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 ĮVADAS 

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

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

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

1. surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Visagino savivaldybėje, joje 
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui; 

2. išsiaiškinti Visagino savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;  
3. aptarti Visagino 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 mėnesį buvo atlikti du interviu su Visagino savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriumi (JRK) bei rajono jaunimo organizacijų sąjungos 
„Apskritasis stalas“ atstovu; 

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

 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos 
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėn. Apklausoje dalyvavo keturi 
savivaldybės administracijos atstovai ir septynių Visagine veikiančių jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų atstovai. 

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

Visagino savivaldybė yra šiaurės rytų Lietuvoje, Utenos apskrityje. Iki 2003 m. sausio 1 d. 
Visagino savivaldybę sudarė tik Visagino miestas, tačiau įsigaliojus Lietuvos Respublikos 
Ignalinos ir Visagino savivaldybių ribų keitimo įstatymui, Visagino savivaldybei buvo priskirti 
šiauriniai Rimšės seniūnijos (Ignalinos rajono) kaimai. Šiuo metu Visagino savivaldybei 
priklauso 16 kaimų ir vienas viensėdis. 
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pradžioje Visagino savivaldybėje 
gyveno 27113 gyventojų, iš jų – 26804 (98,9 proc.) gyventojų gyveno mieste ir 309 (1,1 
proc.) gyventojų gyveno kaime. Vertinimo tikslams, taikant Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO) naudojamas kiekybines ribas, savivaldybei yra priskiriamas 
„kaimiškumo laipsnis“. Suklasifikavus Lietuvos savivaldybes pagal kaimiškumo laipsnį, 
išskiriamos kelios grupės: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir 
„miesto“1. Atsižvelgiant į tai, kad Visagino savivaldybėje kaime gyvena tik 1,1 proc. 
gyventojų, Visagino savivaldybė yra priskiriama „miesto“ savivaldybių kategorijai. 
 
Iš visų Visagino savivaldybės gyventojų, 14-29 m. gyventojų grupę sudarė 3249 moterys ir 
3470 vyrų (iš viso 6719 asmenų)2. 2011 m. Visagino bendrojo lavinimo mokyklas lankė 2511 
moksleivių, iš jų 1127 jauni žmonės (14-29 m.), t. y. 44,9 proc. visų besimokančiųjų bendrojo 
lavinimo mokyklose. Suaugusiųjų klasę lankė 87 asmenys, tačiau duomenys apie šią klasę 
lankančius 14-29 m. asmenis vertinimui pateikti nebuvo. 2011 m. Visagino profesinio 
rengimo mokyklą lankė 629 jauni žmonės, jie sudaro 100 proc. visų besimokančiųjų šioje 
mokykloje. Iš jų – 369 merginos ir 430 vaikinų. 
 
Neformalaus švietimo įstaigas Visagine 2011 m. lankė 2620 asmenys (kai kurie iš šių 
jaunuolių lanko ne vieną neformalaus ugdymo įstaigą ar būrelį, todėl realus neformalaus 
švietimo įstaigas lankančių asmenų skaičius gali būti kiek mažesnis). Duomenys apie šias 
įstaigas lankančius 14-29 m. asmenis vertinimui pateikti nebuvo. 
 
Visagino savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus duomenimis, 2011 m. 
Visagine buvo 96 negalią turintys jauni žmonės (14-29 m.). Į policijos įskaitą buvo įtraukti 37 
asmenys iki 18 metų. 
 
Sistemingi jaunimo situacijos tyrimai ir poreikių analizės Visagino savivaldybėje 2008-2011 
metais nebuvo atliekami. 

                                                             
 
 

1 Naudojant EBPO taikomas kiekybines ribas, Lietuvoje į „pusiau kaimo“ savivaldybių grupę patenka 
savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje svyruoja nuo 32 iki 49 proc. Į 
„kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų 
skaičiuje svyruoja nuo 50 iki 70 proc., o „labai kaimo“ grupei priskiriamos savivaldybės, kur kaimo 
gyvenamosiose vietovėse gyvena daugiau kaip 70 proc. visų savivaldybės gyventojų. Į „miesto“ savivaldybių 
grupę patenka didžiųjų miestų, kuriuose gyvena daugiau nei 50000 gyventojų, savivaldybės, o „priemiesčio“ 
grupei priskiriamos savivaldybės, esančios metropolinių centrų įtakoje 

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 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 Visagino savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių 
dokumentų struktūra, pristatomas jaunimo politikos turinys ir glaustai įvertinamas jaunimo 
politikos turinio atitikimas jaunimo poreikiams: 

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

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

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

 
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos (JP) strateginiame 
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, 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 
 
Visagino savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi 
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimais priimtais teisės aktais3 ir Visagino 
savivaldybės administracijos priimtais teisės aktais. Vertinimui pateikti dokumentai nurodyti 
1 lentelėje. 
 
1 lentelė. Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir 
kiti dokumentai 

Dokumento tipas Patvirtinimo metai 
Visagino savivaldybės jaunimo politikos koncepcija 2004 
Jaunimo reikalų tarybos nuostatai (aktuali redakcija) 2009 
Jaunimo reikalų tarybos nuostatai 2004 
Visagino savivaldybės 2010-2015 metų strateginis plėtros planas 2010 

                                                             
 
 

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

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių 
teisės aktų struktūra 
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Dokumento tipas Patvirtinimo metai 
Vaikų ir jaunimo socializacijos programa4 2011 
Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus nuostatai 2011 

Savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2011 m. 2011 
Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymas 2011 
Jaunimo reikalų koordinatoriaus 2011 m. tarnybinės veiklos vertinimo 
išvada 2011 

Jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos ataskaita už 2009 m. 2009 
Visagino savivaldybės studijų rėmimo tvarka 2008 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis5 
 
Pagrindiniai Visagino savivaldybės JP formavimui skirti dokumentai yra šie: Visagino 
savivaldybės jaunimo politikos koncepcija6, Visagino savivaldybės 2010-2015 metų 
strateginis plėtros planas7 ir Visagino savivaldybės 2011–2013 metų veiklos strateginio plano 
Vaikų ir jaunimo socializacijos programa. 
 
Jaunimo politikos įgyvendinimo principai, JP įgyvendinimo sritys, JP įgyvendinimo 
organizavimas ir valdymas Visagino savivaldybėje yra nustatyti Visagino savivaldybės 
jaunimo politikos koncepcijoje. JP koncepcijoje išvardintos visos Lietuvos Respublikos 
jaunimo politikos pagrindų įstatymo 4 straipsnyje nustatytos JP įgyvendinimo sritys ir 
nustatomi šie JP įgyvendinimo principai: 

 pariteto – savivaldybės institucijos ir įstaigos bei jaunimo organizacijos yra 
atstovaujamos po lygiai; 

 subsidiarumo – sprendimai, susiję su jaunimu, turi būti priimami tuo lygmeniu, 
kuriuo jie yra efektyviausi; 

 tarpžinybinio koordinavimo – Visagino savivaldybių institucijos ir įstaigos, 
spręsdamos su jaunimu susijusius klausimus, bendrauja ir bendradarbiauja 
tarpusavyje; 

 dalyvavimo – su jaunimu susiję klausimai sprendžiami dalyvaujant jaunimui ir 
derinami su jaunimu ar jaunimo organizacijų atstovais; 

 informavimo – savivaldybės institucijos ir įstaigos bei jaunimo organizacijos 
informuoja jaunimą jam aktualiais klausimais priimtina ir prieinama forma; 

 savarankiškumo – jaunimas pats renkasi veiklos sritį, formuoja jos tikslus, aktyviai 
joje dalyvauja ir atsako už tikslų įvykdymą; 

 savanoriškumo – jaunimas dalyvauja pasirinktoje jaunimo veiklos srityje savo noru ir 
niekieno neverčiamas; 

 savivaldos – jaunimas savo veikloje nustato šios veiklos tikslų įgyvendinimo būdus, 
formą, atsakomybę ir įvertinimą; 

 bendravimo ir bendradarbiavimo – savivaldybės jaunimo organizacijos bendrauja ir 
bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio jaunimo organizacijomis, valstybės ir 
savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis. 

 
JP koncepcijoje nustatyta, kad Visagino savivaldybės taryba formuoja jaunimo politiką, kuriai 
šią funkciją atlikti padeda Visagino savivaldybės Jaunimo reikalų taryba (JRT) ir Visagino 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius. Taip pat nustatyta, kad JP įgyvendinimo 
priežiūrą atlieka JRT ir Visagino savivaldybės administracija.  
                                                             
 
 

4 Įtvirtinta Visagino savivaldybės 2011–2013 metų veiklos strateginiame plane 
5 Čia ir toliau ataskaitoje JRK pateikti duomenys apima JRK užpildyto klausimyno duomenis (statistinius 

duomenis, nuomonę, informaciją), dokumentus ir statistinius duomenis, kurie buvo pateikti elektroniniu 
paštu, ir interviu su JRK metu pateiktus faktus ir išsakytą nuomonę 

6 Patvirtintoje Visagino savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. TS-316 
7 Patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr.TS-101 
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JP koncepcijoje išvardinamos šios bendrosios jaunimo teisų apsaugos nuostatos: 
 sudaryti sąlygas jaunam žmogui naudotis visomis nacionalinės ir tarptautinės teisės 

aktuose nustatytomis jaunimo teisėmis bei laisvėmis; 
 užtikrinti, kad kiekvienas jaunas žmogus turėtų lygias su kitais jaunais žmonėmis 

teises ir nebūtų diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų jo atstovų pagal 
įstatymą lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, 
turtinės, šeiminės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių; 

 sudaryti sąlygas jaunam žmogui turėti tinkamą socialinę aplinką; 
 sudaryti sąlygas kiekvienam jaunam žmogui visapusiškai ugdytis ir realizuoti save, 

taip pat pasirinkti jam priimtiniausią dalyvavimo visuomenėje formą. 
 
JP koncepcijoje taip pat nustatomos jaunimo organizacijų funkcijos, neformaliojo ugdymo 
įgyvendinimo principinės nuostatos, įtvirtinama savivalda formaliojo švietimo įstaigose. 
 
Visagino savivaldybės 2010-2015 metų strateginio plėtros plano8 dviejuose prioritetuose 
yra numatyti tikslai ir uždaviniai, susiję su jaunimo politikos formavimu. Vienas iš uždavinių, 
numatytų pirmajam savivaldybės strateginio plėtros plano prioriteto „Ekonomikos 
sektoriaus diversifikavimas“ tikslui „Diversifikuoti ekonomikos sektorių Visagino 
savivaldybėje“ pasiekti, yra jaunimo verslumo bei iniciatyvų skatinimas. Šio plano ketvirtojo 
prioriteto „Ekonomikos aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais“ tikslui „Kokybiškos, visiems 
prieinamos ir tęstinės švietimo sistemos sukūrimas“ įgyvendinti nustatytas uždavinys 
„Didinti vaikų ir jaunimo užimtumo įvairovę, sudaryti palankias sąlygas saviraiškai“. 
Uždaviniams pasiekti numatytos priemonės analizuojamos šios ataskaitos 7.2 skyriuje. 
 
Visagino savivaldybės 2011–2013 metų veiklos strateginio plano Vaikų ir jaunimo 
socializacijos programoje (toliau – Vaikų ir jaunimo socializacijos programa) yra nustatomi 
ambicingi siekiai JP įgyvendinimo srityje. Programoje yra nurodomi du tikslai: 

1. Pozityvių sveiko gyvenimo nuostatų, nepakantumo psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo, žalingo elgesio ir įpročių sukeliamiems reiškiniams formavimas tarp vaikų 
ir jaunimo, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija; vaikų ir paauglių 
socialinės adaptacijos užtikrinimas mokinių atostogų metu, jų pažinimo, lavinimosi, 
saviraiškos ir bendravimo poreikių tenkinimas per mokslo metus bei atostogas; 
sveikatingumą stiprinančių užimtumo formų populiarinimas ir plėtojimas. 

2. Jaunimo verslumo bei iniciatyvų skatinimas. 
 
Pirmajam tikslui pasiekti yra nustatomas uždavinys „Skatinti ir remti vaikų ir jaunimo 
iniciatyvas, projektiniu būdu vykdant bendraamžių prevencinį, psichologinį, socialinį ir teisinį 
švietimą“. Vaikų ir jaunimo socializacijos programoje nustatyta, kad uždavinys bus vykdomas 
įgyvendinant pirminės narkomanijos prevencijos, vaikų vasaros poilsio bei vaikų socializacijos 
per mokslo metus programas. Įgyvendinant šias programas bus organizuojami projektų 
atrankos konkursai, vykdomas laimėjusių projektų ir programų rėmimas ir įgyvendinimas. 
Taip pat numatyta organizuoti vaikų vasaros stovyklą kartu su susigiminiavusių miestų 
partneriais bei gabių vaikų ir juos rengusių mokytojų pagerbimo šventę. 
 
Uždavinys „Atlikti jaunimo situacijos Visagino savivaldybėje analizę bei rengti ir įgyvendinti 
tikslines programas, skirtas jaunimui, remti jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo 
grupių iniciatyvas, teikti institucinę paramą jaunimo organizacijoms“ yra nustatytas antrajam 
tikslui pasiekti.  

                                                             
 
 

8 Patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr.TS-101 
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Bendradarbiaujant su Visagino savivaldybėje veikiančiomis jaunimo organizacijomis ir 
jaunaisiais verslininkais, uždavinį siekiama įgyvendinti: 

 vykdant Visagino jaunimo situacijos stebėseną, 
 organizuojant ir koordinuojant akcijas ir renginius, skatinančius jaunimo 

savanoriškųjų ir socialinių veiklų plėtrą bei didinančius abipusį visuomenės ir 
jaunimo solidarumą bei pilietiškumą, 

 teikiant paramą organizuojamiems savivaldybės jaunimo renginiams ir akcijoms ir į 
jas įtraukiant jaunimą, 

 vykdant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, 
 remiant jaunimo iniciatyvas, 
 organizuojant Visagino jaunimo atstovavimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose 

jaunimo organizacijų dariniuose, forumuose, 
 stiprinant savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų potencialą bei užtikrinant jų 

narių rotaciją (atsinaujinimą), 
 organizuojant įvadinius ir teminius mokymus savivaldybėje veikiančių jaunimo 

organizacijų nariams, skatinant jaunimo organizacijų veiklą įvairiose srityse, 
 ieškant būdų ir formų, finansavimo šaltinių, tėvų universiteto įkūrimui bei veiklos 

pradžiai, 
 inicijuojant jaunimo ir jaunimo organizacijų dalyvavimą rengiant jaunimo politikos 

strateginį planą. 
 
Apibendrinant, Visagino savivaldybėje JP formavimas yra aiškiai apibrėžtas, nustatytos 
jaunimo politikos kryptys, tikslai ir uždaviniai jai įgyvendinti. Visgi, reikia pastebėti, kad JP 
įgyvendinimo lygmuo yra prasčiau reglamentuotas – tam skirti vos keli teisės aktai. 
 
Savivaldybėje, siekiant motyvuoti aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją įgijusį jaunimą po 
studijų grįžti dirbti į Visaginą yra priimta Visagino savivaldybės studijų rėmimo tvarka9. 
Vadovaujantis šia tvarka, parama studijų rėmimo lėšomis skiriama gerai besimokantiems 
studentams, kurių ataskaitinio studijų pusmečio mokymosi vidurkis yra ne žemesnis kaip 8 
balai, atsižvelgiant į šeimos pajamas. Studijų rėmimo lėšas skirsto Studijų rėmimo lėšų 
skirstymo komisija, patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos sprendimu trejų metų 
laikotarpiui. 
 
Vadovaudamasi Visagino savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatais10, Visagino 
savivaldybėje veikia JRT. Savivaldybės Jaunimo reikalų taryba buvo įsteigta ir veikė nuo 2004 
m. sausio mėnesio. 2009 m. JRT nuostatai buvo pakeisti pagal Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintus Savivaldybių Jaunimo reikalų 
tarybų tipinius nuostatus11. Visagino savivaldybės JRT nuostatuose apibrėžiami JRT tikslai, 
funkcijos, teisės, sudėtis bei darbo organizavimo tvarka. Pagal JRT nuostatus, JRT yra 
visuomeniniais pagrindais prie savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis 
nuolatinės komisijos statusą. JRT nuostatai ir kiti su JRT veikla susiję dokumentai plačiau 
analizuojami šios ataskaitos 7.1 skyriuje „Jaunimo politiką integruojančios struktūros“. 
 
Jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijos yra įtvirtintos Visagino savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus nuostatuose12. Galima teigti, kad Švietimo ir kultūros 
skyrius yra pagrindinis savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, atsakingas už JP 
įgyvendinimo vykdymą savivaldybėje. 

                                                             
 
 

9 Patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-53. 
10 Patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-74. 
11 Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A1-4 (nauja redakcija 

patvirtinta 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. A1-324). 
12 Patvirtinti Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ĮV-476. 
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Siekiant užtikrinti savivaldybės JP įgyvendinimą, Visagino savivaldybės administracijoje 
įsteigta jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybė. Vykdydamas savo funkcijas, JRK 
vadovaujasi JRK pareigybės aprašymu, kuriame įtvirtintos funkcijos atitinka Pavyzdiniame 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme13 numatytas funkcijas. 
JRK vykdo Jaunimo reikalų koordinatoriaus 2011 m. tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje 
nustatytas užduotis. JRK funkcijos bei kiti JRK veiklos dokumentai plačiau aptariami šios 
ataskaitos 2.3 skyriuje „Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos“. 
 
