keletas mokyklų: 
Pagirių gimnazija, Vilniaus rajono Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo vidurinė 
mokykla, Rudaminos Ryto gimnazija, Kalvelių 2 – oji vid. mokykla bei Valčiūnų vidurinė 
mokykla. Taip pat prisidėjo nevyriausybinė organizacija „Vaikai visuomenės dalis“. Šio 
projekto renginiai Kalvelių 2 – oje vidurinėje mokykloje vyko dvi dienas.  
 
Tačiau artima kaimynystė su Vilniaus miestu lemia, kad dalis Vilniaus rajono jaunimo 
dalyvauja Vilniaus miesto jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje. 
 
Vilniaus rajone, JRK duomenimis, veikia 15 neformalių jaunimo grupių (muzikantai, šokėjai, 
sportininkai, fotografai, kt.), kurias vienija bendri pomėgiai. 
 
Interviu metu surinktais duomenimis Vilniaus rajone įsikūrusioms neformalioms jaunimo 
grupių iniciatyvoms lėšų neskiriama, tačiau šios grupės galėtų teikti savivaldybei bendras 
paraiškas su jaunimo ir jaunimui dirbančiomis organizacijomis.  
 
Organizacijų apklausoje dalyvavusių respondentų nuomonės išsiskyrė, vertinant, ar jaunimui 
pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje Vilniaus rajono 
savivaldybėje: 2 respondentai mano, kad tokios veiklos yra labai mažai, 2 respondentai 
mano, kad Vilniaus rajono jaunimas turi daug galimybių dalyvauti veikloje ir 1 respondentas 
mano, kad veiklos pakanka, tačiau tik dalis jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje veikloje (žr. 
6 pav.). 
 
6 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. Proc. 
atsakiusiųjų. N=7 
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Tokios veiklos labai mažai

 
Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Atsakydami į klausimą, kaip būtų galima padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimui skirtoje 
veikloje, organizacijų apklausos respondentai atsakė, kad situaciją pagerintų platesnis 
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informuotumas apie jaunimui skirtas veiklas, taip pat respondentai pabrėžė, kad labai 
svarbu, jog veikla būtų patraukli jaunimui. Vienas iš respondentų atkreipė dėmesį, kad pati 
savivaldybė turėtų aktyviau formuoti ir vykdyti jaunimo politiką. 
 
Remiantis interviu duomenimis galima teigti, kad jaunimo organizacijų Vilniaus rajone yra 
nepakankamai. Ypač trūksta jaunimo organizacijų nuo miestelių nutolusiose kaimo 
vietovėse. Geriausiai išsilaiko tos jaunimo organizacijos, kurios yra remiamos ar 
finansuojamos iš kelių šaltinių (ES, nacionalinių programų, savivaldybės paramos, privačių 
lėšų). Jaunimo organizacijoms išsilaikyti ir būti aktyvioms yra labai sudėtinga, nemaža dalis 
aktyvaus jaunimo išvyksta iš rajono ieškoti geresnių išsilavinimo ir įsidarbinimo galimybių, 
taip pat jaunimo organizacijos nevykdo veiklos, nes neturi tam lėšų, o iš kitos pusės - 
savivaldybė joms neskiria lėšų, nes organizacijos nėra aktyvios ir nevykdo veiklos. 

 

 
Vilniaus rajono savivaldybėje veikia 19 pagrindinių ir 21 vidurinė mokykla, 5 gimnazijos, 3 
stacionarios socialinių paslaugų įstaigos (Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras, 
Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras, VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ VDC 
„Svajonė“). Remiantis atskirų švietimo įstaigų viešai prieinama informacija, jaunimo atstovai 
dalyvauja šių įstaigų tarybose, tačiau vertinimo metu tikslių duomenų apie jaunimo savivaldą 
šiose įstaigose nebuvo gauta.  
 

 
Vilniaus rajono savivaldybėje yra sudarytos sąlygos jaunimui dalyvauti formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje. Nors Vilniaus rajone nėra suformuotos ir 
veikiančios Jaunimo reikalų tarybos, tačiau, remiantis JRK pateikta informacija, jaunimo 
atstovai yra kviečiami į Vilniaus rajono savivaldybės pasitarimus / posėdžius, kuriuose 
sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai. Pavyzdžiui, Lietuvos mokinių parlamento nariai, 
atstovaujantys Vilniaus rajoną, yra kviečiami dalyvauti Vilniaus rajono tarybos posėdžiuose, 
sprendžiant jaunimui svarbius klausimus. 
 
9 lentelė. Posėdžių jaunimui aktualiais klausimais skaičius savivaldybėje 2008-2011 metais 

Metai Posėdžių jaunimui aktualiais 
klausimais skaičius  

Posėdžių, kuriuose dalyvavo jaunimo 
atstovai, skaičius 

2008 2 1 
2009 3 1 
2010 4 2 
2011 3 2 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Atsakydami į klausimą, kaip bendradarbiauja su savivaldybės JRK, 2 apklausoje dalyvavę 
jaunimo organizacijų atstovai pažymėjo, kad kartu su savivaldybe įgyvendina projektus, 2 
respondentai teigė nebendradarbiaujantys, o vienas respondentas nežinojo, kad Vilniaus 
rajono savivaldybėje dirba JRK (žr. 7 pav.). 
 

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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7 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo 
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=5 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  

 
Du apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai nurodė, kad teikia pasiūlymus savivaldybės 
tarybai ir / ar kitai savivaldybės institucijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo, į dalį kurių 
buvo atsižvelgta (dėl krepšinio mokyklos, projektų finansavimo ir pan.). Remiantis JRK 
pateiktais duomenimis yra patenkinama apie 90 procentų pasiūlymų. 
 
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). Atsakymų vidurkiai. N=4 
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siūlymus dėl politikos/veiklos tobulinimo

Jaunimo bendradarbiavimas su savivaldybe
tapo intensyvesnis nuo 2008 m.

Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai nuo

2008 m.

 
Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Pusė apklausoje dalyvavusių organizacijų mano, kad bendradarbiavimas su savivaldybe per 
pastaruosius trejus metus šiek tiek suintensyvėjo, tačiau akivaizdu, kad reikėtų geriau 
įtraukti jaunimą į savivaldybėje svarstomus klausimus, susijusius su jaunimo veikla (žr. 8 
pav.).  
 

 
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados: 

 Pirma, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimas savivaldoje dalyvauja nedideliu mastu. 
 Antra, Jaunimo politikai aktualių sprendimų priėmime dalyvauja tik pavieniai jauni 

žmonės. Jaunimo atstovavimas vyksta per jaunimo atstovų dalyvavimą Vilniaus 
rajono savivaldybės posėdžiuose / pasitarimuose, svarstant jaunimui aktualius 
klausimus.  