Apibendrinant, JP koncepcijoje yra nustatyti JP principai ir įgyvendinimo sritys. 
Analizuotuose teisės aktuose yra nustatyti subjektai atsakingi už JP formavimą ir 
įgyvendinimą Visagino savivaldybėje, t. y. savivaldybės taryba, JRT, Visagino savivaldybės 
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius ir JRK. Vis dėl to pastebėtina, kad 
savivaldybėje beveik nėra priimta JP įgyvendinimo dokumentų, pvz., jaunimo renginių 
rėmimo tvarkos, jaunimo kūrybinių projektų ir programų konkurso nuostatų ir pan., išskyrus 
Visagino savivaldybės studijų rėmimo tvarką, todėl beveik nesudaroma prielaidų įgyvendinti 
su JP susijusias nuostatas, apibrėžtas savivaldybės planavimo dokumentuose. 
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Remiantis aukščiau pateikta Visagino savivaldybės jaunimo politikos formavimą 
reglamentuojančių teisės aktų analize, galima būtų išskirti šias pagrindines savivaldybės 
jaunimo politikos kryptis: 

 narkomanijos prevencija; 
 jaunimo socializacija; 
 jaunimo verslumo skatinimas; 
 jaunimo savanoriškųjų veiklų skatinimas; 
 jaunimo solidarumo ir pilietiškumo skatinimas; 
 jaunimo įtraukimas į jaunimo organizacijų veiklą; 
 jaunimo iniciatyvų skatinimas; 
 mokinių savivaldos skatinimas; 
 jaunimo organizacijų veiklos skatinimas; 
 jaunimo įtraukimas į JP formavimo procesą. 

 
Remiantis interviu su savivaldybės bei jaunimo atstovais duomenimis, jaunimo atstovai 
nebuvo įtraukiami į strateginių dokumentų rengimo procesą, dėl to, respondentų nuomone, 
savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose nustatytos JP kryptys buvo 
formuluojamos nepakankamai maksimaliai atsižvelgiant į jaunimo poreikius. JRK nuomone, 
savivaldybė turėtų skirti daugiau dėmesio jaunų žmonių, jaunų šeimų socialinių problemų, 
tokių kaip įsidarbinimo, būsto, sprendimui, motyvacinių priemonių, skatinančių jaunus 
žmones sugrįžti gyventi ir dirbti Visagino savivaldybėje plėtojimui, socialinių paslaugų, 
orientuotų į jauną asmenį, įdiegimui. Tokias paslaugas savivaldybė galėtų pirkti iš jaunimo ir 
su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų. 
 
Apklausoje dalyvavę savivaldybės administracijos atstovai įgyvendinamą jaunimo politiką 
vertino aukščiau nei vidutiniškai arba gerai, tačiau jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovai savivaldybės įgyvendinamą politiką vertino vidutiniškai arba šiek tiek 
žemiau nei vidutiniškai14. Savivaldybės administracijos atstovai gerai įvertino savivaldybės 
atsižvelgimą į socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikius bei JP atitikimą jaunimo situacijai ir 
                                                             
 
 

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

14 Čia ir toliau ataskaitoje pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas 
skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka (neatsižvelgia / neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą 
rodiklį), 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka. 
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poreikiams, tuo tarpu jaunimo atstovai pastarąjį kriterijų vertino žemiau nei vidutiniškai. 
Savivaldybės administracijos atsižvelgimas į visų jaunimo grupių poreikius apklausos dalyvių 
buvo įvertintas šiek tiek geriau nei vidutiniškai, tačiau, remiantis interviu duomenimis, 
jaunimo atstovai mano, jog savivaldybė neturi aiškios jaunimo politikos vizijos. 
 
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=1115 
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Kitų organizacijų atstovai Savivaldybės atstovai
 

Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, įgyvendinant savivaldybės JP, svarbiausiomis 
jaunimo politikos veiklos kryptimi turėtų būti užimtumo galimybių didinimas ir verslumo 
skatinimas. Visų apklausos dalyvių nuomone, taip pat svarbios turėtų būti jaunos šeimos ir 
būsto problemų sprendimo ir pagalbos socialiai pažeidžiamam jaunimui JP įgyvendinimo 
kryptys. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai kaip labai svarbią JP 
įgyvendinimo kryptį išskyrė savanorystės skatinimą, tačiau šios krypties kaip svarbios 
neišskyrė nė vienas savivaldybės administracijos atstovas. Poziciją „kita“ pasirinkę 
savivaldybės administracijos atstovai nurodė tėvystės įgūdžių formavimo aktualumą (2 pav.). 
 
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. Atsakymų 
proc. N=11 
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Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 

                                                             
 
 

15 Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius. 
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Apklausoje dalyvavusių jaunimo ir neformalaus ugdymo organizacijų atstovų nuomone, 
savivaldybė turėtų labiau atsižvelgti ir skatinti jaunų žmonių saviraiškos meno ir kultūros 
srityse poreikį. Moksleivių organizacijos atstovų manymu, savivaldybė turėtų ugdyti jaunimo 
vadovavimo gebėjimus, atsižvelgti į mokinių savivaldos savarankiškumo ir didesnės įtakos 
poreikį. Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, reikėtų labiau atsižvelgti į vyresnio, 
ne tik mokyklinio amžiaus, jaunimo poreikius, naujų darbo vietų kūrimą ir tinkamų sąlygų 
kurti ir išlaikyti šeimas sudarymą. 
 
Į klausimą, ar pasikeitė Visagino savivaldybės jaunimo poreikiai per 2008 – 2011 m., 
dauguma16 savivaldybės administracijos atstovų atsakė teigiamai, taip pat atsakė ir 28,6 
proc. jaunimą atstovaujančių organizacijų atstovų. Tačiau 57,1 proc. apklausos respondentų 
neturėjo nuomonės šiuo klausimu. Teigiamai atsakę respondentai nurodė, kad padidėjo 
jaunų šeimų problemų, kurias turėtų spręsti valstybė, dėl ekonominio sunkmečio jaunimui 
pradėjo labiau rūpėti darbo ir pragyvenimo šaltino paieškų, o ne laisvalaikio praleidimo 
klausimai. Mokinių savivaldos atstovai pažymėjo, kad išaugo saviraiškos, savarankiškumo ir 
pripažinimo kitų mokinių ir organizacijų tarpe poreikis. 
 
Didžiosios dalies apklausoje dalyvavusių savivaldybės administracijos atstovų nuomone, nuo 
2008 m. jaunimo politikos klausimai vis labiau įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių 
darbotvarkę, tačiau jaunimo organizacijų atstovų, į šį klausimą atsakiusių teigiamai, buvo tik 
14,3 proc. visų apklausos dalyvių. 
 
3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės 
politiką nuo 2008 m.? Atsakymų vidurkiai, procentai. N=11 
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Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apibendrinant, remiantis atlikta jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojančių 
dokumentų analize ir apklausos bei interviu surinktais duomenimis, formuluojamos šios 
išvados: 

 Pirma, Visagino savivaldybėje yra gana gerai išspręstas jaunimo politikos formavimo 
klausimas – patvirtinta savivaldybės JP koncepcija, tačiau strateginio planavimo 
dokumentų nuostatos nėra sistemiškai įgyvendinamos, beveik nėra priimtų teisės 
aktų, nustatančių JP įgyvendinimo mechanizmą. 

                                                             
 
 

16 Čia ir toliau ataskaitoje „didesnė dalis“ reiškia „daugiau nei 50 proc. respondentų“, „dauguma“ reiškia 
„daugiau nei 75 proc. respondentų 
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 Antra, savivaldybės politikos formavimo dokumentuose nustatytos JP kryptys ne 
visiškai atitinka jaunimo poreikius. Kaip galimą tokios situacijos priežastį galima būtų 
įvardinti menką jaunimo atstovų įtraukimą į JP formavimo procesą. 

 Trečia, savivaldybėje skiriamas nepakankamas dėmesys, siekiant nustatyti tikslines 
jaunimo grupes ir darbo su jomis kryptis. 

 

 
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos ir organizacijos, įgyvendinančios 
jaunimo politiką savivaldybėje, aptariamos jaunimo atstovams sudaromos sąlygos įsitraukti į 
šių institucijų veiklą. 
 
JP koncepcijoje nustatyta, kad Visagino savivaldybėje jaunimo politiką įgyvendina 
savivaldybės taryba, savivaldybės administracija ir JRT. Savivaldybėje veikia Visagino jaunimo 
organizacijų asociacija „Apskritas stalas“ (toliau – VJOA AS). 
 
Vadovaujantis Visagino savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatais17, JRT lygiateisės 
partnerystės pagrindu (pariteto principu) sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų bei 
jaunimo organizacijų atstovų. Jaunimo organizacijų atstovus į JRT deleguoja VJOA AS. JRT 
sudaro 10 narių. 
 
Kaip jau buvo minėta, savivaldybės administracijoje atsakingu už JP įgyvendinimą laikomas 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, o tiesiogiai už JP įgyvendinimą yra atsakingas šiame 
skyriuje dirbantis jaunimo reikalų koordinatorius. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
nuostatuose yra nustatytos tokios JP įgyvendinimo / koordinavimo srities funkcijos: 

 koordinuoti su JP tiesiogiai susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių 
įgyvendinimą savivaldybėje; 

 rinkti ir sisteminti duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo 
padėtį, analizuoti jos pokyčius, teikti išvadas ir pasiūlymus savivaldybės 
administracijos direktoriui, JRT; 

 teikti administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl socialinių paslaugų plėtros 
jaunimui, dėl atvirų erdvių ir centrų jaunimui, jaunimo veiklų rėmimo ir kitais 
jaunimo politikos klausimais; 

 inicijuoti neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
rėmimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą; 

 kaupti ir skleisti informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoti šiais 
klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas; 

 koordinuoti JRT darbą, organizuoti / koordinuoti savivaldybėje pasitarimus, 
konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais; 

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

 plėtoti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, su Nacionaline 
jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, siekiant perimti ir pasidalinti gerosios 
praktikos pavyzdžiais jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje 
klausimais; 

                                                             
 
 

17 Patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-74. 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios 
institucijos ir valstybės tarnautojai 
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 bendradarbiauti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų 
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis 
jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais; 

 inicijuoti ir dalyvauja vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą bei 
analizuoti jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius. 

 
Pagal kompetenciją, įgyvendinant JP taip pat dalyvauja Visagino savivaldybės administracijos 
Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės apsaugos skyriai. Savivaldybės administracijos darbuotojų, 
susijusių su JP įgyvendinimu, skaičius pateikiamas 2 lentelėje. JP įgyvendinimo klausimams 
spręsti savivaldybėje yra sudaromos darbo grupės, komisijos. 
 
2 lentelė. Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai susiję su JP įgyvendinimu. 

Skyrius 
Įgyvendina tik jaunimo 

politiką (darbuotojų 
skaičius) 

Įgyvendina jaunimo 
politiką greta kitų veiklų 

(darbuotojų skaičius) 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 1 1 
Vaiko teisių apsaugos skyrius 0 1 
Socialinės apsaugos skyrius 0 1 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, nuo 2008 m. Visagino savivaldybės administracijoje JP 
įgyvendinimui skirtų etatų skaičius nesikeitė. JRK nuomone, jaunimo politikai įgyvendinti yra 
skirtas tinkamas darbuotojų ir darbo valandų kiekis. 
 
Prie jaunimo politikos įgyvendinimo prisideda Visagino kultūros centras bei neformaliojo 
ugdymo įstaigos: 

 Visagino vaikų kūrybos namai (toliau – VVKN); 
 Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykla; 
 Visagino sporto centras. 

 
Savivaldybė nėra įsteigusi atviro darbo su jaunimu metodais dirbančios įstaigos, tačiau tiek 
JRK, tiek jaunimo atstovas interviu metu pažymėjo, kad šiuo metu yra siekiama VVKN 
Jaunimo užimtumo centrą reorganizuoti į atvirą jaunimo centrą. Šiam tikslui pasiekti yra 
rengiami projektai, siekiama apsibrėžti pagrindinius šios įstaigos veiklos. 
 
Apibendrinant galima teigti, kad Visagino savivaldybėje yra gana nuosekli JP įgyvendinančių 
institucijų ir valstybės tarnautojų sistema. Savivaldybėje veikia JRT ir VJOA AS. Savivaldybės 
administracijoje yra struktūrinis padalinys, atsakingas už JP įgyvendinimą, o pagrindinis 
valstybės tarnautojas, tiesiogiai atsakingas už savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą 
yra JRK. Pagal kompetenciją šiame procese dalyvauja ir kiti savivaldybės administracijos 
struktūriniai padaliniai, taip pat įsitraukia ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigos. 
Savivaldybėje siekiama įsteigti atvirą jaunimo centrą. 
 

 
Šiame skyriuje aptariamos savivaldybės patvirtintos JRK funkcijos, vertinama, ar 
savivaldybėje sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai ir pakankamam indėliui savivaldybės 
jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procese. Apibendrinamos savivaldybės 
sudaromos sąlygos tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu skatinti įgyvendinamos jaunimo politikos 
kokybę. 
 
Visagino savivaldybės JRK yra valstybės tarnautojas, tiesiogiai pavaldus savivaldybės 
administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjui. Visagino savivaldybės jaunimo 

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus 
darbo sąlygos 
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reikalų koordinatorius Laimondas Abarius pareigas eina nuo 2001 m. gruodžio 1 d. JRK 
savivaldybės administracijoje nedirbo nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. birželio 1 d. 
Minėtu laikotarpiu JRK pareigas vykdė savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus specialistė. 
 
JRK veikia vadovaudamasis Visagino savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto 
skyriaus vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybės aprašymu18. JRK 
yra priskirtos visos funkcijos, numatytos Pavyzdiniame savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus pareigybės aprašyme19. Taigi, JRK pareigybės aprašymas Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą atitinka labai gerai. 
Vienintelis trūkumas – skirtingai nei numatyta pastarajame dokumente, Visagino 
savivaldybės JRK yra pavaldus ir atskaitingas ne savivaldybės administracijos direktoriui, bet 
struktūrinio padalinio vedėjui. Papildomų funkcijų, nesusijusių su JP įgyvendinimu JRK 
pareigybės aprašyme nėra įtvirtinta, tačiau jaunimo reikalų koordinatorius nurodė, kad esant 
poreikiui, vykdo Studijų rėmimo programos koordinavimo funkcijas ir kitokius nenuolatinio 
pobūdžio darbus ir funkcijas, pvz., susijusius su kultūros paveldo apsauga, švietimo politikos 
įgyvendinimu ir kt. JRK teigimu, su JP įgyvendinimu skirtoms funkcijos yra skiriama 80 proc. 
jo darbo laiko.  
 
Apibendrinant JRK pareigybės aprašyme įtvirtintas funkcijas bei remiantis JRK pateiktais 
duomenimis, galima išskirti šias svarbiausias JRK atliekamas JP įgyvendinimo funkcijas: 

 JP įgyvendinimo priemonių inicijavimas; 
 savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus tvirtinamų dokumentų, 

susijusių su JP ir jos įgyvendinimu, projektų rengimas; 
 informacijos visuomenei, jaunimui ir jaunimo organizacijoms kaupimas ir skleidimas; 
 metinių jaunimo padėties ir JP įgyvendinimo pokyčių savivaldybėje apžvalgų 

rengimas; 
 tarp-institucinio bendradarbiavimo JP formavimo ir įgyvendinimo srityje vykdymas; 
 JRT darbo koordinavimas; 
 bendradarbiavimo su jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis 

organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis vykdymas; 
 jaunimo interesų, JP klausimų darbo grupėse ir komisijoje atstovavimas. 

 
JRK teikia įvairius pasiūlymus savivaldybės institucijoms. 2008 m. buvo pateiktas pasiūlymas 
dėl priemonių plano jaunimo politikos problemoms spręsti. 2009 m. JRK teikė pasiūlymus dėl 
kultūros įstaigų tinklo pertvarkymo poveikio jaunimo politikos įgyvendinimui ir dėl lėšų 
skirstymo aukštosiose mokyklose besimokančių Visagino savivaldybės gyventojų studijų 
rėmimui, t. y. stipendijų skyrimui (į šį pasiūlymą buvo atsižvelgta). 2011 m. pateiktas 
siūlymas (suformuluota jaunimo reikalų koordinatoriaus, siūlymas teiktas per JRT) dėl 
galimybės pirkti socialines paslaugas iš nevalstybinių organizacijų (NVO), sudaryta darbo 
grupė, svarstanti NVO galimybes bei savivaldybės poreikius šiuo klausimu. 
 
JRK yra Narkotikų kontrolės komisijos, Visuomeninės komisijos prie Visagino policijos 
komisariato ir Visagino savivaldybės studijų rėmimo lėšų skirstymo komisijos narys, Vaikų ir 
jaunimo socializacijos įgyvendinimo programos vienas iš koordinatorių (programa susideda iš 
dviejų modulių, JRK yra atsakingas už programos modulį, liečiantį jaunimo politikos 
įgyvendinimą), JRT sekretorius. 
 