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 Trečia, Aktyviausiai Vilniaus rajone veikia jaunesnio (14-19 metų) amžiaus jaunimas. 
Vyresnio amžiaus jaunimas, kurio Vilniaus rajone gyvena palyginti nedaug, yra 
neaktyvus, nesuinteresuotas įsitraukti į jaunimui skirtas veiklas. 

 
10 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
dalyvavimas 
(2 Metodikos 
indikatorius) 

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

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją 

Jaunimas turi 
galimybes dalyvauti 
vietos 
bendruomenių, 
vietos organizacijų 
savivaldoje. 

Nerenkami duomenys 
apie jaunimo 
dalyvavimą 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją. 

Rekomenduojama rinkti 
duomenis apie jaunimo 
dalyvavimą vietos jaunimo 
organizacijose, 
bendruomenių 
organizacijose ir jų 
dalyvavimą savivaldoje, 
skatinti vietos 
bendruomenių jaunimą 
daugiau įsitraukti į vietos 
jaunimo ir bendruomenių 
organizacijas.  

Jaunimo dalyvavimas 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

Nenustatyta. Nerenkami duomenys 
apie jaunimo 
dalyvavimą su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų ir įstaigų 
savivaldoje. 

Rekomenduojama šviesti 
jaunimo organizacijas, 
pristatant jaunimo 
įtraukimo į su jaunimu 
dirbančių organizacijų 
savivaldą galimybes.  

Jaunimo veikla Savivaldybėje veikia 
jaunimo 
organizacijos ir 
neformalios grupės, 
muzikos, meno ir 
sporto mokyklos, 
sporto klubai, 
palyginti aktyvios 
vietos 
bendruomenės. 

Jaunimo organizacijų 
veikla yra ribojama 
nepakankamų 
finansinių išteklių.  

Rekomenduojama daugiau 
dėmesio skirti vyresnio 
amžiaus (20-29 metų) 
jaunimo klausimams, 
analizuoti ir daugiau 
atsižvelgti į šios tikslinės 
grupės poreikius, 
formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką.  

Jaunimo savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo 
švietimo įstaigose, 
vaikų globos 
namuose 

Jaunimas turi 
galimybes dalyvauti 
formaliojo švietimo 
įstaigų savivaldoje. 

Nerenkami duomenys 
apie jaunimo 
dalyvavimą formaliojo 
ir neformaliojo 
švietimo ir ugdymo 
įstaigų savivaldoje. 

Rekomenduojama skatinti 
mokinių savivaldą, 
Atsižvelgiant į mokinių 
lyderių kaitą, mokinių 
tarpe nuolatos ugdyti 
naujus lyderius. 

Jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 

Pavieniai jaunimo 
atstovai dalyvauja 
formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 
dalyvaudami 
savivaldybės tarybos 
ir / ar savivaldybės 
institucijų 

Vilniaus rajono 
savivaldybėje nėra 
suformuota JRT.  

Rekomenduojama stiprinti 
jaunimo NVO. Suformuoti 
savivaldybėje JRT, 
įtraukiant jaunimo NVO 
atstovus.  



 

25 

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 
posėdžiuose / 
pasitarimuose.  
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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. 
 

 
Vilniaus rajono savivaldybėje jaunimo arba su jaunimu dirbančių organizacijų projektams 
lėšos yra skiriamos vykdant Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkursą pagal 
Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkurso organizavimo Vilniaus rajono 
savivaldybėje tvarkos aprašą14. 2008-2010 metais Vaikų ir jaunimo socializacijos programų 
rėmimo atrankos konkurse galėjo dalyvauti tiek Vilniaus rajono savivaldybės švietimo 
įstaigos, tiek ir nevyriausybinės organizacijos. Tuo tarpu 2011 m. paskelbtame Vaikų ir 
jaunimo socializacijos programų rėmimo atrankos konkurse galėjo dalyvauti tik Vilniaus 
rajono švietimo įstaigos, kurių steigėjas yra Vilniaus rajono savivaldybės administracija. 
Konkurso tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes mokinių vasaros atostogų 
metu. 
 
11 lentelėje pateikiami duomenys apie lėšas, skirtas iš savivaldybės biudžeto Vaikų ir 
jaunimo socializacijos programų rėmimo atrankos konkursų paraiškoms finansuoti 2008-
2011 m. 
 
11 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų 
gyvendinimui 2008-2011 m. 

Metai Finansuotų organizacijų skaičius Suma, Lt 
2008 12 14000,00 
2009 10 12000,00 
2010 8 6000,00 
2011 6 30000,00 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
2008-2011 m. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos finansavimui Vilniaus 
rajono savivaldybė visais atvejais skyrė dalinį finansavimą (žr. 12 lentelę). 
 
12 lentelė. Finansuoti ir bendrai finansuoti jaunimo organizacijų, jaunimui skirtų 
organizacijų projektai 2008-2011 m. 

Metai Finansavimas Jaunimo organizacijų 
projektai 

Jaunimui skirtų 
organizacijų projektai 

2008 Pilnai finansuoti 0 0 
Bendrai finansuoti 2 10 

                                                             
 
 

14 Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkurso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje 
tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 9 d. 
įsakymu Nr. A27-1033  

4.1 Finansinė parama  
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Metai Finansavimas Jaunimo organizacijų 
projektai 

Jaunimui skirtų 
organizacijų projektai 

2009 Pilnai finansuoti 0 0 
Bendrai finansuoti 5 5 

2010 Pilnai finansuoti 0 0 
Bendrai finansuoti 3 5 

2011 Pilnai finansuoti 0 0 
Bendrai finansuoti 3 3 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Iš 5 apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų, tik vienas 
respondentas nurodė, kad jo atstovaujama organizacija įgyvendinant projektus yra 
pasinaudojusi savivaldybės teikiama finansine parama. (žr. 9 pav.)  
 
9 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per 
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=5 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Remiantis apklausos ir interviu duomenimis, jaunimo NVO yra nusivylę dėl savivaldybės 
neigiamo požiūrio į nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimą. Apklausos 
respondentai neigiamai vertino savivaldybės skiriamos finansinės paramos ir jų organizacijos 
poreikių atitikimą, taip pat pakankamai prastai įvertintos ir savivaldybės finansuojamos 
jaunimo veiklos ir jaunimo politikos sritys (žr. 10 pav.). 
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10 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 
5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=4 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Visos apklausoje dalyvavusios organizacijos pažymėjo, kad iš Vilniaus rajono savivaldybės 
pusės labiausiai trūksta finansinės paramos. Taip pat respondentai iš savivaldybės pusės 
pasigenda bendrų veiklų bei informacijos (žr. 11 pav.). 
 
11 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Proc. 
atsakiusiųjų. N=5 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Pastebėtina, kad neformalios jaunimo grupės negali savarankiškai teikti prašymų 
finansavimui gauti, tačiau gali teikti bendras paraiškas su jaunimo ar jaunimu dirbančiomis 
organizacijomis.  
 

 
Interviu su JRK ir jaunimo organizacijų atstovais atskleidė, kad jaunimo organizacijos 
nesikreipia dėl institucinio finansavimo. Savivaldybė jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų veiklai pagal poreikį ir galimybes skiria patalpas, transportą ir pan. Pavyzdžiui, 
mokinių vasaros stovyklos metu organizacijai neatlygintinai leido naudotis mokyklos 
valgyklos patalpomis, muzikos grupei suteikė transportą vykti į muzikinį renginį kitoje 
savivaldybėje.  
 
Savivaldybė nėra perdavusi ilgalaikio turto jaunimo ir su jaunimu dirbančioms įstaigoms ir 
organizacijoms. Apie valstybės perduotą ilgalaikį turtą duomenų nėra. 

4.2 Materialinė parama  
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Bendrai, remiantis apklausos duomenimis, dauguma rajone veikiančių organizacijų, 
atstovaujančių jaunimą ar dirbančių su jaunimu, priklauso nuo labdaros ir paramos bei 
gyventojų mokamo 2 proc. pajamų mokesčio ir valstybės finansavimo (tiesioginio ar 
projektinio) (žr. 12 pav.). 
 
12 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. Proc. atsakiusiųjų. N=4 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Vilniaus rajono savivaldybė bendrai įgyvendina projektus su jaunimo ir su jaunimu 
dirbančiomis organizacijomis (žr. 13 lentelę). 
 
13 lentelė. Bendrų savivaldybės ir jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų 
skaičius savivaldybėje 2008-2011 metais 

Metai Bendrų projektų skaičius 
2008 8 
2009 8 
2010 5 
2011 4 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Vilniaus rajono savivaldybė bendrai įgyvendindama projektus su jaunimo ir su jaunimu 
dirbančiomis organizacijomis skiria joms patalpas, transportą, prisideda žmogiškaisiais 
ištekliais. 
 
14 lentelė. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurioms savivaldybė padėjo 
užmezgant tarptautinius ryšius, dalyvaujant delegacijose, skaičius 2008-2011 metais 

Metai Organizacijų skaičius Jaunimo atstovų, įtrauktų į savivaldybės 
tarptautines delegacijas, skaičius 

2008 1 2 
2009 1 1 

4.3 Kitokia parama 
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Metai Organizacijų skaičius Jaunimo atstovų, įtrauktų į savivaldybės 
tarptautines delegacijas, skaičius 

2010 2 3 
2011 1 2 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybė jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms padeda užmegzti tarptautinius ryšius, įtraukia jaunimo atstovus 
į tarptautines delegacijas. (žr. 14 lentelę). 
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados: 

 Pirma, savivaldybės finansinė ir kita parama jaunimo veiklai vis labiau yra orientuota 
į savivaldybės biudžetines įstaigas. 

 Antra, Vilniaus rajono savivaldybės skiriama finansinė parama plėtoti jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų veiklai yra nepakankama. 

 
15 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Parama jaunimui 
(3 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Finansinė parama Pagal Vaikų ir jaunimo 

socializacijos programų 
rėmimo konkurso 
organizavimo Vilniaus 
rajono savivaldybėje 
tvarkos aprašą 
finansuojamos Vilniaus 
rajono švietimo įstaigos, 
plėtojančios vaikų ir 
jaunimo socializacijos 
galimybes mokinių vasaros 
atostogų metu. 

Jaunimo NVO 
projektams finansinė 
parama yra praktiškai 
neskiriama.  

Rekomenduojama 
savivaldybei, parengti 
tvarkos aprašą jaunimo 
NVO projektų 
finansavimui bei skelbti 
atitinkamus konkursus 
nevyriausybinių 
organizacijų jaunimo 
veiklai finansuoti.  

Materialinė 
parama 

Savivaldybė pagal poreikį ir 
galimybes suteikia patalpas 
jaunimo organizacijoms. 

Nenustatyta. 

Kitokia parama Savivaldybė jaunimo ir su 
jaunimu dirbančioms 
organizacijoms padeda 
užmegzti tarptautinius 
ryšius, įtraukia jaunimo 
atstovus į tarptautines 
delegacijas. 

Nenustatyta. 

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

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

 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybė nevykdo mokymų ir 
konsultavimo poreikių tyrimų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei specialistų 
tarpe.  
 
Informacija apie savivaldybėje vykdomus jaunimui skirtus mokymus taip pat yra labai ribota 
– savivaldybė tokių duomenų nerenka. Remiantis apklausos duomenimis, Vilniaus rajono 
savivaldybėje neformalaus mokymo ir konsultavimo veiklos labai trūksta. 
 
Pačios savivaldybės inicijuotų ar finansuotų mokymų 2008-2011 m. laikotarpiu nebuvo. 
Tačiau neformalaus ugdymo paslaugas teikia savivaldybės biudžetinės įstaigos (Nemenčinės 
muzikos mokykla, Pagirių muzikos mokykla, Rudaminos meno mokykla, Vilniaus rajono 
savivaldybės sporto mokykla). Gimnazijose, vidurinėse ir pagrindinėse mokyklose 
organizuojami įvairūs būreliai ar mokymai. 
 
13 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Proc. atsakiusiųjų. N=4 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  

5.1 Jaunimo mokymas ir 
konsultavimas 
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Remiantis apklausos duomenimis, dauguma rajone veikiančių organizacijų neformalų 
ugdymą vykdo naudojant grupinio darbo metodus, taip pat pasitelkiant aktyvaus dalyvavimo 
metodą (žr. 13 pav.).  
 
Bent dvi iš apklausoje dalyvavusių organizacijų, esant reikalui, tiria jaunimo neformalaus 
mokymo poreikius. Daugiau kaip pusė mokymus vykdančių organizacijų vertina savo 
teikiamų mokymų kokybę. 
 

 
Vilniaus rajono savivaldybėje daugiausiai su jaunimu dirba formaliojo ir neformaliojo 
švietimo ir ugdymo darbuotojai. Vilniaus rajono jaunimui neformalaus ugdymo paslaugas 
teikia 4 savivaldybės biudžetinės įstaigos (Nemenčinės muzikos mokykla, Pagirių muzikos 
mokykla, Rudaminos meno mokykla, Vilniaus rajono sporto mokykla).  
 
Su jaunimu dirba Pedagoginės psichologinės tarnybos, policijos, savivaldybės administracijos 
Vaiko teisių apsaugos skyriaus, pataisos inspekcijos, Psichikos sveikatos centro ir kitų įstaigų 
darbuotojai. Jaunimo klausimų nagrinėjimui rengiami bendri seminarai, „apskritieji stalai“ 
specialistams, dirbantiems su jaunimu. Su jaunimu dirbantys specialistai dalyvauja mokinių, 
tėvų susirinkimuose, kuriuose skaito pranešimus jaunimo klausimais, rengia bendras akcijas. 
 