                                                             
 
 

18 Patvirtinta Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ĮP-113 
19 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-

137 
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2011 m. rugpjūčio 1 d. jaunimo reikalų koordinatoriaus tarnybinės veiklos vertinimo išvadoje 
nustatyti šie pagrindiniai metų uždaviniai: 

 užtikrinti Visagino savivaldybės 2011-2013 m. strateginio veiklos plano Vaikų ir 
jaunimo socializacijos programos, susijusių su JP įgyvendinimu, kurių asignavimų 
valdytojas yra Visagino savivaldybės administracija, vykdymą; 

 sustiprinti bendradarbiavimą su Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančiomis 
jaunimo asociacijomis; 

 nuolat savivaldybės žiniasklaidoje viešinti informaciją, susijusią su JP įgyvendinimo 
aktualijomis, dalyvavimo konkursuose galimybėmis ir kt.; 

 koordinuoti savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos darbą. 
 
Pastebėtina, kad veiklos, susijusios su JP įgyvendinimu, yra įtraukiamos į Visagino 
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos planus. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, prioritetinės 2011-2012 metų JRK veiklos 
kryptys yra: 

 tarpsektorinio bendradarbiavimo tarp jaunimo ir su jaunimu dirbančių NVO ir 
savivaldybės tarybos administracijos stiprinimas; 

 jaunimo organizacijų programinio finansavimo skyrimo nuo 2012 m. atnaujinimo 
inicijavimas; 

 perrinktos JRT narių kompetencijos stiprinimas ir kryptingo Jaunimo reikalų tarybos 
darbo užtikrinimas. 

 
JRK teigimu, savivaldybė sudaro galimybes kelti kvalifikaciją, tačiau per pastaruosius trejus 
metus jos yra sumažėjusios. Kvalifikacijos kėlimo renginių, kuriuose nuo 2008 m. dalyvavo 
JRK, sąrašas pateikiamas 3 lentelėje. 
 
3 lentelė. Renginių ir mokymų, kuriuose dalyvavo JRK per pastaruosius trejus metus 
sąrašas. 

Metai Kursai / seminarai (aprašymas) 
2008 Strateginio planavimo andragogų kursai (200 val. trukmės), organizuoti LR 

Finansų ministerijos (2008-2009m.) 
2009 Strateginio planavimo andragogų kursai (200 val. trukmės), organizuoti LR 

Finansų ministerijos (2008-2009m.) 
2010 Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (NJRKA) koordinatorių 

kvalifikacijos kėlimo kursai (1 modulis). Finansuoti NJRKA projekto lėšomis.  
2011 Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimas „Koordinalizacija 2011“, seminarai 

savivaldybėje 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
JRK savo veiklą planuoja rengdamas metinius veiklos planus. Už šių planų vykdymą yra 
atsiskaitoma kas pusmetį, o kiekvieno skyriaus darbuotojo ataskaitos yra įtraukiamos į 
skyriaus metinę veiklos ataskaitą ir galiausiai surinkti duomenys pateikiami bendroje 
Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus metinėje veiklos ataskaitoje. 
 
Apibendrinant, JRK priskirtos JP įgyvendinimo funkcijos vykdomos nuolat ir sudaro didžiąją 
JRK darbo dalį. JRK veikla yra planuojama, už veiklos vykdymą yra atsiskaitoma. JRK 
kvalifikacijos kėlimui galėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos, ypač turėtų būti skatinamas 
JRK dalyvavimas nacionaliniuose jaunimo reikalų koordinatoriams skirtuose mokymuose. 
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Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos (4 lentelė). 
 
4 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui 

ir įgyvendinimui 
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Kokybiškai, 
atsižvelgiant į 
nacionalinius teisės 
aktus, parengti ir 
priimti jaunimo 
politikos formavimo 
dokumentai. 

Nėra teisės aktų JP 
formavimo dokumentų 
nuostatų tinkamam 
įgyvendinimui.  

Atsižvelgiant į JP 
formavimo dokumentų 
nuostatas parengti 
sistemingas jų 
įgyvendinimo 
priemones, nustatyti 
vykdytojus ir numatyti 
finansinius išteklius joms 
įgyvendinti. Priimti JP 
įgyvendinimui būtinus 
teisės aktus, tokius kaip 
jaunimo renginių 
rėmimo tvarka, jaunimo 
kūrybinių projektų ir 
programų konkurso 
nuostatai ir pan. 

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

Savivaldybėje nustatyta 
aiški JP formuojančių ir 
įgyvendinančių 
subjektų sistema, 
apibrėžta kiekvieno 
subjekto kompetencija. 

Palyginti nedaug 
savivaldybės skyrių 
įsitraukę į JP 
įgyvendinimą. 

Užtikrinti tinkamą 
kiekvienam subjektui 
numatytų funkcijų 
vykdymą. Didinti JP 
integruojančios 
struktūros, t. y. JRT, 
vaidmenį jaunimo 
politikos formavimo ir 
įgyvendinimo srityje. 

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus 
darbo sąlygos 

JRK pareigybės 
aprašymas labai gerai 
atitinka Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriaus 
pareigybės aprašymą. 
JRK sudarytos tinkamos 
sąlygos veiklai vykdyti. 

Sąlygos JRK 
kvalifikacijos kėlimui. 

Sudaryti palankesnes 
sąlygas JRK kvalifikacijai 
kelti, skatinti aktyvų JRK 
dalyvavimą JP 
formavimo ir 
įgyvendinimo procese. 

2.4 Skyriaus išvados ir 
rekomendacijos 
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 3. JAUNIMO DALYVAVIMAS 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybės pasiektus rezultatus ir 
sudarytas sąlygas skatinant jaunimą aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politiką, 
dalyvauti visuomenės ir vietos bendruomenių pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo 
organizacijas ir įvairių formų mokymąsi dalyvauti20. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje 
sudarytos sąlygos užtikrinti visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remti 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. 

 

 
Vienas iš Visagino savivaldybės ypatumų yra tai, kad savivaldybėje nėra vietos 
bendruomenių – virš 90 proc. iš 309 savivaldybės kaimiškos vietovės gyventojų sudaro 
Visagino pensionato, registruoto Karlų kaime, gyventojai. Tai yra socialinė globos–gydymo 
įstaiga. Pastebėtina, kad atsižvelgiant į tai, jog Visaginas yra daugiakultūris miestas, kuriame 
gyvena daug tautinių mažumų atstovų, intensyvią veiklą vykdo tautinės bendrijos, tačiau 
vertinimui duomenys apie jaunimo dalyvavimą šių bendrijų veikloje suteikti nebuvo. 
 

 
Visagino savivaldybėje su jaunimu dirba nevyriausybinės pilietinės, politinės, humanitarinės, 
socialinės, sporto, kultūros ir meno bei visuomeninės organizacijos, kurių sąrašas 
pateikiamas 5 lentelėje. 
 
5 lentelė. Visagino jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos 

Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas 
Lietuvos Šaulių 
sąjungos Utenos 
apskrities Šaulių 9-
osios rinktinės 
Visagino jaunųjų 
šaulių 5-oji kuopa 

Pilietinė organizacija Ugdyti pilietiškumą. 

                                                             
 
 

20 „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 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje 
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Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas 
Maltos ordino 
pagalbos tarnybos 
Visagino jaunimo 
skyrius 

Humanitarinės 
pagalbos organizacija 

Užsiimti labdaringa veikla, vykdyti 
socialinius projektus. 

Jaunimo organizacija 
„Ateities karta“ 

Visuomeninė 
organizacija 

Vykdyti veiklą, nukreiptą į jaunimo 
socialinių problemų sprendimą. 

Asociacija „402 
metrai“ 

Sporto organizacija Organizuoti laisvalaikio, auto sporto 
renginius. 

Jaunimo organizacija 
„Savas“ 

Pilietinė organizacija Skatinti jaunimo bendravimą ir 
bendradarbiavimą vadovaujantis jaunimo 
savanoriškumo, savarankiškumo, 
savivaldos principais. Atstovauti ir ginti 
jaunimo interesus. Padėti savo nariams 
spręsti jų veiklos problemas. Teikti 
informaciją besidomintiems jaunimo 
politika. Konsultuoti jaunimui svarbiais 
klausimais. 

Asociacija „Ryšių 
bankas“  

Pilietinė organizacija Spręsti ekonomines ir socialines jaunimo 
problemas, padėti vieni kitiems kurti 
laimingą ateitį Lietuvoje. 

Visagino auto klubas Sporto organizacija Organizuoti laisvalaikį, lavinti vairavimo 
įgūdžius. 

Jaunųjų menininkų 
klubas „Paletė“ 

Kultūros, meno 
organizacija 

Skatinti jaunimo saviraišką ir kūrybą. 

Visagino jaunimo 
oreivių ir 
parašiutininkų klubas 
„Aeronautas“ 

Sporto organizacija Organizuoti jaunimo laisvalaikį, 
propaguoti oreivių ir parašiutininkų 
veiklas.  

Visagino skautų 
organizacija 

Pilietinė organizacija Organizuoti turiningą jaunų žmonių 
laisvalaikį, ugdyti jaunuosius skautus. 

Visagino meno kūrėjų 
asociacija „Fenikso 
skrydis“ 

Meno, kultūros 
organizacija 

Skatinti jaunimo meninę ir muzikinę 
saviraišką, organizuoti turiningą jaunimo 
laisvalaikį. 

Meno atlikėjų 
asociacija 
„Samanyčia“ 

Muzikinė organizacija Skatinti jaunimo meninę ir muzikinę 
saviraišką, organizuoti turiningą jaunimo 
laisvalaikį. 

Ignalinos jaunųjų 
atomininkų asociacija 

Visuomeninė 
organizacija 

Formuoti naują požiūrį apie branduolinės 
energijos naudą, skatinti tolesnį šios 
energijos naudojimą taikiais mokslo ir 
technologijų tikslais, siekiant žmonijos 
gerovės, skatinti tarptautinį jaunimo 
bendradarbiavimą šioje srityje. 

Visagino miesto 
šeimos bendrija 
„Draugiška šeima“ 

Socialinė organizacija Tinkamai organizuoti vaikų ir paauglių 
užimtumą laisvalaikio metu: po pamokų ir 
išeiginėmis dienomis, skatinti dalyvauti 
įvairiose organizuojamose priemonėse, 
didinančiose vaikų ir suaugusių tarpusavio 
pasitikėjimą bei turinčiose didelę reikšmę 
fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimui.  

Labdaros ir paramos 
fondas „Atgaivos 
sala“ 

Socialinė organizacija Teikti socialines paslaugas rizikos grupės 
vaikams ir jų šeimoms, padedant jiems 
integruotis į visuomenę.  

Visuomeninės Visuomeninė Vykdyti veiklas susijusias su narkotinių ir 
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Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas 
organizacijos „Tėvai 
prieš narkotikus“ 
Visagino miesto 
padalinys 

organizacija psichotropinių medžiagų vartojimo 
prevencija. 

Visagino paramos 
vaikui centras 

Socialinė organizacija Vaikų, likusių be tėvų priežiūros 
(netekusių tėvų globos), taip vaikų ir 
asmenų (iki 21 metų), turinčių negalią, 
priežiūra. 

Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Visagino 
miesto komitetas 

Humanitarinė 
organizacija 

Vykdyti visuomenines, savanoriškas ir 
humanitarines veiklas įtraukiant jaunimą. 

Socialdemokratų 
partijos Visagino 
jaunimo skyrius 

Politinė organizacija Ugdyti veržlų bei pilietišką jaunimą. 

Jaunųjų ekologų 
klubas „Žalioji ateitis“ 

Aplinkosaugos 
organizacija 

Ekologinės veiklos vykdymas, turiningo 
jaunimo laisvalaikio organizavimas. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis, Visagino savivaldybėje yra 21 sporto 
klubas. Šie klubai propaguoja skirtingas sporto rūšis ir šakas, tokias kaip irklavimas, sportinė 
gimnastika, kovos menai, futbolas ir t. t. 
 
Savivaldybėje veikia Baltarusių kultūros centras „KROK“, Uzbekų kultūros centro Visagino 
padalinys, Visagino rusų kultūros centras „Rusija“, Visagino ukrainiečių nacionalinės kultūros 
centras „Borvinok“ ir visuomeninė organizacija „Vedų kultūros klubas“. Duomenys apie 
jaunimo dalyvavimą išvardintų organizacijų savivaldoje vertinimui pateikti nebuvo. 
 
Apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai labai įvairiai 
vertino jaunimo galimybes dalyvauti vietos organizacijų savivaldoje: 42,2 proc. respondentų 
manymu jaunimui suteikiamos pakankamos galimybės dalyvauti jaunimo organizacijų 
savivaldoje, tiek pat respondentų negalėjo atsakyti į pateiktą klausimą. 14,3 proc. apklausos 
dalyvių teigimu, jaunimui nėra sudaromos galimybės dalyvauti vietos organizacijų 
savivaldoje. 
 

 
Visagino savivaldybėje veikia Visagino jaunimo organizacijų asociacija „Apskritas stalas“, 
kuri savo veiklą pradėjo 2005 m. gruodį ir sėkmingai veikė iki 2008 metų. Remiantis 
vertinimo metu surinkta informacija, šiuo metu VJOA AS intensyvios veiklos nevykdo, 
kadangi šios asociacijos narės labiau rūpinasi savo organizacijų užsibrėžtų tikslų siekimu ir 
veiklos vykdymu. Remiantis vertinimo metu surinkta informacija, VJOA AS vienija 8 
organizacijas. 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, Visagino savivaldybėje jaunimo politikos formavime ir 
įgyvendinime aktyviai dalyvauja Visagino meno kūrėjų asociacija „Fenikso skrydis“, Lietuvos 
socialdemokratinio jaunimo sąjungos Visagino skyrius, Ignalinos jaunųjų atomininkų 
asociacija, jaunimo organizacija „SAVAS“, meno atlikėjų asociacija „Samanyčia“ ir Visagino 
autoklubas. Jaunimo atstovas interviu metu išskyrė Savanorių klubo (veikiančio prie VVKN) 
veiklą, asociacijos „Žalioji ateitis“ ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Visagino miesto komiteto 
veiklą. 
 
Jaunimo organizacija „SAVAS“ – tai Visagino miesto jaunimo organizacija, jungianti Visagino 
technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, Visagino miesto ir Lietuvos Respublikos 

3.3 Jaunimo veikla 



21 

jaunimą. Organizacija savo veikloje vadovaujasi jaunimo savanoriškumo, savarankiškumo ir 
savivaldos principais. Ši organizacija skatina jaunimo bendravimą ir bendradarbiavimą, 
atstovauja ir gina jaunimo interesus, padeda organizacijos nariams spręsti jų veiklos 
problemas, teikia informaciją besidomintiems jaunimo politika, konsultuoja jaunimą 
svarbiais klausimais. Atsižvelgiant į jaunimo, kaip atskiros socialinės grupės, specifines 
problemas, tokias kaip žalingų įpročių plitimas, psichologinės jaunų žmonių problemos, 
neigiama aplinkos įtaka, nepasitikėjimas savimi, nuolatinis stresas, sunki materialinė padėtis, 
jaunimo organizacija „SAVAS“ siūlo jaunimui užimtumo ir savirealizacijos galimybes, sudaro 
sąlygas dalyvauti projektinėje veikloje, keliauti, bendrauti ir leisti laisvalaikį. Organizacija 
skatina jaunimą nebūti abejingais aplinkinių problemoms21. 
 
Ignalinos jaunųjų atomininkų asociacija siekia tarptautiniu lygmeniu sukurti sąlygas 
veiksmingam bendradarbiavimui, keitimuisi patirtimi, bendrai jaunimo kūrybinei veiklai 
branduolinės pramonės, verslo, kultūros ir aplinkos apsaugos srityse. Organizacijos veikla yra 
finansuojama nario mokesčio ir rėmėjų skiriamomis lėšomis. 
 
Siekdama savo tikslų, Ignalinos jaunųjų atomininkų asociacija kasmet organizuoja tarptautinį 
simpoziumą, kuris vyksta Dysnų festivalio metu. Ši asociacija siekia formuoti naują požiūrį į 
branduolinės energijos naudą, skatinti tolesnį šios energijos naudojimą taikiais mokslo ir 
technologijų tikslais, siekiant žmonijos gerovės. Asociacija yra surengusi daugiau nei 20 
panašių renginių. Šios organizacijos veiklą remia Ignalinos AE, Europos branduolinės 
draugijos narė Lietuvos branduolinės energetikos asociacija (LBEA), Europos branduolinės 
draugijos Jaunosios kartos tinklas (ENS YGN) ir Visagino atomininkų forumas22. 
 