Vertinimui nebuvo pateikta tikslių duomenų apie asmenų, dirbančių su jaunimu Vilniaus 
rajono savivaldybėje, skaičių, šių darbuotojų darbo sąlygas, kvalifikacijos kėlimo galimybes. 
 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, bent kelios organizacijos teikia neformalaus 
mokymo ir konsultavimo paslaugas jaunimui: viešoji įstaiga (VšĮ) „Vaikų ir paauglių socialinis 
centras“ VDC „Svajonė“ (socialinių įgūdžių, meninės raiškos ugdymas), Vilniaus rajono 
sporto, rekreacijos ir turizmo renginių sandrauga „Startas“ (sportinių gebėjimų ugdymas, 
sveiko gyvenimo būdo skatinimas). Išsamios informacijos apie Vilniaus rajono savivaldybėje 
teikiamas neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas jaunimui vertinimui nebuvo 
pateikta. 

 
Daugiau negu pusė apklausos respondentų manė, kad neformalaus mokymo ir ugdymo 
jaunimui savivaldybėje nepakanka (žr. 14 pav.).  
 
14 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų 
jaunimui, Jūsų savivaldybėje? Proc. atsakiusiųjų. N=7 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu  

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo 
situacija 
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Remiantis vertinimui surinkta informacija, jokių programų, priemonių bei projektų, 
užtikrinančių asmenų, dirbančių jaunimo neformalaus ugdymo srityje, apsikeitimą 
informacija ir patirtimi savivaldybė nevykdo.  
 
Apibendrinant, galima teigti, kad jaunimo neformalaus ugdymo ir konsultavimo veikla 
Vilniaus rajono savivaldybėje nėra pakankamai išplėtota. Savivaldybė nevykdo jaunimo 
mokymo poreikių tyrimų.  
 

 
16 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 4 Metodikos indikatorių. 
 
16 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo neformalus 
ugdymas, jaunimo 

mokymai ir 
konsultavimas  
(4 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo mokymai ir 
konsultavimas 

Neformalaus ugdymo 
veiklą vykdo 4 
savivaldybės 
neformalaus ugdymo 
įstaigos (2 muzikos, 
meno, sporto 
mokyklos). 
Taip pat bent kelios 
jaunimo organizacijos 
savivaldybėje vykdo 
neformalaus ugdymo 
ir švietimo veiklas. 

Jaunimui skirtų 
specializuotų 
neformalaus mokymo 
veiklų pasiūla yra 
palyginti maža ir 
ugdymo ir 
konsultavimo poreikiai 
savivaldybėje nėra 
pilnai patenkinami, 
trūksta neformalaus 
mokymo paslaugų ir jų 
prieinamumo. 
Nevykdomi sistemingi 
neformalaus mokymo 
poreikių tyrimai. 

Rekomenduojama skirti 
didesnį dėmesį jaunimo 
neformaliam mokymui 
ir ugdymui 
savivaldybėje, 
išnaudojant 
nacionalinio projektinio 
finansavimo galimybės, 
bendradarbiaujant su 
Lietuvos ir užsienio 
partneriais. 
Rekomenduojama 
sistemingai analizuoti 
jaunimo mokymo ir 
ugdymo bei 
konsultavimo poreikius. 
Atsižvelgus į šiuos 
poreikius remti tuos 
poreikius atitinkančių 
institucijų veiklą. 

Asmenys, dirbantys 
su jaunimu 

Nenustatyta. Nerenkami duomenys 
apie su jaunimu 
dirbančius asmenis. 
Nenustatyta, kad būtų 
vykdomi su jaunimu 
dirbančių asmenų 
mokymai ar sudaromos 
sąlygos kvalifikacijos 
kėlimui. 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo padėtis 

Vykdomi pavieniai 
neformalaus ugdymo 
projektai. 

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

 
 

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 6. JAUNIMO INFORMAVIMAS  

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

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

 

 
Vilniaus rajono savivaldybė nuolatos informuoja su jaunimu dirbančias organizacijas apie 
savo veiklą savivaldybės interneto svetainėje, JRK siunčia informaciją elektroniniu paštu. 
Dažnai tokia informacija yra perduodama ir tiesiogiai telefonu. 
 
Kasmet savivaldybė organizuoja diskusijas tarp savivaldybės atstovų ir jaunimo bei jaunimo 
organizacijų jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais. Tokių renginių statistika pateikiama 
17 lentelėje. 
 
17 lentelė. Savivaldybės vykdytos diskusijos su jaunimo atstovais jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais 

Metai Diskusijų skaičius Jaunuolių, dalyvavusių diskusijose, skaičius 
2008 3 5 
2009 2 1 
2010 3 3 
2011 3 5 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Savivaldybė informaciją apie savo bei jaunimo organizacijų veiklą, įvairius renginius 
publikuoja vietinėje spaudoje, taip pat jaunimui aktuali informacija teikiama Profesinio 
informavimo taškuose (PIT), talpinama Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje, 
tačiau savivaldybės svetainėje trūksta jaunimui skirtos skilties, kur būtų pateikta 
susisteminta jaunimui aktuali informacija. 
 
15 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus. Proc. atsakiusiųjų. N=5 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  

6.1 Jaunimo informavimas apie 
jaunimo politikos įgyvendinimą  
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Atsakydami į klausimą, kokią informaciją gauna iš savivaldybės, dauguma organizacijų 
apklausos respondentų pažymėjo informacijos negaunantys. Keli respondentai pažymėjo 
gaunantys informaciją apie įgyvendinamus projektus jaunimui (žr. 15 pav.). 
 
Vilniaus rajono savivaldybės informacijos išsamumą apie įgyvendinamą jaunimo politiką 
dauguma respondentų vertino prastai. Respondentai atkreipė dėmesį, kad gauną šią 
informaciją ne savivaldybės iniciatyvos dėka, o tiesiog ji yra laisvai prieinama kiekvienam 
suinteresuotam asmeniui.  
 
16 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Proc. 
atsakiusiųjų. N=4 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Organizacijų apklausos respondentų nuomone, mažiausiai efektyvus informavimo būdas yra 
televizija ir neformalūs kanalai. Dauguma respondentų aktualią informaciją norėtų gauti el. 
paštu iš savivaldybės JRK (žr. 16 pav.). 
 
17 pav. Kokios informacijos trūksta? Proc. atsakiusiųjų. N=5 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Apklausos duomenimis, jaunimui labiausiai trūksta informacijos apie jaunimui aktualius 
renginius, taip pat pasigendama informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus 
sprendimus jaunimui aktualiais klausimais, informacijos apie savivaldybės įgyvendinamus 
projektus jaunimui, projektų finansavimo galimybes (žr. 17 pav.). 
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Remiantis interviu ir apklausos duomenimis, jaunimui trūksta informacijos apie veiklos 
galimybes. Iš kitos pusės, dauguma Vilniaus rajono jaunimo jaunuolių patys yra neaktyvūs ir 
neieško informacijos. Pagrindiniai informacijos apie jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklas 
šaltinis yra interneto svetainės: 

 Vilniaus raj. savivaldybės svetainė www.vilniaus-r.lt;  
 jaunimo organizacijų socialinio tinklo Facebook grupės; 
 atskirų organizacijų (švietimo įstaigų, kultūros centrų) tinklalapiai. 

 
Jaunimas taip pat informuojamas el. paštu, socialiniuose tinkluose, skelbimais ir straipsniais 
vietinėje žiniasklaidoje, organizuojant renginius iškabinant informacinius-reklaminius 
plakatus. Remiantis interviu duomenimis, efektyviausiai informacija skleidžiama iš lūpų į 
lūpas, socialiniuose tinkluose. 
 
Remiantis organizacijų apklausos duomenimis, kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracija) jaunuolius dažniausiai apie jaunimo veiklos galimybes informuoja 
elektroniniu paštu, plakatais, Vilniaus rajono jaunimui skirtose interneto svetainėse (žr. 18 
pav.).  
 
18 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Proc. atsakiusiųjų. N=5 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Apie jaunimo politikos įgyvendinimą, jaunimui ir jaunimo organizacijoms aktualius įvykius 
(renginius, kvietimus teikti paraiškas projektų konkursams, kt.), jaunimą informuoja 
savivaldybės interneto svetainėje www.vilniaus-r.lt, socialiniuose tinkluose. Savivaldybės 
administracija apie renginius, tame tarpe ir jaunimo, vykstančius rajono savivaldybėje, taip 
pat informuoja vietinėje spaudoje. Vietinėje spaudoje jaunimo klausimams yra skirtos 3 
skiltys taip leidžiamas atskiras periodinis leidinys jaunimui „Jaunimo požiūris“. 
 
Dešimties gimnazijų savivaldos leidžia savo informacinius laikraštukus. Organizuojant 
renginius iškabinami informaciniai-reklaminiai plakatai. 
 
Organizacijų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nuomone, vietinė žiniasklaida 
jaunimo klausimus analizuoja palyginti menku mastu (žr. 19 pav.). 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas  

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui 
vietinėje žiniasklaidoje 
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19 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, 
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=5 
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Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Tik keli apklausos respondentai nurodė, kad bendradarbiauja su žiniasklaida, teikdami 
informaciją aktualią vietos jaunimui. 

 

 
Apibendrinant skyriaus informaciją, galima teigti, kad Vilniaus rajono savivaldybėje 
naudojamos įvairios jaunimo informavimo priemonės. Efektyviausios informacijos sklaidos 
priemonės yra informavimas el. paštu, interneto svetainėje, per socialinius tinklus. 
 

18 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Jaunimo 

informavimas 
(6 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo 
informavimas apie 
jaunimo politiką 

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

Savivaldybės teikiama 
informacija yra nepakankama, 
savivaldybės svetainėje nėra 
jaunimui skirtos skilties, 
kurioje būtų pateikta 
susisteminta jaunimui aktuali 
informacija. 

Rekomenduojama 
savivaldybės 
svetainėje sukurti 
jaunimui skirtą skiltį, 
kurioje būtų pateikta 
susisteminta jaunimui 
aktuali informacija. 
Taip pat 
rekomenduojama 
plačiau skleisti 
jaunimui aktualią 
informaciją, naudojant 
jaunimo tarpe 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Savivaldybės 
aktyvus jaunimas 
pakankamai gerai 
žino apie jaunimo 
veiklą Vilniaus 
rajone. 

Informacija pasiekia tik aktyvų 
jaunimą. 

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. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo leidiniai 
ir erdvė jaunimui 
vietinėje 
žiniasklaidoje 

Vilniaus rajono 
gimnazijų savivaldos 
leidžia savo 
informacinius 
laikraštukus. 
Leidžiamas 
periodinis leidinys 
jaunimui „Jaunimo 
požiūris“. 

Vietinė žiniasklaida jaunimo 
klausimus analizuoja gana 
menku mastu. 

populiarias 
informacijos gavimo 
priemones 
(elektroniniu paštu, 
per jaunimo interneto 
svetaines, per 
socialinius tinklus, 
draugas-draugui ir 
pan.). 
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 7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS, 
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS  

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

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

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

prioritetams; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Jaunimo politiką integruojančių struktūrų (tokių, kaip Jaunimo reikalų taryba ir pan.) 
savivaldybėje nėra suformuota. Jaunimui aktualius klausimus nagrinėja savivaldybės 
struktūriniai padaliniai pagal savo vykdomas funkcijas. Sprendžiant jaunimo klausimus 
struktūriniai padaliniai keičiasi tarpusavyje informacija, konsultuojasi, jų atstovai dalyvauja 
jaunimo klausimus nagrinėjančiuose komisijų posėdžiuose ir kt.  
 
Remiantis interviu duomenimis, jaunimo organizacijų atstovai norėtų būti kviečiami į 
savivaldybės tarybos / komitetų posėdžius, kuriuose yra sprendžiami su jaunimu susiję 
klausimai.  
 
Vieningos duomenų bazės apie jaunus žmones ir su jais dirbančias organizacijas, jiems 
skiriamas veiklas ir paslaugas savivaldybėje nėra. 
 

 
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama horizontaliai, bendradarbiaujant 
savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės politikos sritis. 
Jaunimo politikos įgyvendinimas yra integruotas į savivaldybės Vaikų teisių apsaugos, 
Kultūros, sporto ir turizmo, Švietimo bei Investicijų skyriaus tiesiogines funkcijas. 
 
Pagal poreikį, skyriai bendradarbiauja svarstant įvairius jaunimo klausimus, rengiant ir 
koordinuojant projektus, organizuojant renginius. 
 
Du jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausoje dalyvavęs savivaldybės 
administracijos atstovai nurodė, kad jaunimo politikos prioritetai ir priemonės įvardinti 
savivaldybės strateginiame plane bei savivaldybės skyrių veiklos planuose. Vis dėlto, 
remiantis vertinimui surinktais duomenimis, savivaldybės struktūriniai padaliniai tarp savo 
veiklos prioritetų jaunimo politikos įgyvendinimo neišskiria.  

7.1 Jaunimo politiką integruojančios 
struktūros  

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų 
programose, planuose  
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Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, skirtingų savivaldybės administracijos skyrių 
atstovai bendradarbiauja rengdami bendrus jaunimui skirtus projektus. 
 