Savanorių klubas – tai Visagino vaikų kūrybos namuose veikiantis klubas, kurio veikloje gali 
dalyvauti jaunimas nuo 14 metų. Interviu metu jaunimo atstovas nurodė, kad šis klubas 
vykdo intensyvią veiklą savanorystės skatinimo, turiningo jaunimo laisvalaikio organizavimo 
srityse. Kiekvieną trečiadienį yra organizuojami klubo susirinkimai, į kuriuos gali ateiti visi 
norintys. Šių susirinkimų metu yra aiškinamasi, kokie yra jaunimo poreikiai, kokia veikla 
jaunimas nori užsiimti, kokios veiklos trūksta. Klubas savarankiškai ir su kitomis savivaldybėje 
veikiančiomis jaunimo ir jaunimui atstovaujančiomis organizacijomis organizuoja įvarius 
renginius, skatina jaunimo užimtumą, siekia sudominti naudinga veikla. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimas taip pat buriasi ir į neformalias 
grupes, tačiau jų skaičių nustatyti yra sudėtinga, nes šios grupės kuriasi spontaniškai, taip pat 
spontaniškai išsiskirsto. Vis dėlto, galima išskirti tam tikras neformalių jaunimo grupių 
tendencijas Visagino savivaldybėje: 

 neformalios jaunimo grupės susikūrusios skirtingose veiklos srityse – pastebimos 
internautų, graffiti piešėjų grupės, taip pat jaunuoliai, užsiimantys netradicinėmis 
sporto šakomis: riedlenčių sportu, parkūru (pranc. parkour); 

 grupės pagal mėgstamą muzikos, aprangos stilių; 
 grupės, veikiančios pagal politinius įsitikinimus; 
 kai kurios grupės formuojasi pagal vietą, pvz. kiemo, mikrorajono, mokymosi įstaigos 

ir t.t. 
 
Savivaldybės administracijos atstovai pažymėjo, kad Visagino savivaldybėje neformalių 
jaunimo grupių yra daug, tačiau jų vaidmuo bendrame jaunimo veiklos kontekste nėra 
ryškus, jos neskelbia apie savo vykdomą veiklą. 

                                                             
 
 

21 www.vpm.lt/savas/  
22 www.dysnai.org  
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42,9 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nuomone, 
Visagino savivaldybės jaunimui veiklos vis tik nepakanka. 28,6 proc. apklausos dalyviai 
nurodė, kad veiklos pakanka, tačiau tik dalis jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje veikloje. 
33,3 proc. respondentų nurodė, kad jaunimo galimybės įsitraukti į įvairias veiklas yra plačios. 
Tik 14,3 proc. respondentų nuomone jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje. Atsakymo variantą „kita“ pasirinkę apklausos dalyviai nurodė, kad 
jaunimui veiklos pakanka, tačiau trūksta iniciatyvių lyderių (4 pav.). 
 
4 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. N=7 

14,3

14,3

28,6

42,9

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

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti 
veikloje

Kita 

Veiklos pakanka, tačiau tik dalis 
jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje 

veikloje

Tokios veiklos labai mažai

 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, jaunimui yra sudarytos galimybės dalyvauti 
veikloje, tačiau jaunimas joje dalyvauja vangiai dėl objektyvių priežasčių – mokyklinio 
amžiaus jaunimas daug laiko ir jėgų skiria mokslui. Kadangi šiuo metu pastebimas padidėjęs 
jaunimo poreikis gauti kokybišką išsilavinimą, jaunimas siekia įstoti į valstybės finansuojamas 
vietas aukštosiose mokyklose. Dirbantis jaunimas daugiau laiko skiria darbui ir stengiasi 
užsidirbti papildomai. Pakankamai daug perspektyvaus jaunimo emigravo arba išvažiavo į 
didesnius miestus. Be to, savivaldybėje nebeliko vieno iš jaunimo traukos centrų – Jaunimo 
kultūros centro, sumažėjo jaunimo NVO galimybės gauti finansavimą programoms / 
projektams. 
 
Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai nurodė, kad 
jaunimo dalyvavimą jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje galima būtų padidinti savivaldybei 
labiau bendradarbiaujant su jaunimu, organizuojant įvairius renginius, skleidžiant 
informaciją, skatinant ir motyvuojant jaunimą, finansuojant jaunimo vykdomas veiklas. 
 

 
Visagino savivaldybėje veikia šešios bendrojo lavinimo mokyklos: dvi gimnazijos, viena 
pagrindinė ir trys vidurinės mokyklos. Trys įstaigos teikia neformaliojo ugdymo paslaugas – 
Visagino vaikų kūrybos namai, Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokykla, Visagino sporto 
centras. Duomenys apie formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose veikiančią 
jaunimo savivaldą pateikiami 6 lentelėje. 

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

Švietimo įstaigos tipas Įstaigų 
skaičius 

Įstaigų, kuriose jaunimas 
dalyvauja savivaldoje, skaičius 

Formalaus švietimo įstaigos 6 6 
Organizacijos, teikiančios neformalaus 
švietimo paslaugas jaunimui 3 1 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Mokinių atstovai dalyvauja visų formaliojo švietimo įstaigų savivaldose, t. y. mokyklų 
tarybose. Mokinių atstovai įtraukti į savivaldybėje sudarytą laikinąją komisiją dėl švietimo 
įstaigų tinklo pertvarkos. Česlovo Sasnausko muzikos mokykloje veikia mokyklos taryba  
aukščiausia savivaldos institucija, jungianti moksleivių, jų tėvų, globėjų ir pedagogų atstovus 
svarbiausiems mokyklos veiklos uždaviniams spręsti. Į mokyklos tarybą renkami pagrindinio 
ir išplėstinio muzikinio ugdymo klasių moksleiviai – į sudėtį įeina trys mokinių atstovai23. 
Visas mokyklų mokinių tarybas vienija Visagino mokinių taryba. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, mokinių savivalda formaliai veikia visose 
formaliojo švietimo įstaigose, tačiau dažnai jų veikla yra gana fragmentiška, nepakankamai 
kryptinga. Išimtis – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokinių 
taryba, aktyviai vykdanti veiklą – leidžia centro laikraštį, organizuoja renginius ir kt. Tokia 
situacija susiformavo dėl kelių priežasčių – netinkamų mokyklų tarybų formavimo principų, 
nepakankamo mokinių aktyvumo ir pesimistinio požiūrio į tokią veiklą bei mokyklų 
administracijų keliamų reikalavimų. Mokiniai nesugeba naudotis savivaldos organų 
teikiamomis galimybėmis, o švietimo įstaigų administracija siekia kontroliuoti mokinių 
savivaldą formuojant teigiamą mokyklos įvaizdį. JRK interviu metu pažymėjo, kad šiuo metu 
mokyklų tarybos labiau užsiima renginių ir veiklų organizavimu negu mokinių interesų 
atstovavimu. Savivaldybės mokinių taryba taip pat neatlieka mokinių intereso atstovavimo 
funkcijos, o labiau orientuojasi į užimtumą – kasmet organizuoja Mokinių teisės savaitę, 
rengia pilietines akcijas valstybinėms ir kitoms šventėms paminėti. 
 
Visagino savivaldybėje veikia Vaikų globos namai, tačiau jaunimas šios įstaigos savivaldoje 
nedalyvauja. Įstaigos veiklos tikslas – vaikų, likusių be tėvų priežiūros, netekusių tėvų globos 
bei turinčių negalią asmenų iki 21 metų, priežiūra. 
 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Visagino savivaldybė stengiasi stiprinti 
mokinių savivaldą įgyvendindama tam skirtus projektus ir programas. 2009 m. ir 2010 m. 
buvo įgyvendinta po vienus mokinių savivaldos skatinimo mokymus – pirmaisiais metais 
mokymuose dalyvavo 8 mokiniai, o antraisiais – 23. Savivaldybė 2009 m. skyrė 250 Lt, o 2010 
m. – 400 Lt mokinių savivaldos stiprinimo projektų įgyvendinimui. 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, savivaldybė organizuoja darbą su formalaus ir 
neformalaus švietimo įstaigų vadovais, siekdama šiose įstaigose užtikrinti mokinių ir 
studentų savivaldos stiprinimą. 
 

 
Visagino savivaldybės jaunimas į JP formavimo ir įgyvendinimo procesus įsitraukia per 
Jaunimo reikalų tarybos veiklą. 
 

                                                             
 
 

23 Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokyklos nuostatai, patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. 
birželio 5 d. sprendimu Nr.TS-95. 

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje 
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5 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija atstovauja jaunimo interesus savo savivaldybėje? 
Atsakymų proc. N=7 

0,0

16,7

33,3

66,7

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

Teikia pasiūlymus savivaldybei

Dalyvauja savivaldybės posėdžiuose

Kita 

Dalyvauja jaunimo reikalų taryboje

 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai nurodė, kad 
jaunimo interesus jų organizacijos atstovauja dalyvaudamos savivaldybės JRT veikloje. 
Neformalaus švietimo įstaigos atstovai nurodė, kad jaunimo interesus atstovauja 
dalyvaudami savivaldybės tarybos posėdžiuose (5 pav.). 
 
Apklausos rezultatai parodė, kad 42,9 apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų nėra teikusios pasiūlymų JRT ar kitai savivaldybės institucijai dėl 
jaunimo politikos įgyvendinimo, tačiau ketina teikti tokius pasiūlymus ateityje (6 pav.). 
 
6 pav. Ar Jūsų organizacija teikia pasiūlymus Jaunimo reikalų tarybai ar kokiai nors 
savivaldybės institucijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo? Atsakymų proc. N=7 

14,3

14,3

14,3

14,3

42,9

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

Taip, teikiame dažnai

Taip, esame pateikę keletą pasiūlymų

Ne, ir neketiname teikti

N/N

Ne, tačiau ketiname pateikti

24 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 

                                                             
 
 

24 Čia ir toliau N / N – nežino, negali atsakyti. 
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Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimui yra sudaromos sąlygos dalyvauti 
savivaldybės tarybos posėdžiuose, tačiau jaunimas neturi poreikio naudotis šia galimybe. Vis 
dėlto pastebėtina, kad net 57,1 proc. apklaustų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
atstovų nurodė, kad jų atstovai dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose yra 
svarstomi jaunimui aktualūs klausimai. 28,6 proc. respondentų nurodė, kad nedalyvauja 
savivaldybės posėdžiuose, likę apklausos dalyviai negalėjo atsakyti į pateiktą klausimą. 
 
Atsakydami į kausimą, kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės 
jaunimo koordinatoriumi, didžioji dalis respondentų nurodė, kad bendradarbiauja teikdami 
pasiūlymus, taip pat teikiant ir gaunant informaciją, dvi organizacijos nurodė, kad su JRK 
bendradarbiauja vykdant projektus. 
 
28,6 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų teigė, 
kad savivaldybė atsižvelgė į visus jų teiktus pasiūlymus, tiek pat respondentų nurodė, kad 
buvo atsižvelgta į dalį jų pateiktų pasiūlymų. Į 28,6 proc. apklaustų organizacijų pasiūlymus 
nebuvo atsižvelgta (7 pav.). Apklausos dalyviai neįvardino pasiūlymų, į kuriuos buvo 
atsižvelgta. Vienos jaunimo organizacijos atstovai nurodė, kad buvo atsižvelgta į pasiūlymus 
dėl sporto (turizmo) įrangos nuomos prie miesto ežero – savivaldybė suteikė patalpas tokiai 
veiklai organizuoti. 
 
7 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė atsižvelgia į teikiamus pasiūlymus? Atsakymų proc. N=7 

14,3

28,6

28,6

28,6

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

N/N

Atsižvelgta į visus/ beveik visus 
pasiūlymus

Atsižvelgta į dalį pateiktų pasiūlymų

Į pasiūlymus neatsižvelgta

 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai šiek tiek geriau nei 
vidutiniškai vertino jaunimo įtraukimą priimant sprendimus dėl veiklos susijusios su jaunimu. 
Vidutiniškai buvo įvertintas savivaldybės atsižvelgimo į jaunimo atstovų siūlymus dėl 
politikos ir / ar veiklos tobulinimo. Šiek tiek žemiau buvo įvertintas savivaldybės ir jaunimo 
bendradarbiavimo intensyvumas. Jaunimą atstovaujančios organizacijos prasčiausiai vertino 
savivaldybės požiūrio į jaunimo situaciją ir problemas, atsižvelgimo į jaunimo atstovų 
siūlymus dėl politikos / veiklos tobulinimo lygį (8 pav.). 
 
Savivaldybės administracijos atstovų nuomone, nuo 2008 m. jaunimo organizacijų galimybės 
atstovauti jaunimo interesus savivaldybėje nepakito, tačiau siūlant jaunimo politikos 
įgyvendinimo pokyčius savivaldybėje jaunimo organizacijų aktyvumas yra žemesnis nei 
vidutinis ir pastaraisiais metais jis tik mažėja. Tuo tarpu jaunimo atstovų teigimu, jaunimui 
beveik nėra suteikta galimybių įtakoti JP formavimą ir įgyvendinimą, kadangi nors, jų 
nuomone, JRK gerai vykdo savo funkcijas, aukštesniu lygmeniu savivaldybėje trūksta 
politinės valios ir noro skatinti jaunimo iniciatyvas bei paremti jaunimo organizacijų veiklą. 



26 

8 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais, kur 5 – visiškai nesutinku, 
o 5 – visiškai sutinku. Atsakymų vidurkiai. N=7 
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Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į 
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai 

nuo 2008 m.

Jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 

2008 m.

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo 
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Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą  
priimant sprendimus dėl veiklos, 

susijusios su jaunimu

 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Apibendrinant, savivaldybėje nėra pakankamai duomenų apie jaunimo dalyvavimą 
savivaldoje, išskyrus jaunimo savivaldą formaliojo švietimo įstaigose, taip pat nėra vykdoma 
šviečiamoji veikla visoms įmanomoms jaunimo savivaldos formoms skatinti. 
 
7 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo dalyvavimas 
(2 Metodikos 
indikatorius) 

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

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 
 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją 

Nenustatyta. Nenustatyta. Skatinti jaunimo 
įsitraukimą į vietos ir 
tautinių bendruomenių 
savivaldas. 

Jaunimo dalyvavimas 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

Visagino 
savivaldybėje veikia 
nemažai skirtinga 
veikla užsiimančių 
nevyriausybinių su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų. 

Savivaldybėje nėra 
renkami duomenys 
apie jaunimo 
dalyvavimą su jaunimu 
dirbančių organizacijų 
savivaldoje. 

Šviečiamosios veiklos 
vykdymas apie jaunimo 
galimybes dalyvauti su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų savivaldoje. 

Jaunimo veikla Savivaldybėje yra 
iniciatyvaus 
jaunimo, 
organizuojančio 
įvairias veiklas ir 
siekiančio į jas 
įtraukti daugiau 
jaunimo. 

Nepakankama 
savivaldybės veikla 
skatinant jaunimo 
aktyvumą. 

Skatinti jaunimą 
iniciatyviau dalyvauti 
veiklose, padėti jaunimo 
organizacijoms pritraukti 
daugiau jaunuolių 
organizuojant bendrus 
savivaldybės ir jaunimo 
organizacijų informacinius 
renginius, projektus ir 
jaunimui skirtas veiklas. 
Ugdyti naujus lyderius. 

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

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

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 
 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo švietimo 
įstaigose, vaikų globos 
namuose 

Bendrojo lavinimo 
mokyklose formaliai 
veikia mokinių 
savivaldos 
struktūros bei jas 
vienijanti Visagino 
mokinių taryba. 

Daugumoje mokyklų 
mokinių savivaldos yra 
labiau tik formalūs 
dariniai, aktyvūs tik 
pavieniai asmenys, 
mokinių savivaldos 
struktūros 
nepakankamai 
atstovauja mokinių 
interesus. 

Savivaldybė turėtų 
intensyviau dalyvauti 
stiprinant mokinių 
savivaldą, vykdyti 
šviečiamąją veiklą, 
organizuoti daugiau 
mokymų ir seminarų skirtų 
mokinių savivaldos 
stiprinimui. 

Jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 

Savivaldybėje veikia 
JRT. 

Nepakankamas 
jaunimo įtraukimas į JP 
formavimą ir 
įgyvendinimą. 

Suteikti sąlygas ir skatinti 
jaunimą ir jaunimą 
atstovaujančias 
organizacijas dalyvauti 
formuojant ir įgyvendinant 
JP, organizuoti specialius 
posėdžius JP klausimais, 
įtraukti jaunimą į svarbių 
su JP klausimų svarstymus 
komisijose, darbo grupėse 
ir pan. Stiprinti JRT 
dalyvavimą JP formavimo 
ir įgyvendinimo procese. 
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 4. PARAMA JAUNIMUI 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansinę, materialinę ir kitokią 
paramą, savivaldybės skiriamą jaunimo politikos įgyvendinimui savivaldybėje, 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. 
 

 
Kaip jau buvo minėta šios ataskaitos 2.1 skyriuje, Visagino savivaldybėje yra priimta Visagino 
savivaldybės studijų rėmimo tvarka. Vadovaujantis šia tvarka, studijų rėmimo lėšas sudaro 
Visagino savivaldybės biudžeto asignavimai, kuriuos skirsto studijų rėmimo lėšų skirstymo 
komisija. Pašalpos, stipendijos skiriamos gerai besimokantiems studentams, kurių 
ataskaitinio studijų pusmečio mokymosi vidurkis yra ne žemesnis kaip 8 balai, taip pat 
atsižvelgiama į šeimos pajamas, tenkančias kiekvienam jos nariui. Stipendijos dydis per 
mėnesį yra 200 Lt (mokama 10 mėnesių per mokslo metus), ji yra skiriama vieneriems 
metams. Vidurinių mokyklų, gimnazijų mokiniams tarptautinių ar respublikinių dalykinių 
olimpiadų prizininkams gali būti mokama vienkartinė išmoka. Išmokos dydis priklauso nuo 
tais kalendoriniais metais studijų rėmimui numatytų lėšų kiekio25. Per metus ši stipendija yra 
skiriama dviem studentams. Duomenys apie pagal šią programą skirtų lėšų kiekį pastaraisiais 
metais vertinimui pateikti nebuvo. 
 