 
Savivaldybėje sprendžiant jaunimui aktualius klausimus bendradarbiaujama su įvairiomis 
žinybomis (Pedagogine psichologine tarnyba, policija, prokuratūra, Vaiko teisių apsaugos 
skyriumi, pataisos inspekcija, Psichikos sveikatos centru ir kt.). Jaunimo klausimų 
nagrinėjimui rengiami bendri seminarai, „apskritieji stalai“ specialistams, dirbantiems su 
jaunimu. Su jaunimu dirbantys specialistai dalyvauja mokinių, tėvų susirinkimuose, kuriuose 
skaito pranešimus jaunimo klausimais, rengia bendras akcijas. 
 
Vykdant 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų 
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-
ŠMM-04-R priemonės „Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“, 
Vilniaus rajono savivaldybė steigia universalius daugiafunkcinius centrus. Universalaus 
daugiafunkcinio centro (UDC) tikslas – padėti spręsti nepakankamos švietimo ir socialinių 
paslaugų kokybės, kryptingo laisvalaikio praleidimo pasiūlos ir prieinamumo problemas, 
skatinti kompleksinių paslaugų plėtrą. 2011 m. jau yra įsteigtas ir veikia Visalaukės UDC, 
artimiausiu metu planuojama atidaryti Mostiškių UDC. Vilniaus rajono savivaldybės planuose 
UDC numatyta steigti Rudausių kaime, Šumsko miestelyje, Marijampolio kaime, Lavoriškių 
kaime. Daugumoje centrų numatytos patalpos vaikų ir jaunimo dienos centrui. Šiuose 
centruose visos veiklos bus skirtos vaikams ir jaunimui: šokių būreliai, choras, kompiuteriniai 
kursai, treniruokliai, patalpos susitikimams, renginiams. 
 
Detalesnių duomenų apie projektus, kuriuose savivaldybė bendradarbiautų su kitomis 
įstaigomis, įgyvendindama novatoriškas veiklas, skirtas jauniems žmonėms, vertintojams 
suteikta nebuvo.  
 

 
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose: 

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

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

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

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

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

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

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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Vilniaus rajono savivaldybė nėra patvirtinusi jaunimo politikos koncepcijos ar strategijos, 
nėra sudaroma atskira jaunimo politikos įgyvendinimo priemones numatanti programa. 
Jaunimo politikos įgyvendinimo priemonės įtvirtintos savivaldybės strateginiame plane, taip 
pat atsispindi JRK darbo plane, tačiau suformuotos priemonės nėra pakankamos visiems 
jaunimo poreikiams spręsti (ypač – užimtumo, socialiai pažeidžiamo jaunimo integravimo 
poreikiams). Taip pat jaunimo politikos įgyvendinimo procese nėra įdiegti jaunimo 
integravimo, dalyvavimo principai. 
 
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų 
ir priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinimui15. Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad 
savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos priemonės prastai-vidutiniškai atitinka 
nacionalinės jaunimo politikos prioritetus. Savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos siekia 
dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse jaunimui skirtose programose, rengti ir 
įgyvendinti įvairius projektus. 
 

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

Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo politiką 
integruojančios 
struktūros 

Nenustatyta. Savivaldybėje neveikia 
specialios jaunimo 
politiką integruojančios 
struktūros. 

Rekomenduojama 
savivaldybėje 
suformuoti Jaunimo 
reikalų tarybą.  

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

Jaunimo politikos 
kryptys ir 
įgyvendinimo 
priemonės yra 
integruotos Vilniaus 
rajono savivaldybės 
2010-2013 metų 
strateginiame veiklos 
plane. 

Vilniaus rajono 
savivaldybės 2010-2013 
metų strateginiame 
veiklos plane ir 
atitinkamai savivaldybės 
skyrių planuose atskirų 
jaunimo politikos tikslų ir 
uždavinių nėra 
suformuluota. 

Rekomenduojama 
atlikti jaunimo 
poreikių tyrimus 
Vilniaus rajone ir, 
remiantis tyrimų 
duomenimis, 
nustatyti 
aktualiausias 
viešosios politikos 
sritis ir šiuo pagrindu 
parengti Jaunimo 
politikos koncepciją ir 

                                                             
 
 

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

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
strategiją.  

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

Savivaldybėje 
sprendžiant jaunimui 
aktualius klausimus 
bendradarbiaujama su 
įvairiomis žinybomis 
(Pedagogine 
psichologine tarnyba, 
policija, prokuratūra, 
Vaiko teisių apsaugos 
skyriumi, pataisos 
inspekcija, Psichikos 
sveikatos centru ir kt.). 

Nenustatyta. Rekomenduojama į 
tarpžinybinį 
bendradarbiavimą, 
sprendžiant jaunimui 
aktualius klausimus, 
įtraukti jaunimo 
atstovus. 

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir 
priemonių atitikimas 
nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams 

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

Suformuotos priemonės 
nėra pakankamos visiems 
jaunimo poreikiams 
spręsti (ypač – užimtumo, 
socialiai pažeidžiamo 
jaunimo integravimo 
poreikiams). 

Rekomenduojama 
aktyvinti jaunimo 
nevyriausybines 
organizacijas, 
skatinant jas aktyviau 
dalyvauti 
nacionalinėse ir ES 
struktūrinės paramos 
programose. 
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 8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR 
INOVACIJOS  

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

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

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

 Stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas 
ir politikos arba atskirų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas politikos 
įgyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebėsena yra laikoma valdymo 
įrankiu, galinčiu padėti tobulinti politikos įgyvendinimą keliais būdais16. Pirma, 
informacija apie rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia institucija arba programa, 
kokią vertę ji sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, procedūrų stebėsenos pagalba 
galima kontroliuoti institucijų ir valstybės tarnautojų veiksmus bei išlaidas. Trečia, 
stebėsenos informacija apie rezultatus ir kaštus gali būti naudojama biudžeto 
sudarymo procese ir padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu. Ketvirta, 
informacija apie personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybės tarnautojus ar 
kitas politikos įgyvendinime dalyvaujančias šalis siekti tam tikrų rezultatų. Penkta, 
veiklos informacijos viešinimas gali būti pasitikėjimo valstybės institucijomis 
didinimo priemonė. Galiausiai, stebėsenos informacija gali padėti surasti geresnių 
institucijos veiklos būdų paskatindama mokymosi procesą ir inicijuodama veiklos 
patobulinimus. 20 lentelėje pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo 
ciklas, kurį galima išskirti į tris svarbiausius etapus; 

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

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

 
20 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra. 

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

                                                             
 
 

16 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, ar ir 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. 
 

 
2008-2011 m. laikotarpiu jaunimo situacijos tyrimų Vilniaus rajono savivaldybėje nebuvo 
vykdyta. 
 
Vilniaus rajono savivaldybėje nebuvo nustatyta organizacijų, sistemingai atliekančių jaunimo 
situacijos tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus. 
 