Reikia pažymėti, kad Visagino savivaldybė yra priskirta Ignalinos atominės elektrinės 
regionui. Šiame regione tiesiogiai pasireiškia Ignalinos atominės elektrinės uždarymo 
padariniai, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 19 d. 
nutarimu Nr. 172 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko 
eksploatavimo nutraukimo programos patvirtinimo“, buvo įsteigta Ignalinos atominės 
elektrinės regiono plėtros agentūra, kuri administruoja VĮ Ignalinos atominės 
elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondą. Ši agentūra yra ne pelno organizacija, kuri 
organizuoja ir vykdo IAE regione socialinių ir ekonominių projektų, kuriais siekiama 
sušvelninti IAE eksploatavimo nutraukimo padarinius IAE regione, rengimą26. Remiantis 
savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis, ši agentūra jaunimo projektams 
finansuoti kiekvienais metais skiria po 10000 Lt. Lėšas administruoja Visagino savivaldybės 
administracija. 2011 m. IAE eksploatavimo nutraukimo fondo lėšomis buvo paremtos 
keturios jaunimo organizacijos: trys jaunimo, t. y. jaunimo asociacijos „Savas“ ir „Ryšių 
bankas“ bei Meno kūrėjų asociacija „Fenikso skrydis“, ir viena dirbanti su jaunimu – 
asociacija Vaikų ir jaunimo socializacijos centras. Šių organizacijų projektams vykdyti buvo 
skirta 10000 Lt. Jaunimo asociacija „Savas“ gavo 4000 Lt, kitoms buvo skirta po 2000 Lt. 
 
Interviu metu jaunimo atstovas nurodė, kad jaunimo organizacijas paremia kai kurie vietos 
verslininkai, pvz., parduotuvės „Pas Joną“ savininkai. Vis dėlto didžioji finansinės paramos 
dalis gaunama per Europos Sąjungos ir kitų fondų finansuojamas programas. 
 
Savivaldybės administracijos atstovai nurodė, kad šiais metais yra planuojama skirti lėšų 
padengti VJOA AS perregistravimo išlaidas. 
                                                             
 
 

25 Visagino savivaldybės studijų rėmimo tvarka, patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 
24 d. sprendimu Nr. TS-53. 

26 http://www.inppregion.lt/IAE_RPA 

4.1 Finansinė parama 
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Atsižvelgiant į tai, kad Visagino savivaldybėje daugiau nėra priimtų teisės aktų, skirtų JP 
įgyvendinimui, galima teigti, kad savivaldybėje nėra teisinio pagrindo ir reglamentuotos 
tvarkos, kuria remiantis būtų sudaromos sąlygos iš savivaldybės biudžeto skirti finansinę 
paramą jaunimo veiklai, organizacijoms ir / ar projektams finansuoti. 
 
42,9 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų, 
atsakydami į klausimą, ar jų atstovaujama organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama 
finansine parama, nurodė, kad nežino apie tokios paramos galimybes arba tokia parama 
pasinaudoti negali. Į klausimą teigiamai atsakė su jaunimu dirbančių biudžetinių įstaigų 
atstovai (9 pav.). 
 
9 pav. Ar Jūsų organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama? 
Atsakymų proc. N=7 

14,3

14,3

28,6

42,9

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

Taip

Taip, bet sąlygos labai sudėtingos

Ne, negalime

Nežinau apie tokios paramos 
galimybes

 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Beveik pusė apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų 
nurodė, kad per pastaruosiuos trejus metus jų atstovaujamos organizacijos nėra 
pasinaudojusios jokia savivaldybės skiriama finansine parama, likusi pusė respondentų 
nurodė, kad organizacijos yra gavusios lėšų projektų finansavimui (10 pav.). 
 
10 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per 
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=7 

0,0

0,0

0,0

42,9

42,9

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

Lėšomis, skirtomis padengti 
administravimo išlaidas

Lėšomis skirtomis ilgalaikiam turtui 
įsigyti ar remontuoti

Lėšomis, padengiančiomis įsisteigimo 
išlaidas

Nesinaudojome jokia parama

Projektų finansavimu

 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Remiantis vertinimui surinkta informacija, savivaldybėje vyrauja nuomonė, jog jaunimo ir su 
jaunimu dirbančios organizacijos turi pakankamai lėšų savo veikloms vykdyti – surenka iš 
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skiriamų iki 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio įmokų. Pastebėtina, kad Visagino 
savivaldybėje nėra nustatytas teisinis mechanizmas, reglamentuojantis finansinės paramos 
skyrimą. Savivaldybėje trūksta teigiamo požiūrio į finansinės paramos jaunimo 
organizacijoms skyrimą. Akivaizdu, kad didžioji dalis jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų negauna ir negali gauti finansinės paramos iš savivaldybės dėl vyraujančio 
neigiamo požiūrio ir tinkamo jaunimą atstovaujančių organizacijų finansavimo mechanizmo 
nebuvimo, o organizacijoms, gaunančioms lėšų projektams vykdyti, jos yra skiriamos iš VĮ 
Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo teikiamos paramos. 
 
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos apklausos respondentai savivaldybės 
skiriamos finansinės paramos atitikimą jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
lūkesčiams vertino žemiau nei vidutiniškai (11 pav.). 
 
11 pav. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos atitikimas jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų lūkesčiams. Pateikite savo nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, 
kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 – visiškai sutinkate su 
savivaldybės vykdomais veiksmais. Atsakymų vidurkiai. N=7 

1,7

1,8

2,1

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo sąlygos yra 

paprastos, nesudėtingos, atitinka mūsų 
organizacijos galimybes

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo tikslai atitinka mūsų 

organizacijos poreikius

Finansuojamos tos jaunimo veiklos ir 
jaunimo politikos sritys, kurias mūsų 

nuomone labiausiai reikėtų finansuoti

 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apibendrinant, atsižvelgiant į apklausos rezultatus, savivaldybės administracijos atstovų 
pateiktą informaciją ir interviu metu gautą informaciją, galima teigti, kad savivaldybės 
finansinė parama neatitinka jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų poreikių. 
 

 
Savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis, 2008 m. iš IAE eksploatavimo 
nutraukimo programos fondo, kurį administravo IAE regiono plėtros agentūra, buvos skirtos 
lėšos jaunimo centrų ar atvirųjų erdvių steigimui ir priežiūrai. Lėšas įsisavino Visagino 
jaunimo kultūros centras „Orbita“ (buvusi savivaldybės biudžetinė įstaiga), kuris po metų 
buvo reorganizuotas ir prijungtas prie Visagino kultūros centro. 
 
Savivaldybės administracijos atstovai taip pat informavo, kad iki jaunimo kultūros centro 
„Orbita“ reorganizavimo kai kurioms jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms 
buvo suteikiamos sąlygos neatlygintinai naudotis Visagino jaunimo kultūros centro „Orbita“ 
patalpomis savo veiklai vykdyti. Nors teisės aktai nereglamentavo patalpų naudojimosi 
jaunimo organizacijoms skyrimo tvarkos, tačiau veikusiame centre prireikus buvo skiriami 
kabinetai jaunimo organizacijų susirinkimams rengti. Jaunimo organizacijos, 

4.2 Materialinė parama 
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besinaudojančios Visagino jaunimo kultūros centro „Orbita“ patalpomis, turėjo vadovautis 
įstaigos vidaus darbo tvarka, patalpose buvo leidžiama būti tik įstaigos darbo metu. 
 
Duomenys apie Visagino savivaldybės 2008 – 2011 m. sudarytas sąlygas jaunimo ir su 
jaunimu dirbančioms organizacijoms naudotis savivaldybei priklausančiomis patalpomis, 
biuro įranga ir kitu ilgalaikiu turtu yra pateikiami 8 lentelėje. JRK pažymėjo, kad maždaug 
nuo 2001 m. iki šiol patalpas jaunimo organizacijų veiklai (susirinkimams, mokymams ir kt.) 
suteikdavo ir dabar suteikia Visagino vaikų kūrybos namai (VVKN). Konkrečios patalpos 
nebuvo priskirtos kokiai nors asociacijai, tačiau yra suteikiamos trumpalaikiams 
susibūrimams, renginiams. 
 
8 lentelė. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurioms buvo leista neatlygintinai 
naudotis savivaldybei priklausančiomis patalpomis, biuro įranga ir kitu ilgalaikiu turtu 
2008 – 2011 m. skaičius 

Metai 

Jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų, kurioms 
savivaldybės institucijų teisės 

aktais yra skirtos patalpos 
buveinei, skaičius 

Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų, buvo leista neatlygintinai 
naudotis savivaldybei priklausančiomis 

patalpomis, biuro įranga ir kitu ilgalaikiu 
turtu skaičius 

2008-2011 > 10 asociacijų (daugiausia 
sporto klubai)  

8 (panaudos sutartys nesudarytos) 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, nors jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms nėra skiriama finansinė parama, tačiau savivaldybė remia tokių organizacijų 
veiklą prisidėdama prie organizuojamų renginių ar įgyvendinamų projektų: nemokamiems 
renginiams organizuoti yra neatlygintinai suteikiamos salės ir kitos patalpos, perkami prizai, 
kanceliarinės ir kitos prekės. Tokia parama yra finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis 
(9 lentelė). 
 
9 lentelė. Savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos materialinei jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų paramai 

Metai Suma, Lt 
2008 3500,00 
2009 3300,00 
2010 3000,00 
2011 2600,00 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Jaunimo atstovų teigimu, savivaldybė, suteikdama patalpas jaunimo renginiams organizuoti, 
neretai ragina jaunimą atstovaujančias organizacijas rengti mokamus renginius bei rinkti 
dalyvavimo mokesčius, kuriais jaunimo organizacijos galėtų kompensuoti patirtas 
komunalines išlaidas. Pažymėtina, kad patalpas tam tikriems renginiams suteikia vietos 
verslininkai – jaunimo organizacijoms leidžiama naudotis prekybos centre „Domino“ 
esančiomis patalpomis. 
 
Visagino savivaldybė, kaip asignavimų valdytojas, 2008 m. ir 2009 m. dalyvavo bendrai 
finansuotose projektuose, projektams vykdyti buvo suteikta parama prekėmis. 
 
Vertinimui nebuvo suteikti duomenys apie Visagino jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų materialinės paramos poreikį. 
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Nuo 2008 m. savivaldybė vykdo / finansuoja po du jaunimo arba jaunimui skirtus renginius 
kasmet. 2011 m. buvo surengti trys tokie renginiai. 
 
2008 m. ir 2009 m. savivaldybė tarpininkavo, rengė ir suteikė patalpas. savivaldybės 
biudžetinių įstaigų ir jaunimo organizacijų vykdytiems projektams.  
 
Visagino savivaldybės biudžetinės įstaigos tarpininkauja padedant jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms užmegzti tarptautinius ryšius. Jaunimo atstovai buvo įtraukti į 
savivaldybės tarptautinių delegacijų, vykusių į Zambrovą (Lenkija), Angermunde (Vokietija) ir 
Smorgonę (Baltarusija), sudėtį. 
 
2009 m. ir 2010 m. savivaldybė organizavo po vienus mokymus jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų atstovų ir specialistų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijai tobulinti. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimo organizacijos dažniausiai į savivaldybę 
kreipiasi dėl finansinės paramos, lėšų, patalpų suteikimo. Daugiau nei pusė apklausos 
respondentų atsakydami į klausimą, kokios paramos iš savivaldybės jų atstovaujamoms 
organizacijoms labiausiai trūksta, taip pat nurodė lėšų (57,1 proc.) ir patalpų (28,6 proc. 
respondentų) trūkumą. Tačiau, kaip matyti iš surinktų duomenų, Visagino savivaldybėje nėra 
aiškiai nustatytų tokios paramos skyrimo mechanizmų bei išteklių jai suteikti, taip pat trūksta 
savivaldybės teigiamo požiūrio dėl paramos teikimo. Galima teigti, kad savivaldybės teikiama 
parama neatitinka jaunimo ir jį atstovaujančių organizacijų poreikių. 
 
Remiantis apklausos duomenimis, Visagino savivaldybėje veikiančios atstovaujančių jaunimą 
ir dirbančių su jaunimu organizacijų veikla daugiausiai yra finansuojama iš 2 % gyventojų 
pajamų mokesčio įmokų ir vietos savivaldos institucijų. Organizacijos taip pat gauna 
finansavimą iš kitų šaltinių (12 pav.). 
 
12 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc. N=7 

0,0

0,0

0,0

16,7

16,7

16,7

16,7

33,3

50,0

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

Šalies valdžios institucijų

Labdaros, paramos

Iš organizacijos nario mokesčio

Užsienio šalių fondų

ES struktūrinės paramos fondų

Lietuvos fondų, kitų NVO

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

Vietos savivaldos institucijos (savivaldybės)

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 

4.3 Kitokia parama 
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Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 3 
Metodikos indikatorių (10 lentelė). 
 
10 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 IAE regiono plėtros 

agentūros 
administruojamo IAE 
eksploatavimo 
nutraukimo fondo 
lėšos skiriamos 
jaunimo projektams 
įgyvendinti. 

Savivaldybė neteikia 
finansinės paramos 
jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms 
organizacijoms, neaiškus 
tokios paramos poreikis 

Nustatyti paramos 
poreikį ir keisti požiūrį į 
finansinės paramos 
jaunimą 
atstovaujančioms 
organizacijoms skyrimą. 
Reglamentuoti 
mechanizmą, kaip galima 
būtų skirti finansinę ir 
materialinę paramą (pvz. 
konkursų organizavimas, 
projektų finansavimas ir 
pan.). Ieškoti galimybių 
prisidėti prie jaunimo ir 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų finansinės ir 
materialinės paramos 
poreikių tenkinimo. 

Materialinė 
parama 

Nemokamiems 
renginiams organizuoti 
yra neatlygintinai 
suteikiamos salės ir 
kitos patalpos, 
perkami prizai, 
kanceliarinės ir kitos 
prekės. 

Nėra nustatytas 
materialinės paramos 
poreikis. 

Kitokia parama Savivaldybė skiria 
kitokią paramą. 

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 keturios dalys: 

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

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

 

 
Savivaldybė organizuoja arba finansuoja jaunimui skirtus mokymus ir konsultavimą, tokie 
renginiai finansuojami Vaikų ir jaunimo socializacijos programos lėšomis skiriant po 500-600 
Lt vienam renginiui. 2008 m. ir 2009 m. savivaldybė organizavo po vieną mokymų renginį. 
Šiuose mokymuose tiek vienais, tiek kitais metais dalyvavo po 20 dalyvių. Duomenys apie 
2010 m. organizuotus renginius vertinimui prieinami nebuvo. 2011 m. iki vertinimo atlikimo 
ar jo metu savivaldybė mokymo ar konsultavimo renginių nebuvo organizavusi, tačiau 
remiantis JRK pateiktais duomenimis, tokį renginį planuojama surengti. 
 
28,6 proc. apklausos dalyvių, atsakydami į klausimą, ar jų atstovaujama organizacija vykdo 
neformalius mokymus jaunimui, atsakė teigiamai. 42,9 proc. respondentų nurodė, kad jų 
atstovaujamos organizacijos yra vykdžiusios keletą mokymų, tačiau tai nėra jų pagrindinė 
veikla. Likę respondentai pažymėjo, kad jų atstovaujamos organizacijos nėra vykdžiusios 
neformalių mokymų jaunimui (13 pav.). 
 
13 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo neformalius mokymus jaunimui? Atsakymų proc. N=7 

28,6

28,6

42,9

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

Taip

Ne

Yra vykdžiusi keletą mokymų, tačiau tai 
nėra pagrindinė veikla

 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Vertinimui nebuvo pateikti duomenys apie tai, kokie yra jaunimo mokymo ir konsultavimo 
poreikiai Visagino savivaldybėje. Apklausos dalyviai taip pat negalėjo įvardinti jaunimo 
poreikių mokymo ir konsultavimo srityje. 

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas 
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Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, daugiausiai mokymo ir konsultavimo paslaugų 
jaunimui teikia Visagino vaikų kūrybos namai. Bendrai savivaldybės administracijos atstovai 
neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugų prieinamumą jaunimui Visagino 
savivaldybėje vertino vidutiniškai. 
 
2008 – 2010 m. savivaldybė kiekvienais metais finansavo po vieną projektą, skirtą jaunimo 
neformaliam mokymui ar konsultavimui. Išsamesnės informacijos apie vykdytus mokymo ar 
konsultavimo renginius pateikta nebuvo. 
 
Visagino savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis, savivaldybė tiria 
jaunimo mokymo, konsultavimo poreikius. 28,6 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų nurodė, kad taip pat tiria jaunimo mokymo ir / ar 
konsultavimo poreikius, likę respondentai į pateiktą klausimą atsakė neigiamai. 
 
57,1 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų 
nurodė, kad jų atstovaujamos organizacijos vertina mokymų kokybę. 
 