 
Jaunimo situacija, jaunimo politikos įgyvendinimas turėtų būti apžvelgiamas JRK metų 
veiklos ataskaitose. Atskirai jaunimo situacijos stebėsenai skirtos sistemos savivaldybėje 
nėra. Jaunimo reikalų koordinatorius renka informaciją apie jaunimo organizacijas, jų veiklos 
tikslus, funkcijas, kontaktinius duomenis, tačiau iki šiol tokie duomenys nebuvo skelbiami 
savivaldybės internetinėje svetainėje ir laisvai prieinami visiems suinteresuotiems asmenims.  
 
Keičiantis informacija bendradarbiaujama su seniūnijomis, valstybės įmone „Registrų 
centras“, nacionalinėmis agentūromis, vietos veiklos grupe.  
 
Apibendrinant, Vilniaus rajono savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo 
situacijos ir poreikių tyrimai nėra vykdomi. Esant šiems trūkumams, gali būti, kad sprendimų 
priėmimas jaunimui aktualiais klausimais nėra pakankamai pagrįstas. Kita vertus, JRK ad hoc 
renka ir teikia įvairius išsamius duomenis apie jaunimo politikos įgyvendinimą Jaunimo 
reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šiuos duomenis JRK 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai  

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena  
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galėtų sisteminti, skelbti, analizuoti, lyginti pamečiui ir tokiu būdu naudoti sprendimų 
priėmimui savivaldybėje. 
 

 
Šios dalies tikslas yra nustatyti, ar jaunimo politika yra vertinama, ar ieškoma geriausių 
sprendimų jai įgyvendinti, ar vykdomi vidiniai ir / ar išoriniai vertinimai / įsivertinimai 
savivaldybėje ir jaunimo organizacijose. 
 
Atliekant šį vertinimą nebuvo nustatyta kitų jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei 
ex ante – išankstinio, nei interim – tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. 
Vertinimo naudojimas jaunimo politikos tobulinimui nėra naudojama praktika Vilniaus 
rajono savivaldybėje. 
 

 
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti 
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos 
sąlygos kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo 
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip 
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. 
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą, 
yra kol kas mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu. 
 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Vilniaus rajono savivaldybėje kol kas 
neįsitvirtino duomenimis ir įrodymais pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Tokia situacija 
būdinga ir kitoms viešosios politikos sritims, taip pat kitoms savivaldybėms. Viena 
akivaizdžiausių problemų yra ta, kad nerenkami ir neanalizuojami jaunimo situacijos 
duomenys.  
 
Atsakydamos į apklausos klausimą, ar naudojasi savivaldybės surinktais duomenimis apie 
jaunimą, 43 procentai apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nurodė, kad jais 
naudojasi, tačiau toks pat procentas respondentų nurodė, kad nesinaudoja, nes nežino, jog 
tokie duomenys yra (žr. 20 pav.).  
 
20 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? Proc. 
atsakiusiųjų. N=7 

0,0

14,3

42,9

42,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ne, nes savivaldybė jų nesuteikia
/neprieinami

Ne, nes nėra poreikio jais naudotis

Taip

Ne, nes nežinau jog tokių esama

 
Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011 

8.3 Jaunimo politikos vertinimas  

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos 
duomenų naudojimas  



 

46 

 
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per 
pastarųjų trejų metų laikotarpį, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios 
šalys, ypač savivaldybės ir jaunimo atstovai. 
 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus 
metus Vilniaus rajono savivaldybėje nebuvo įdiegta esminių jaunimo politikos formavimo ar 
įgyvendinimo naujovių. Šiai išvadai pritaria visos suinteresuotosios šalys – tiek jaunimo, tiek 
savivaldybės administracijos atstovai.  
 

 
Apibendrinant, 21 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 5 ir 8 Metodikos 
indikatorius. 
 
21 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo politikos 
tobulinimas ir 

inovacijos 
(5 ir 8 Metodikos 

indikatoriai)  

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

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

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

Nenustatyta. Savivaldybėje nevykdomi 
sistemingi tyrimai ir analizė 
jaunimo politikos klausimais. 

Rekomenduojama 
vykdyti sistemingus 
jaunimo poreikių 
tyrimus, siekiant 
duomenų 
palyginamumo, 
situacijos pokyčių 
įvertinimo. 
Savivaldybėje 
formuojant jaunimo 
politiką bei rengiant 
jos įgyvendinimo 
priemones, kasmet 
turėtų būti vertinama 
pagal numatytus 
produkto ir rezultato 
rodiklius; o kas keturis 
– penkis metus turėtų 
būti atliekamas 
poveikio vertinimas 
(vertinama įtaka 
numatytiems efekto 
kriterijams). Jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
vertinimui savivaldybė 
turėtų numatyti 
reikiamus finansinius 
išteklius. 

Duomenys apie 
jaunimą 

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

Savivaldybėje nevykdoma 
sistemingi jaunimo poreikių 
tyrimai, neanalizuojami 
pasiekimų rodikliai. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Nenustatyta. Savivaldybėje nevykdomas 
sistemingas jaunimo politikos 
įgyvendinimo vertinimas. 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

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

Inovacijų taikymas 
ir plėtra 
formuojant bei 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 

Nenustatyta. Inovacijų, formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo 
politiką, nebuvo įgyvendinta. 

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo politiką  

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS  

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

 
Vilniaus rajono savivaldybė bendradarbiauja su Lenkijos vaivadijomis: Pamario vaivadija, 
Vakarų Pamario vaivadija, Lenkijos miestais: Siedlcų, Redos, Rybniko, Pasymo, Koronovo, 
Knyšyno, Krotošino, Olštyneko, Opočno, Milomlyno, Miedzyžec, Podlaski; Lenkijos valsčiais: 
Czarny Bor, Sierakovicų, Olesnicos, Krotošino, Vejherovo, Olavos, Dombrovos Tarnovskos, 
Knyšyno, Luktos, Dopievo, Kosakovo, Stavigudos, Suvalkų, Milomlyno, Mokobodų, Radomo, 
Pasymo, Koronovo, Vengoževo, Ščecineko, Poraj, Komorniki; Lenkijos apskritimis: Monieckio, 
Bialski, Vengoževo, Ščitno, Žyvieco, Namyslovo, Vakarine Varšuvos, Šidloviecu, Poddembicės, 
Ostrudos; Baltarusijos Ašmenos rajonu, Vokietijos Rosslau miestu. Vilniaus rajono 
savivaldybės bendradarbiavimas su kitų šalių savivaldybėmis / regionais apima ir jaunimo 
tikslinę grupę.  
 
Išsamesnės informacijos apie Vilniaus rajono savivaldybės bendradarbiavimą su kitomis 
šalimis jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais nebuvo gauta.  
 

 
Apibendrinant, 22 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 7 Metodikos 
indikatorių. 
 
22 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 

Nenustatyta. Savivaldybėje tarptautinis 
bendradarbiavimas 
jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais 
yra nepakankamai 
plėtojamas. 