Savivaldybės administracijos atstovai neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugų, 
teikiamų jaunimui, kokybę vertina gerai. 
 

 
Remiantis savivaldybės administracijos atstovų pateiktais duomenimis, Visagino 
savivaldybėje vykstantis bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir su jaunimu dirbančių 
asmenų vertintinas vidutiniškai. Tuo tarpu interviu metu, jaunimo atstovas 
bendradarbiavimą su savivaldybe įvertino 1,5 balai iš galimų 5 (1 – su savivaldybe visiškai 
nebendradarbiaujama, 5 – vyksta intensyvus bendradarbiavimas). Buvo pažymėta, kad 
savivaldybė neskatina jaunimo iniciatyvų ir jų neremia, tačiau JRK veikla kaip teikiančio 
konsultacijas ir informuojančio asmens buvo įvertinta gerai. 
 
Remiantis surinktais duomenimis, savivaldybėje yra vykdomi mokymai, kvalifikacijos 
tobulinimo kursai asmenims, dirbantiems su jaunimu. 2008 m. ir 2009 m. savivaldybė 
finansavo du projektus, skirtus su jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimo stiprinimui. 
 
Savivaldybės administracijos atstovai nurodė, kad siekiant apibrėžti asmenų, dirbančių su 
jaunimu, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, visų pirma būtina: 

 optimizuoti su jaunimu ir vaikais dirbančių įstaigų / organizacijų tinklą; 
 apibrėžti pačią jaunimo darbuotojo sąvoką, nes šiuo metu dirbantys asmenys su 

jaunimu dirba tik kaip su tiksline grupe, bet veiklos turinys yra netapatus Lietuvos 
Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme keliamiems tikslams; 

 skirti tikslinius asignavimus jaunimo politikos įgyvendinimo veikloms. 
 
Duomenų apie asmenų, dirbančių su jaunimu, skaičių ir pasiskirstymo tolygumą bei jų 
veiklos aktyvumą savivaldybėje, vertinimui pateikta nebuvo. 
 

 
Visagino savivaldybėje neformalaus ugdymo paslaugas teikia Visagino sporto centras, 
Česlovo Sasnausko muzikos mokykla ir Visagino vaikų kūrybos namai. 
 
Visagino sporto centrui priklauso buvusi akrobatikos sporto mokykla, įsteigta 1978 metais. 
2009 m. pradžioje šią mokyklą lankė 365 asmenys, joje dirbo 21 treneris. Nuo 1992 metų 
Visagino akrobatai dalyvauja Europos ir pasaulio čempionatuose. Mokykloje buvo 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu 

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo 
situacija 



36 

kultivuojamos 4 sporto šakos: sportinė akrobatika, šuoliai ant akrobatinio takelio, šuoliai ant 
batuto, sportinė aerobika. Įvykdžius reorganizaciją šios sporto šakos toliau plėtojamos 
Sporto centre. Buvusios mokyklos sporto bazė, šiuo metu priklausanti Visagino sporto 
centrui, vienintelė Lietuvoje pritaikyta plėtoti sportinę akrobatiką ir šuolius ant batuto. Bazės 
renovacija – nuolatinis savivaldybės rūpestis, reikalaujantis didelių lėšų. Artimiausias 
uždavinys – pagrindinės treniruočių salės šiltinimas, sportinės aerobikos tarptautinių 
standartų aikštelės įrengimas. Be minėtų 4 sporto šakų Visagino sporto centre taip pat 
kultivuojamos šios 8 sporto šakos: slidinėjimas, graikų – romėnų imtynės, baidarių ir kanojų 
irklavimas, futbolas, krepšinis, lengvoji atletika, biatlonas, sportiniai šokiai. Mokymas 
organizuojamas vaikams nuo 7 metų trijų pakopų grupėse: pradinio rengimo grupėje, 
meistriškumo ugdymo grupėje, meistriškumo tobulinimo grupėje27. 
 
Česlovo Sasnausko muzikos mokykla yra neformaliojo švietimo savivaldybės biudžetinė 
įstaiga28. Šios mokyklos misija - būti švietimo institucija: suteikiančia neformalųjį pradinį, 
pagrindinį ir išplėstinį muzikinį išsilavinimą visiems to norintiems, dalyvaujančia 
kompleksinio muzikinio ugdymo tikslo realizavime ir šia savo veikla prisidedančia prie 
Visagino miesto gyventojų inicijavimo vystyti besimokantį miestą, dalyvaujančia 
besimokančio Visagino miesto gyvenime, Lietuvos muzikinės kultūros bei daugialypio 
Visagino miesto tautinio identiteto tradicijų, tolerancijos puoselėjime, gyventojų socialinėje 
integracijoje į Lietuvą ir Europos Sąjungoje. Šios įstaigos tikslai: 

 vaikų ir moksleivių kultūrinių, etinių, estetinių vertybių formavimas; 
 moksleivių ir jaunimo užimtumo problemų sprendimas; 
 muzikos, meno, kultūrinio paveldo sklaida. 

 
Česlovo Sasnausko muzikos mokykloje įgyvendinamos šios neformaliojo švietimo 
programos: solfedžio ugdymo programa, dainavimo specialybės ugdymo programa, chorinio 
dirigavimo specialybės ugdymo programa, kanklių specialybės ugdymo programa, gitaros 
specialybės ugdymo programa, smuiko specialybės ugdymo programa, pučiamųjų 
instrumentų (saksofono, klarneto, fleitos, trimito) ir mušamųjų specialybės ugdymo 
programa, fortepijono specialybės ugdymo programa, papildomo instrumento (fortepijono) 
ugdymo programa, muzikos istorijos ugdymo programa, fortepijono specialybės ir privalomo 
fortepijono saviraiškos ugdymo programa, profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio 
programa (įgyvendinama atsižvelgiant į Mokyklos direktoriaus patvirtinto ugdymo plano 
galimybes), kitos muzikinio ugdymo įvairių modulių programos gali būti įgyvendinamos 
ugdymo procese taikant projektinį metodą, įvairių lygių konkursinei, koncertinei veiklai 
vykdyti, taikant struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių paramą29. Per 30 šios mokyklos 
veikos metų ją baigė 1 115 ugdytinių30. Šios mokyklos auklėtiniai sėkmingai pasirodo 
Lietuvos ir Tarptautiniuose festivaliuose. 
 
Visagino vaikų kūrybos namai yra neformaliojo švietimo savivaldybės biudžetinė įstaiga. 
Pagrindiniai VVKN veiklos tikslai ir uždaviniai įgyvendinami šiai organizacijai atliekant tokias 
funkcijas: 

 neformaliojo švietimo darbas (ugdomoji funkcija) – vaiko arba jaunuolio asmenybės 
ugdymas, jo kūrybinių interesų bei pomėgių skatinimas ir tenkinimas, sudarant 
galimybę lavinti gabumus; 

 metodinis-tiriamasis darbas (metodinė funkcija) – tai informacijos apie vaikų ir 
jaunimo užimtumą bei poreikius kaupimas bei sklaida mieste, įvairūs pedagoginiai 

                                                             
 
 

27 Visagino savivaldybės 2010-2015 metų strateginis plėtros planas, patvirtintas Visagino savivaldybės 
tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr.TS-101. 

28 Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokyklos nuostatai, patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2008 m. 
birželio 5 d. sprendimu Nr.TS-95. 

29 Visagino Česlovo Sasnausko muzikos mokyklos neformaliojo vaikų švietimo programų aprašas, 
www.vcsmm.sugardas.lt  

30 www.vcsmm.sugardas.lt  
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tyrimai, žodinės bei anketinės apklausos, diskusijų, susitikimų, paskaitų, seminarų, 
konferencijų organizavimas, neformaliojo švietimo mokytojų kvalifikacijos kėlimo 
organizavimas; 

 organizacinis darbas (organizacinė funkcija) – tai įvairaus masto bei apimties 
renginių, projektų bei pramogų (koncertų, parodų, poilsio vakarų, konkursų, apžiūrų, 
festivalių, pažintinių, turistinių išvykų, kūrybinių bei poilsio stovyklų, vietinių, 
regioninių, tarptautinių, ilgalaikių ir trumpalaikių projektų, kultūrinių mainų, 
pasikeitimų programų, akcijų, ekspedicijų ir kitų bendruomenės pageidaujamų 
veiklos formų) organizavimas. 

 
Neformaliojo švietimo formos VVKN yra šios: būreliai, studijos, klubai, meniniai kolektyvai, 
meno mokykla, kursai, stovyklos, iniciatyvinės, projektinės grupės, konsultacijos, 
individualus darbas, renginiai, projektai ir kt. VVKN gali veikti mokinių ir jaunimo 
organizacijos, kurios skatina mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, 
puoselėja kultūrinę bei socialinę brandą, padeda tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos 
poreikius31. 
 
VVKN 2009-2010 mokslo metais vaikams buvo pasiūlyta 48 įvairios veiklos būreliai ir priimta 
1228 ugdytiniai. Iš viso per 15 įstaigos darbo metų Vaikų kūrybos namuose veikė daugiau 
kaip 150 būrelių, klubų, kursų, kuriuose užsiiminėjo apie 19 tūkstančių ugdytinių32. 
 
Šiuo metu VVKN veikia kino ir vaizdo studija „Fotekis“, radijo konstravimo laboratorija, Laivų 
modeliavimo laboratorija, meno studija „Pelenė“ , vaizduojamojo meno studija „Atspindys“, 
keramikos studija „Balta varna“, meninė studija „Meno medis“, rankdarbių studija 
„Rukodelnica“, studija „Jaunieji menininkai“, piešimo ir keramikos studija „Šaltinis“, tapybos 
studija „Chochloma“, floristikos studija „Floristil“, pučiamųjų orkestras, Lietuvių liaudies 
ansamblis „Radastėlė“, meno-muzikos studija „Viol@“, muzikos studija „Asorti“, teatras – 
studija „Mėlynoji paukštė“, breiko mokykla „New School Rockers” , muzikinė choreografinė 
studija, dailiosios mankštos kursai „Harmonija“, estradinių ir sportinių šokių kolektyvas 
„Alegro“, matematikos kursai ir klubas „Algoritmas“, buities ir kultūros studija „Barbė“. 
VVKN yra organizuojami trumpalaikiai anglų kalbos, ritminės gimnastikos, mezgimo, „Namų 
ūkio“ kursai jaunimui. 15-25 metų jaunimui siūlomi vokiečių kalbos kursai. Čia veikia 
jaunimui nuo 14 metų skirtas Savanorių klubas ir 14-20 metų jaunimui skirtas Vaidmenų 
žaidimo klubas. 
 
57,1 proc. jaunimą atstovaujančių organizacijų atstovų nuomone, Visagino savivaldybėje 
nepakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, 28,6 proc. respondentų nurodė, kad 
tokių veiklų pakanka, tačiau jos nėra visiems prieinamos ir tik 14,3 proc. apklausos dalyvių 
nuomone neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų jaunimui pakanka. 
 
Didžioji apklausos dalyvių atstovaujamų organizacijų dalis savo veikloje taiko neformalaus 
bendravimo ir mokymosi iš patirties ugdymo metodus. Taip pat Visagino savivaldybės 
jaunimo ir su jaunimu dirbančio organizacijos naudoja aktyvaus dalyvavimo, grupinius ir 
mokymosi iš patirties metodus. 

                                                             
 
 

31 Visagino vaikų kūrybos namų nuostatai, patvirtinti Visagino savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. 
sprendimu Nr. TS-790. 

32 www.vvkn.lt  
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11 lentelėje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 4 
Metodikos indikatorių. 
 
11 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 

Yra organizuojami 
mokymo ir 
konsultavimo 
renginiai. 

Savivaldybėje nėra tiriami 
jaunimo mokymo ir 
konsultavimo poreikiai. 

Nustatyti, jaunimo 
mokymų ir 
konsultavimo, asmenų 
dirbančių su jaunimu ir 
jaunimo neformalaus 
ugdymo poreikius. 
Kryptingai veikti 
intensyviai prisidedant 
prie nustatytų poreikių 
tenkinimo.  
Skirti dėmesio su 
jaunimu dirbančių 
asmenų 
bendradarbiavimo 
skatinimui ir 
kvalifikacijos 
tobulinimui. 

Asmenys, dirbantys 
su jaunimu 

2008 m. ir 2009 m. 
savivaldybė finansavo 
du projektus, skirtus 
su jaunimu dirbančių 
asmenų 
bendradarbiavimo 
stiprinimui. 

Savivaldybė skiria 
nepakankamai dėmesio 
su jaunimu dirbančių 
asmenų kvalifikacijos 
kėlimo poreikių analizei. 
Nuo 2010 m. paramos šių 
asmenų 
bendradarbiavimui ar 
kompetencijos 
tobulinimui nebuvo 
skirta. 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo padėtis 

Intensyvi Česlovo 
Sasnausko muzikos 
mokyklos, Visagino 
sporto centro ir 
visapusiška VVKN 
vykdoma neformalaus 
jaunimo švietimo 
veikla. 

Nenustatyta, kokie yra 
jaunimo (14-19 m.) 
neformalaus švietimo 
poreikiai. 

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 



39 

 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. 

 

 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, visos savivaldybės teritorijoje veikiančios jaunimo 
organizacijos ir VJOS AS priklausančios organizacijos bei su jaunimu dirbančios savivaldybės 
institucijos yra informuojamos apie jaunimo klausimų savivaldybėje svarstymą. 
 
Informaciją apie savo veiklą jaunimo politikos srityje Visagino savivaldybė skelbia 
savivaldybės tinklalapyje, el. paštu ir neformaliais kanalais. Jaunimo atstovus jiems aktualios 
JP įgyvendinimo naujienos pasiekia per JRT narius, jų atstovus. 
 
12 lentelėje pateikiami duomenys apie savivaldybėje surengtas diskusijas su jaunimo 
atstovais 2008 – 2011 m. yra pateikiama 12 lentelėje. 
 
12 lentelė. Diskusijų su jaunimo atstovais įvairiomis jaunimo politikos įgyvendinimo 
temomis per 2008 – 2011 m. ir jose dalyvavusių jaunuolių skaičius 

Metai Diskusijų skaičius Jaunuolių, dalyvavusių diskusijose 
skaičius 

2008 1 ~20 
2009 1 20-25 
2010 0 0 
2011 0 0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK patiktais duomenimis 
 
Nors, savivaldybės administracijos atstovų nuomone, teikiamos informacijos jaunimui 
pakanka, tačiau 71,4 proc. apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovų vidutiniškai vertino Visagino savivaldybės vykdomą jaunimo ir kitų 
grupių informavimo apie jos vykdomą JP veiklą. Likę 28,6 proc. mano, kad savivaldybė mažai 
informuoja apie šią veiklą. 
 
Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nurodė, 
kad iš savivaldybės gauna informaciją apie aktualius renginius ir projektų finansavimo 
galimybes. Taip pat respondentai paminėjo, kad gauna informaciją apie savivaldybės 
įgyvendinamus projektus jaunimui. 14,3 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad jokios 
informacijos iš savivaldybės negauna (14 pav.). 

6.1 Jaunimo informavimas apie 
jaunimo politikos įgyvendinimą 
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14 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus. Atsakymų proc. N=7 

0,0

14,3

14,3

14,3

42,9

71,4

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

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus 
sprendimus jaunimui aktualiais klausimais

Savivaldybės įgyvendinamus projektus 
jaunimui

Kita 

Ne, jokios informacijos iš savivaldybės 
negauname

Projektų finansavimo galimybes

Jaunimui aktualius renginius

 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Didesnė dalis apklausoje dalyvavusių jaunimą atstovaujančių organizacijų atstovų nurodė, 
kad labiausiai jaunimo klausimais norėtų būti informuojami elektroniniu iš jaunimo reikalų 
koordinatoriaus. 42,9 proc. apklaustųjų įvardijo informacijos platinimą skrajutėmis ir 
plakatais, teikimą vietinėje spaudoje. Mažiau respondentų (28,6 proc.) priimtiniausiais 
informacijos sklaidos būdais nurodė informacinius renginius, televiziją, neformalius kanalus 
(15 pav.). 
 
15 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų 
proc. N=7 
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Savivaldybės internetinėje svetainėje

Iš informacijos vietinėje spaudoje
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koordinatoriaus (-ės)

 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų teigimu, labiausiai jaunimui trūksta 
informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais 
klausimais bei savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui. Taip pat buvo nurodyta, kad 
savivaldybė nepakankamai informuoja apie jaunimui aktualius renginius ir projektų 
finansavimo galimybes (16 pav.). 
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16 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų proc. N=7 

28,6

28,6

57,1

71,4

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

Informacijos apie projektų finansavimo 
galimybes,

Informacijos apie jaunimui aktualius 
renginius

Informacijos apie savivaldybės 
įgyvendinamus projektus jaunimui,

Informacijos apie savivaldybėje 
svarstomus ir priimtus sprendimus 

jaunimui aktualiais klausimais,

 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
JRK nuomone, nepanaudojamos galimybės informuoti jaunimą nevalstybine kalba. Praktika 
parodė, kad informacija geriausiai sklinda per rusiškus tinklapius ir forumus, tačiau trūksta 
savanorių – vertėjų, o savivaldybė tokios paslaugos neteikia. Tai viena Visagino savivaldybės 
specifinių problemų. 
 