Rekomenduojama 
rengti daugiau 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
projektų jaunimo 
politikos 
įgyvendinimo 
klausimais, plačiau 
skleisti jaunimo tarpe 
informaciją apie 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
galimybes.  

 
 

 

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis 
jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais  

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 10. GEROJI PRAKTIKA 

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

 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo 
organizacijų; 

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

 
Remiantis interviu duomenimis, pagrindinė Vilniaus rajono savivaldybėje įgyvendinamos 
jaunimo politikos geroji patirtis yra susijusi su projekto „Jaunimas jaunimui“ vykdymu.  
 
Nemenčinės mieste jau septynerius metus iš eilės įgyvendinamas projektas „Jaunimas 
jaunimui“, jo metu organizuojami koncertai vyksta Nemenčinės kultūros namuose. 
Koncertuoja jaunimo šokių kolektyvai, muzikiniais instrumentais grojantis jaunimas, 
kanklėmis ir elektriniais muzikos instrumentais grojantys ansambliai, linijinių šokių 
kolektyvas, vokaliniai, šokių ansambliai. Tuo pačiu metu vyksta jaunųjų menininkų – 
fotografų, dailininkų, režisierių – darbų paroda, meno dirbinių galerijos. Renginys yra 
konkurso pobūdžio. Atlikėjų pasirodymus stebi komisija, kurios vienas iš narių – Vilniaus 
rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius. 
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS  

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

 
21 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 

 
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir 
apklausomis bei interviu, galima teigti, kad savivaldybės politika dalinai apima nacionalinės 
jaunimo politikos kryptis, tačiau dėl ribotų finansinių galimybių jos mastas yra palyginti 
menkas. Be to, suformuotos jaunimo politikos įgyvendinimo priemonės nėra pakankamos 
visiems jaunimo poreikiams spręsti (ypač – užimtumo, socialiai pažeidžiamo jaunimo 
integravimo poreikiams). Taip pat jaunimo politikos įgyvendinimo procese nėra įdiegti 
jaunimo integravimo, dalyvavimo principai. 
 
Įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką daugiau dėmesio reikėtų skirti šioms sritims:  

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

 
Pagal šį kriterijų Vilniaus rajono savivaldybė yra vertinama prastai-vidutiniškai17. 

                                                             
 
 

17 Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – 
visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – 

Kaip savivaldybės jaunimo politikos kryptys 
atitinka nacionalinės jaunimo politikos kryptis ir 
savivaldybės jaunimo situaciją? 
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Vilniaus rajono savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra mažai integruoti į kitas 
viešosios politikos sritis. Didelis Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 
sistemos trūkumas yra jaunimo politiką integruojančios struktūros - Jaunimo reikalų tarybos 
- nebuvimas. Savivaldybėje nesuformavus JRT jaunimo interesai nėra tinkamai atstovaujami. 
Struktūriniai savivaldybės padaliniai (be savivaldybės Švietimo skyriaus) ir jaunimo 
organizacijos, kiti socialiniai partneriai mažai įtraukiami svarstant įvairius jaunimo politikos 
klausimų aspektus. Pagal šį kriterijų Vilniaus rajono savivaldybė yra vertinama prastai. 
 

 
Vilniaus rajono savivaldybėje nėra sukurtos ir reglamentuotos sistemos visų suinteresuotųjų 
šalių įsitraukimui (skirtingų jaunimo grupių, jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovams ir pan.). Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų dalyvavimo 
formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje mastas yra žemas. Pagal šį kriterijų 
Vilniaus rajono savivaldybė yra vertinama prastai. 
 

 
Jaunimo politikos informuotumas savivaldybėje yra nepakankamas. JRK savo kompetencijos 
ribose renka duomenis apie Vilniaus rajone veikiančias jaunimo organizacijas ir jų veiklą. 
Savivaldybėje nėra sistemingų jaunimo situacijos ir poreikių tyrimų, kurie padėtų formuojant 
bei įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje. Pagal šį kriterijų Vilniaus rajono savivaldybė 
yra vertinama prastai-vidutiniškai. 
 

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

                                                                                                                                                                              
 
 

puikiai atitinka. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 4.5, vertinimas yra, atitinkamai, „prastai-
vidutiniškai“ ir „labai gerai“. 

 
Ar jaunimo politika yra integruota, 
horizontali? 

Ar jaunimo politika įgyvendinama 
užtikrinant suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą? 

Ar jaunimo politika yra informuota 
(grįsta poreikių nustatymu)? 

Ar įgyvendinant jaunimo politiką 
atsižvelgiama į visų jaunimo grupių 
interesus? 
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Vilniaus rajono savivaldybėje nėra sukurtos pakankamos sąlygos jaunimo politikos 
įgyvendinimui: nesuformuota Jaunimo reikalų taryba, JRK pilnai įgyvendinti funkcijas 
jaunimo politikos srityje kliudo laiko stoka, kadangi savo jaunimo reikalų koordinavimo 
funkcijas vykdo greta kitų pareigų. JRK veiklos planavimo ir įvertinimo dokumentai yra 
daugiau formalūs, neapimantys svarbiausių jaunimo politikos klausimų. Vienos svarbiausių 
efektyvesnio jaunimo politikos formavimo įgyvendinimo prielaidų savivaldybėje būtų JRK 
darbas visu etatu, Jaunimo reikalų tarybos įsteigimas. Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms skiriama savivaldybės finansinė parama yra labai nedidelė. Pagal šį kriterijų 
Vilniaus rajono savivaldybė yra vertinama prastai-vidutiniškai. 
 

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

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

 
22 pav. Įvertinkite, ar, Jūsų nuomone, savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika per 
pastaruosius trejus metus pasiekė gerų rezultatų žemiau įvardintose srityse. Pateikite savo 
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate, o 5 – sutinkate, kad 
buvo pasiekti ženklūs rezultatai. Atsakymų vidurkiai. N=7 
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Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

Jaunimui skirto neformalaus švietimo plėtroje

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą

Užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, 
savanorystę

Rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių 
prevencija

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

Savivaldybės administracijos atstovai Kitos organizacijos
 

Šaltinis: Vilniaus rajono organizacijų apklausa, 2011 

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

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo 
politika savivaldybėje yra rezultatyvi?  
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Apibendrinant, galima teigti, kad per pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama 
jaunimo politika nepasiekė ženklesnių rezultatų. Iš vienos pusės, esamai situacijai įtakos 
turėjo pablogėjusi šalies ekonominė situacija, jaunimo emigracija ir dėl finansinės krizės 
sumažėjusios savivaldybės finansinės galimybės aktyvinti jaunimo politikos priemonių 
įgyvendinimą. Iš kitos pusės, jaunimo politikos formavimui ir įgyvendinimui savivaldybėje 
nėra skiriamas prioritetas. Taigi, Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 
rezultatyvumas yra vertintinas prastai-vidutiniškai. 
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