 
Informacija apie jaunimo veiklą Visagino savivaldybėje yra pateikiama vietinėje spaudoje – 
laikraščiuose „Sugardas“ ir nemokamame savaitiniame laikraštyje „V každyj dom“. 
Asociacijos „Ryšių bankas“ iniciatyva yra leidžiamas nemokamas laikraštis „Prie kavos“, 
kuriame skiriama daugiau dėmesio su jaunimu susijusiems klausimams. Nors išvardintuose 
leidiniuose nėra specialių jaunimo veiklai skirtų skyrelių ar priedų, tačiau laikraščiuose yra 
pristatoma informacija apie vykstančius jaunimo renginius bei kita jaunimui aktuali 
informacija. 
 
Jaunimo atstovų teigimu, jų atstovaujamos organizacijos apie vykdomas veiklas stengiasi kuo 
labiau informuoti jaunimą. Visų pirma, informacijos sklaida vykdoma renginių metu, 
platinant plakatus, skelbiant informaciją socialiniuose tinkluose, vietinėje spaudoje. Būtent 
informacijos skaida buvo įvardinta kaip viena iš svarbiausių sėkmingos organizacijos veiklos 
prielaidų. 
 
Apklausos dalyviai atsakydami į klausimą, kaip jų organizacijos informuoja jaunimą apie 
organizacijų vykdomą jaunimui skirtą veiklą, nurodė šias priemones: savo interneto 
svetaines, neformalius kanalus, informacijos skelbimą vietinėje spaudoje ir informacinių 
renginių metu. Mažesnioji dalis apklausos dalyvių nurodė, kad jų atstovaujamos 
organizacijos skelbia informaciją el. paštu bei plakatais ir skrajutėmis (17 pav.). 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas 
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17 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Atsakymų proc. N=7 
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Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Jaunimui skirta informacija talpinama savivaldybės tinklalapio www.visaginas.lt skyriuje 
„Jaunimas“, kurį sudaro šios skiltys: „Jaunimo veikla“, „Visagino jaunimo organizacijos“, 
„Naudingos nuorodos“, „Konkursai“, „Metodinė medžiaga“ ir „Jaunimo reikalų taryba“. 
Informacijos išdėstymo struktūra savivaldybės tinklalapyje yra patogi naudoti, o skirtingose 
skiltyse talpinamos informacijos turinys atitinka skilties pavadinimą, ypač aktuali informacija 
yra talpinama skiltyje „Jaunimo veikla“. Skiltyje „Visagino jaunimo organizacijos“ išvardintos 
beveik visos savivaldybės teritorijoje veikiančios organizacijos ir pateikiami jų kontaktai. 
 
Kaip jau buvo minėta, vietinėje žiniasklaidoje nėra specialiai jaunimui skirtų skilčių ar 
laikraščių priedų. Yra leidžiami mokyklų laikraštėliai, pritaikyti juos leidžiančių mokyklų 
bendruomenių poreikiams. 
 
Didesnė dalis apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų 
(71,43 proc. respondentų) nurodė, kad bendradarbiauja su vietine žiniasklaida, teikdami 
vietos jaunimui informaciją aktualią. Tiek pat respondentų nurodė, kad naudojasi jaunimo 
organizacijoms sudarytomis galimybėmis nemokamai pristatyti savo vykdomą veiklą per 
žiniasklaidą. 
 
Apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nuomone, vietinė žiniasklaida jaunimo 
klausimus analizuoja šiek tiek prasčiau nei vidutiniškai, plačiau yra pristatomos aktualios 
jaunimo ir jaunimui skirtos iniciatyvos, ypač trūksta plačiai ir visapusiškai pristatomos 
jaunimo tematikos (18 pav.). 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui 
vietinėje žiniasklaidoje 
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18 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, 
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=7 
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Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Apibendrinant, iš esmės informacijos jaunimui pakanka, tačiau egzistuoja jos pritaikymo 
jaunimui poreikis: savivaldybės informacijos priemonės teikia informaciją tik valstybine kalba, 
tuo tarpu didžioji jaunimo dalis savivaldybėje yra rusakalbiai. Jaunimas yra užkraunamas 
nemažu kiekiu informacijos, todėl sunkiai atsirenka naudingą. Siekiant gerinti jaunimo 
informuotumą apie savivaldybės vykdomą jaunimo politiką, reikėtų apsvarstyti galimybė 
įkurti atskirą jaunimui skirtą portalą, paskirti nuolatinį jo administratorių, kuris aktyviai 
talpintų aktualią informaciją ir ją platintų. 
 
13 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
informavimas 
(6 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo 
informavimas apie 
jaunimo politiką 

Jaunimo atstovai 
gauna informaciją 
apie JP, ypač 
jaunimui skirtus 
renginius, veikia 
jaunimo skiltis 
savivaldybės 
tinklapyje. 

Informaciją apie savo 
veiklą jaunimo politikos 
srityje skelbti savivaldybės 
tinklalapyje (t. y. 
informaciją apie 
svarstomus savivaldybės 
taryboje su JP susijusius 
klausimus, formuojamą 
politiką, priemones jai 
įgyvendinti ir pan.), 
plačiau išnaudoti 
informacijos apie JP 
platinimo vietinėje 
spaudoje ir neformaliais 
kanalais galimybes. 

Informuoti jaunimo ir su 
jaunimu dirbančias 
organizacijas apie 
savivaldybėje 
svarstomus ir priimtus 
sprendimus jaunimui 
aktualiais klausimais. 
Informacija jaunimui 
galėtų būti pateikiama 
jaunimui patrauklia, 
neformalaus pobūdžio 
forma. 
Apsvarstyti galimybę 
sukurti specialų 
interneto tinklalapį 
jaunimui, kuriame 
informacija galėtų būti 
pateikiama valstybine ir 
rusų kalbomis, 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Stengiamasi išnaudoti 
kuo daugiau įvairių 
jaunimo veiklos 
viešinimo priemonių. 

Vis dar nepakankamai 
išnaudojami informacijos 
sklaidos kanalai, pvz., 
socialiniai tinklai, mokyklų 

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 
leidiniai, vietos 
žiniasklaida. 

informacijos vertimo ir 
jos administravimo 
klausimus mėginant 
išspręsi bendrai su 
savivaldybėje 
veikiančiomis jaunimo ir 
su jaunimu dirbančiomis 
organizacijomis. 
Intensyviau 
bendradarbiauti su 
vietine žiniasklaida 
pateikiant kuo daugiau 
informacijos apie savo 
veiklą 

Jaunimo leidiniai Mokyklų laikraštukai. Nėra specialaus jaunimui 
skirto leidinio. 

Erdvė jaunimui 
vietinėje 
žiniasklaidoje 

Žiniasklaidoje 
skelbiama informacija 
apie jaunimui skirtus 
renginius ir pan. 

Bendradarbiavimas su 
vietine žiniasklaida turėtų 
būti intensyvesnis. 
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 7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS, 
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS 

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

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

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

prioritetams; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra Visagino savivaldybėje yra Jaunimo 
reikalų taryba, kuri veikia vadovaudamasi Visagino savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 
nuostatais33. Dabartinė JRT sudėtis buvo patvirtinta Visagino tarybos 2011 m. gegužės 26 d. 
sprendimu Nr. ЕS-95 „Dėl Visagino savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“, kuriuo 
vadovaujantis į JRT sudėtį buvo įtraukti Visagino meno kūrėjų asociacijos „Fenikso skrydis“, 
Visagino kultūros centro mėgėjų meno kolektyvo, asociacijos „Ryšių bankas“, Visagino vaikų 
kūrybos namų, du VJOA AS atstovai, Lietuvos mokinių parlamento atstovė Visagino 
savivaldybėje ir du savivaldybės administracijos atstovai. 
 
JRT nuostatuose nustatyti šie JRT tikslai: 

 bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti 
įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, 
numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose 
teisės aktuose; 

 koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą; 
 užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos 

klausimus; 
 stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su 

jaunimu dirbančių organizacijų. 
 
Šiam subjektui yra nustatyta teisė gauti informaciją iš savivaldybės institucijų, teikti 
pasiūlymus JP įgyvendinimo klausimais ir dalyvauti Visagino savivaldybės tarybos 
posėdžiuose bei komisijų ir / ar darbo grupių veikloje, susijusioje su jaunimui aktualių 
klausimų sprendimu. 
 
JRT posėdžiai vyksta ne rečiau kaip keturis kartus per metus, maždaug kas 3 mėnesius, 
prireikus susirinkimai (neprotokoluojami) vyksta kas 2-3 savaitės. 

                                                             
 
 

33 Patvirtinta Visagino savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-74. 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios 
struktūros 
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JRT veikla yra planuojama kiekvienų metų pradžioje tvirtinamame darbo plane, kuriame 
numatomos JP priemonės ir laikas iki kada jos turi būti įgyvendintos. Pvz., 2011 m. vasario 
17 d. JRT posėdyje patvirtintame 2011 m. Jaunimo reikalų tarybos veiklos plane numatyta 11 
priemonių, iš kurių kaip svarbesnes, galima paminėti siūlymų dėl 2011-2012 m. Vaikų ir 
jaunimo socializacijos programos priemonių teikimą ir Visagino jaunimo 2011 m. nominacijų 
organizavimą. 
 
JRT už savo veiklą atsiskaito teikdama veiklos ataskaitas Visagino savivaldybės tarybai, kuri 
jas svarsto ir tvirtina. Pvz., 2009-2010 m. ataskaita buvo patvirtinta Visagino savivaldybės 
tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-94. 
 
Apibendrinant informaciją apie JRT veiklą reglamentuojančius dokumentus, galima teigti, 
kad JRT yra suteiktos konsultacinio pobūdžio teisės. Daryti įtaką savivaldybės JP formavimo 
ir įgyvendinimo procesams šis subjektas gali tik turėdamas autoritetą ir politinę paramą 
savivaldybės taryboje. JRK pateiktais duomenimis, 2008 m. savivaldybės taryba atsižvelgė į 
JRT pasiūlymą dėl jaunimo apklausos organizavimo, o 2011 m. – dėl Jaunimo reikalų tarybos 
„Atvirų durų savaitės“ organizavimo. Į kitus JRT teiktus pasiūlymus atsižvelgta nebuvo. 
Jaunimo atstovų teigimu, JRT veikla nėra efektyvi ir didesnės įtakos JP formavimui bei jos 
įgyvendinimui neturi. 
 
Įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką, bendradarbiauja skirtingų savivaldybės 
administracijos struktūriniai padaliniai, jų atstovai dalyvauja jaunimui aktualius klausimus 
sprendžiančių darbo grupių, komisijų veiklose. Šių komisijų sąrašas pateikiamas 7.3 
poskyryje. 
 

 
Visagino savivaldybės strateginiame 2010 – 2015 m. plėtros plane, patvirtintame Visagino 
savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 sprendimu Nr. TS-101, yra nustatytos šios 
priemonės JP uždavinių, kurie buvo aptarti šios ataskaitos 2.1 skyriuje, įgyvendinimui: 

 parengti ir įgyvendinti jaunimo verslumo skatinimo programą; 
 teikti paramą jaunimo verslo pradžiai ir plėtrai; 
 organizuoti geriausių jaunimo verslo idėjų, geriausių jaunųjų verslininkų konkursus; 
 atlikti jaunimo situacijos Visagino savivaldybėje analizę; 
 parengti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo strateginį planą;  
 rengti ir įgyvendinti tikslines programas, skirtas jaunimui; 
 remti jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių iniciatyvas; 
 teikti institucinę paramą jaunimo organizacijoms. 

 
Galima teigti, kad pagrindinė programa, apimanti JP įgyvendinimo klausimus, yra Visagino 
savivaldybės 2011–2013 metų veiklos strateginio plano Vaikų ir jaunimo socializacijos 
programa, kuri buvo analizuota šios ataskaitos 2.1 skyriuje. Šio plano Socialinių paslaugų 
plėtros programoje yra numatyta jaunimo studijų rėmimo tvarka. 
 
Kaip buvo minėta šios ataskaitos 2.1 skyriuje, jaunimo politikos įgyvendinimo klausimai yra 
įtraukti į Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 
nuostatus. JP įgyvendinimo priemonės yra įtraukiamos į šio skyriaus metinį veiklos planą. 
Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2011 m. veiklos 

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų 
programose, planuose 
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plane34 yra numatytos šios su JP įgyvendinimu siejamos priemonės: pirminės narkomanijos 
prevencijos programos įgyvendinimas – psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 
projektų konkurso organizavimas, laimėjusių programų rėmimas ir įgyvendinimas, olimpiadų 
ir konkursų nugalėtojų apdovanojimo organizavimas, gyventojų informavimas apie vykdomą 
švietimo politiką, problemas ir jų sprendimo būdus, neformalios Visagino mokinių 
akademijos steigimosi ir veiklos stiprinimo darbai. 
 

 
Kaip jau buvo minėta šios ataskaitos 2.2 skyriuje, pagal kompetenciją įgyvendinant JP 
dalyvauja Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių ir Socialinės apsaugos skyriai. 
 
Sudarytos kelios komisijos, kurių kompetencijai priskirti klausimai gali turėti JP 
įgyvendinimui, tai: 

 Visagino savivaldybės socialinių reikalų komisija; 
 Visagino savivaldybės studijų rėmimo lėšų skirstymo komisija; 
 Vaiko gerovės komisija; 
 Narkotikų kontrolės komisija; 
 Kultūros taryba. 

 
Jaunimo nusikalstamumo klausimai yra svarstomi Visuomeninėje komisijoje prie Visagino 
policijos komisariato. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, verslo atstovai beveik nėra įtraukiami į JP 
formavimą ir įgyvendinimą, su žiniasklaidos atstovais JP įgyvendinimo klausimais taip pat 
nėra bendradarbiaujama. Su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos savivaldybei 
organizuojant viešų klausimų svarstymą kartais pateikia savo nuomonę, tačiau tai 
dažniausiai daroma per JRT arba tarpininkaujant jaunimo reikalų koordinatoriui. 
 
Duomenys apie projektus, skirtus jauniems žmonėms su kitomis įstaigomis, kuriuose 
savivaldybė bendradarbiautų įgyvendindama novatoriškas veiklas, vertinimui suteikti 
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); 

                                                             
 
 

34 Patvirtinta Visagino savivaldyb4s administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 25 d. 5sakymu Nr. ĮV-469 

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių 
bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas 

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

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

 
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir 
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinime35. Remiantis surinktais duomenimis galima teigti, kad 
savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos priemonės iš esmės atitinka nacionalinės 
jaunimo politikos prioritetus, tačiau jaunimo politikos tikslų siekimui suformuotos priemonės 
yra nepakankamos. 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos (14 lentelė). 
 
14 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 

Veikianti Jaunimo 
reikalų taryba. 

Nepakankamas JRT 
autoritetas ir įtraukimas į 
klausimų, susijusių su JP 
formavimu ir 
įgyvendinimu, 
svarstymus. 

Stiprinti JRT autoritetą, 
siekti, kad JRT 
intensyviau dalyvautų 
JP formavimo procese, 
teiktų daugiau 
siūlymų, dalyvautų su 
JP klausimų svarstymų 
susijusiuose 
savivaldybės tarybos 
posėdžiuose. 

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

Priimtas Visagino 
savivaldybės 2010-
2015 metų strateginis 
plėtros planas. 

Savivaldybėje nėra aiškios 
Jaunimo politikos 
įgyvendinimo programos, 
su nustatytomis 
priemonėmis ir 
numatytais asignavimais 
jai įgyvendinti. Nėra 
integruotos jaunimo 
politikos. 

Priimti Jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
programą, nustatyti jai 
įgyvendinti būtinas 
priemones. Įtraukti JP 
klausimus ir į kitas 
savivaldybės 
įgyvendinamas 
programas. 

                                                             
 
 

35 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 
planuose 
Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

Veikia kelios 
tarpžinybinės darbo 
grupės, komisijos. 

Savivaldybėje nėra 
išplėtotų tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo tinklų, 
skirtų būtent jaunimui 
aktualiausiems 
klausimams spręsti. 

Kurti tarpžinybinius ir 
tarpsektorinius 
bendravimo tinklus ir 
skatinti jų praktinį 
veikimą. 

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir 
priemonių atitikimas 
nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams 

Visagino savivaldybės 
įgyvendinamos 
priemonės iš esmės 
atitinka nacionalinės 
jaunimo politikos 
prioritetus. 
Savivaldybėje yra 
įgyvendinama nemažai 
nacionalinių 
programų, siekiant 
spręsti aktualius 
savivaldybės jaunimo 
politikos klausimus. 

Neatliekami poreikių 
tyrimai. 

Reikėtų diegti jaunimo 
poreikių tyrimų 
sistemą, aiškiau 
nustatyti prioritetines 
savivaldybės jaunimo 
politikos kryptis. 
Aktyvinti jaunimo 
atstovų įsitraukimą į 
savivaldybės jaunimo 
politikos strateginio 
planavimo dokumentų 
rengimo procesus. 
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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 būdais36. Pirma, 
informacija apie rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia institucija arba programa, 
kokią vertę ji sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, procedūrų stebėsenos pagalba 
galima kontroliuoti institucijų ir valstybės tarnautojų veiksmus bei išlaidas. Trečia, 
stebėsenos informacija apie rezultatus ir kaštus gali būti naudojama biudžeto 
sudarymo procese ir padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu. Ketvirta, 
informacija apie personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybės tarnautojus ar 
kitas politikos įgyvendinime dalyvaujančias šalis siekti tam tikrų rezultatų. Penkta, 
veiklos informacijos viešinimas gali būti pasitikėjimo valstybės institucijomis 
didinimo priemonė. Galiausiai, stebėsenos informacija gali padėti surasti geresnių 
institucijos veiklos būdų paskatindama mokymosi procesą ir inicijuodama veiklos 
patobulinimus. 15 lentelėje pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo 
ciklas, kurį galima išskirti į tris svarbiausius etapus. 

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

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

 
15 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra. 

 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
Tikslas Iš anksto įspėti apie 

kylančias ir kilsiančias 
problemas įgyvendinant 

Nustatyti politikos ar 
programos vertę ir 
naudą visuomenei.  

Konsensuso formavimas 
dėl politikos krypties 
kaitos.  

                                                             
 
 

36 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 
politikos tikslus.  

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 kelios dalys: 

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

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

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

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

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

 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Savivaldybėje kas 2-5 metus yra vykdomi tam tikri jaunimo poreikių tyrimai, tačiau jie nėra 
sistemingi. Remiantis JRK pateiktais duomenimis, 2008 m. kartu su Jaunųjų atomininkų 
asociacija savivaldybė vykdė jaunimo apklausą, kurios metu buvo apklausta apie 300 
jaunuolių, siekiant išsiaiškinti pagrindines jaunimo problemas. 2011 m. buvo atliekama 
jaunimo padėties analizė atskirose jaunimo politikos srityse. 
 
Vertinimo metu nebuvo nustatyta, kad savivaldybėje būtų renkama informacija apie jaunimo 
poreikius, kuri galėtų būti naudojama kaip pagrindas JP formuoti. Remiantis vertinimui 
pateikta informacija, su esamais žmogiškaisiais ir organizaciniais ištekliais savivaldybėje 
negalima atlikti jaunimo situacijos tyrimų – savivaldybėje nėra privačių tyrėjų, konsultacinių 
įmonių ar kitų organizacijų, kurios galėtų atlikti tokius tyrimus. 
 
Interviu su jaunimo atstovu duomenimis, Savanorių klubas, veikiantis prie VVKN, 2010 m. 
mėgino atlikti jaunimo poreikių tyrimą. Šiam tikslui buvo parengtos anketos su įvairiais 
klausimais, tačiau tyrimas nebuvo sėkmingas, kadangi jaunimas nenoriai pildė anketas – 
nebuvo surinkta pakankamai duomenų, atskleidžiančių jaunimo poreikių tendencijas. Taip 
pat buvo nurodyta, kad tokį tyrimą ketinama pakartoti artimiausiu metu, tačiau bus 
pateikiama mažiau ir konkretesnių klausimų, o pats tyrimas bus įgyvendinamas 
bendradarbiaujant su formalaus švietimo įstaigomis, prižiūrint savanoriams. 
 
2011 metų antroje pusėje savivaldybėje buvo atliekamas kompleksinis jaunimo situacijos 
tyrimas, kurį visos šalies teritorijoje vykdė Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. Atliekamo tyrimo tikslas – anketavimo forma ištirti 14-29 m. 
amžiaus jaunimo problemas atspindinčių rodiklių būklę jaunimo politikos įgyvendinimo 
srityse, tokiose kaip mokymasis ir studijos, darbas, laisvalaikis, gyvenimo sąlygos, 
dalyvavimas neformaliame ugdyme, fizinė ir psichinė sveikata, įpročiai ir gyvenimo būdas, 
šeima, draugai, kaimynystė, probleminio ir rizikingo elgesio apraiškos. Atlikti tyrimai leis 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai 
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įvertinti savivaldybėje gyvenančio jaunimo situaciją, padės savivaldybėms išskirti 
problemiškas jaunimo gyvenimo sritis ir palengvins jaunimo politikos prioritetų ir priemonių 
pasirinkimą įgyvendinimui. 
 

 
27,3 proc. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos respondentų nurodė, kad 
renka ir sistemina duomenis apie jaunimą, pvz., jaunimo nusikalstamumo, neformaliojo 
švietimo įstaigas lankančio jaunimo statistiką. 
 
Į klausimą, ar naudojatės savivaldybių surinktais duomenimis apie jaunimą, 36,4 proc. 
apklaustųjų atsakė teigiamai (19 pav.). 27,3 proc. apklaustųjų nurodė nežinantys, jog tokių 
esama. 18,2 proc. visų respondentų teigė nesinaudojantys savivaldybės surinktais 
duomenimis, kadangi nėra poreikio. 9,1 proc. apklausos respondentų pažymėjo, kad 
savivaldybė jų nesuteikia. Likusių organizacijų atstovai negalėjo atsakyti į pateiktą klausimą. 
 
19 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? Atsakymų proc. 
N=11 

9,1

9,1

18,2

27,3

36,4

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

Ne, nes savivaldybė jų nesuteikia 
/neprieinami

N/N

Ne, nes nėra poreikio jais naudotis

Ne, nes nežinau jog tokių esama

Taip

 
Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Savivaldybės turimi duomenys apie jaunimą viešai nėra prieinami, o iš vertinimui pateiktų 
duomenų matyti, kad Visagino savivaldybėje nėra vykdoma nuosekli jaunimo situacijos 
stebėsena, tokia veikla nėra planuojama. 
 

 
Atliekant šį tyrimą, nebuvo nustatyta kitų savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 
vertinimų atvejų (nei ex ante - išankstinio, nei interim - tarpinio, nei ex post – galutinio 
vertinimo). Galima teigti, kad vertinimo naudojimas jaunimo politikos tobulinimui nėra 
taikoma praktika Visagino 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 

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena 

8.3 Jaunimo politikos vertinimas 

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos 
duomenų naudojimas 
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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 JRK pateikta informacija, kai kurie 2008 m. apklausos duomenis buvo naudojami 
rengiant 2009 m. savivaldybės planus ir priemones. Pažymėtina, kad Visagino savivaldybė, 
remdamasi vykdytos apklausos duomenimis, teikė pasiūlymus rengiant nacionalines jaunimo 
politikos įgyvendinimo programas. 
 
Tik 9 proc. apklausos respondentų manymu, Visagino savivaldybėje jaunimo situacijos 
stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai yra taikomi tobulinant JP įgyvendinimą 
savivaldybėje. 81,1 proc. apklausos dalyvių negalėjo atsakyti į pateiktą klausimą. 
Pastebėtina, kad į šį klausimą negalėjo atsakyti 3 iš 4 apklausoje dalyvavusių savivaldybės 
administracijos atstovų, likęs atstovas teigė, kad Visagino savivaldybėje jaunimo situacijos 
stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai nėra taikomi tobulinant JP įgyvendinimą. 
 

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant 
jaunimo politiką 

 
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per 
pastaruosius trejus metus, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios šalys, 
ypač savivaldybės ir jaunimo atstovai. 
 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus 
metus Visagino savivaldybėje nebuvo įdiegta esminių pokyčių ar inovacijų. Nė vienas 
apklausos dalyvis, atsakydamas į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus Visagino 
savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių, 
neatsakė teigiamai. 36,3 proc. respondentų į pateiktą klausimą atsakė neigiamai, likę 
respondentai negalėjo atsakyti į pateiktą klausimą. Pastebėtina, kad šiuo klausimu sutapo 
savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimą atstovaujančių organizacijų nuomonė. 
 

 
16 lentelėje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 5 ir 8 
Metodikos indikatorius. 
 
16 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo politikos 
tobulinimas ir 

inovacijos 
(5 ir 8 Metodikos 

indikatoriai) 

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

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

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

Per pastaruosius 
kelis metus buvo 
pavienių tyrimų 
jaunimo srityje; 
vieną jų ketina 
atlikti jaunimo 
organizacija 
Savanorių klubas. 

Savivaldybėje sistemingi 
jaunimo situacijos tyrimai 
ir vertinimai nėra 
atliekami. Savivaldybėje 
trūksta kokybiškus 
tyrimus galinčių atliktų 
organizacijų. 

Savivaldybėje būtina diegti 
sistemingą jaunimo 
politikos stebėseną ir 
vertinimą. 
Pirma, būtina sudaryti 
jaunimo situacijos rodiklių 
sąrašą, jį kasmet atnaujinti 
ir viešinti. Jaunimo rodikliai 
turi būti sudaromi 
atsižvelgiant į įvairių skyrių 
poreikius, juos renkant 

Duomenys apie 
jaunimą 

Kai kurios 
organizacijos siekia 
išsiaiškinti jaunimo 

Nevykdoma sisteminga 
jaunimo poreikių 
stebėsena, longitudiniai 

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo politikos 
tobulinimas ir 

inovacijos 
(5 ir 8 Metodikos 

indikatoriai) 

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

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
poreikius ir vykdo 
apklausas. 

jaunimo poreikių tyrimai. bendradarbiaujama su 
įvairiomis savivaldybėje 
veikiančiomis 
organizacijomis. Didele 
dalimi šią veiklą JRK jau 
vykdo, tačiau reikėtų ją 
formalizuoti, viešinti 
duomenis, juos analizuoti. 
Antra, būtina diegti 
sistemingus jaunimo 
poreikių tyrimus, juos 
atlikti kasmet, siekiant 
duomenų palyginamumo, 
situacijos pokyčių 
įvertinimo. Tam JRT turėtų 
išskirti svarbiausių tyrimo 
klausimų sąrašą, pasitelkti 
tinkamus tyrimo metodus 
(pavyzdžiui, savivaldybėje 
įdiegti apklausų įrankį), 
naudotis jaunimo 
organizacijų pagalba. 
Savivaldybėje 
įgyvendinama jaunimo 
politika turėtų būti kasmet 
vertinama pagal numatytus 
produkto ir rezultato 
rodiklius, o kas keturis – 
penkis metus turėtų būti 
atliekamas poveikio 
vertinimas (vertinama įtaka 
numatytiems efekto 
kriterijams). Poveikio 
vertinimas turėtų būti 
siejamas su savivaldybės 
strateginio plano 
įgyvendinimo pabaiga ir 
naujo plano formavimo 
pradžia, siekiant tinkamai 
atsižvelgti į vertinimo 
rezultatus. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Nenustatyta. Savivaldybėje 
nevykdomas sistemingas 
jaunimo politikos 
įgyvendinimo vertinimas. 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

2008 m. atlikus 
jaunimo apklausą 
buvo mėginama jos 
rezultatus 
panaudoti rengiant 
kitų metų 
savivaldybės planus 
ir priemones, 

Nesant sistemingos 
jaunimo poreikių 
stebėsenos ir tyrimų, 
jaunimo politikos 
formavimas 
savivaldybėje, tikėtina, 
nėra pakankamai 
pagrįstas duomenimis 
apie jaunimo situaciją 
rajone. 

Inovacijų taikymas 
ir plėtra 
formuojant bei 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 

Nenustatyta. Vertinimo laikotarpiu 
jaunimo politikos srityje 
esminių inovacijų 
nustatyta nebuvo. 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS 

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

 
Visagino savivaldybė bendradarbiauja su Vokietija (Angermunde miesto savivaldybe), Lenkija 
(Podlaskie vaivadija, Zambrovo miestu), Baltarusija (Smorgonės rajono savivaldybe). 
Savivaldybės administracijos atstovų teigimu, jaunimo atstovai buvo įtraukiami į tarptautines 
savivaldybės delegacijas. Interviu metu JRK nurodė, kad su tarptautiniais partneriais 
bendradarbiaujama įgyvendinant „Miestų dvynių“ programas, rengiami vizitai, sudaromos 
sportininkų, menininkų delegacijos, organizuojamos stovyklos jaunimui. Intensyviausiai yra 
bendradarbiaujama su Daugpilio miestu (Latvija). Visagino savivaldybės biudžetinės įstaigos 
tarpininkauja padeda jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms užmegzti 
tarptautinius ryšius. 
 
Paminėtina, kad tarptautinio bendradarbiavimo pagrindu yra įgyvendinami šie savivaldybės 
biudžetinės įstaigos VVKN projektai: 

 Vadovaujantis Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto 
įgyvendinimo sutartimi Nr. 2004-LT0063-IP-1EEE, Visagino vaikų kūrybos namai 
įgyvendina projektą „VEKTOR: Vasara-Ekologija-Kūryba-Technika-Organizacijos-
Renginiai“. Projekto vertė 1 829 984 Lt (530000 eurų). 

 Vadovaujantis Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2007–
2013 m. sutartimi Nr. LV-LT/1.1./LLIII-194/2011, Visagino vaikų kūrybos namai 2010-
11-01 pradėjo įgyvendinti projektą „Kūrybinės industrijos vystymas Latvijoje ir 
Lietuvoje“. Bendra projekto vertė 337 546 Lt (97460 eurų). Projektas bus baigtas 
įgyvendinti 2012-06-30. 

 
Vis tik reikia pažymėti, kad apsikeitimo gerąja jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 
praktika su užsienio partneriais Visagino savivaldybė nevykdo. 
 

 
17 lentelėje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 9 
Metodikos indikatorių. 
 
17 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas 

(9 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Visagino Vaikų 
kūrybos namų 
įgyvendinami 
projektai. 

Savivaldybė nevykdo 
tarptautinio 
bendradarbiavimo JP 
formavimo 
klausimais. 

Pasinaudojant užmegztais 
tarptautiniais ryšiais 
išplėsti 
bendradarbiavimą. 
Reikėtų kuo geriau 
išnaudoti tarptautinio 
bendradarbiavimo 
galimybes savivaldybės 

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis 
jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais  

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas 

(9 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
administracijos 
darbuotojų, įskaitant JRK, 
taip pat kitų specialistų, 
dirbančių su jaunimu, 
kompetencijai stiprinti ir 
susipažinti su gerąja 
užsienio šalių patirtimi 
sprendžiant jaunimo 
problemas, formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką, remiantis gauta 
informacija tobulinti JP 
įgyvendinimo procesą.  
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 10. GEROJI PRAKTIKA 

Geroji praktika šio vertinimo kontekste 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. 

 
Gerosios praktikos pavyzdžiu Visagino savivaldybėje laikytina Visagino savivaldybės studijų 
rėmimo tvarka. Vadovaujantis šia tvarka, studijų rėmimo lėšas sudaro Visagino savivaldybės 
biudžeto asignavimai, kuriuos skirsto studijų rėmimo lėšų skirstymo komisija. Pašalpos, 
stipendijos skiriamos gerai besimokantiems studentams, kurių ataskaitinio studijų pusmečio 
mokymosi vidurkis yra ne žemesnis kaip 8 balai, taip pat atsižvelgiama į šeimos pajamas, 
tenkančias kiekvienam jos nariui. Stipendijos dydis per mėnesį yra 200 Lt (mokama 10 
mėnesių per mokslo metus), ji yra skiriama vieneriems metams. Vidurinių mokyklų, 
gimnazijų mokiniams tarptautinių ar respublikinių dalykinių olimpiadų prizininkams gali būti 
mokama vienkartinė išmoka. Išmokos dydis priklauso nuo tais kalendoriniais metais studijų 
rėmimui numatytų lėšų kiekio. Per metus ši stipendija yra skiriama dviem studentams. 
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS 

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau 
pateikiamu analizės modeliu (20 pav.). 
 
20 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize, galima 
teigti, kad savivaldybės JP koncepcijoje nustatytos JP kryptys atitinka nacionalinės jaunimo 
politikos kryptis, nustatytas Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme. Šios 
kryptys palyginus gerai atsispindi ir Visagino savivaldybės 2010-2015 metų strateginis plėtros 
plane. Vis dėlto, Visagino savivaldybės 2011–2013 metų veiklos strateginiame plane 
numatyta tik Vaikų ir jaunimo socializacijos programa, kurioje atsispindi tik dvi JP kryptys: 
verslumo skatinimas ir narkomanijos ir kitų priklausomybės formų prevencija. Deja, šių 
krypčių įgyvendinimas nėra užtikrintas atitinkamais savivaldybės teisės aktais, suformuotos 
priemonės JP tikslų siekimui nėra pakankamos. Pagal šį kriterijų Visagino savivaldybė 
vertinama prastai-vidutiniškai37. 
 

 
Jaunimo politikos integralumą Visagino savivaldybėje garantuoja veiklą vykdanti pariteto 
principu sudaryta Visagino savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, tačiau JRT veikloje 
nedalyvaujančios jaunimą atstovaujančios organizacijos savarankiškai įsitraukti į jaunimo 

                                                             
 
 

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

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

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali? 
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politikos formavimo procesą negali. Savivaldybės administracijoje už JP įgyvendinimą yra 
atsakingas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, pagal kompetenciją šiame procese dalyvauja 
ir kiti savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai. Savivaldybėje sudarytos kelios 
komisijos, kuriose sprendžiami klausimai kartais būna susiję su JP. Įvertinus visus duomenis, 
lieka neaiškus kitų savivaldybės administracijos padalinių bendradarbiavimo JP klausimais 
intensyvumo laipsnis ir komisijose svarstomų klausimų svarba JP įgyvendinimui. Pagal šį 
kriterijų Visagino savivaldybė vertinama vidutiniškai. 
 

 
Jaunimas nedalyvauja savivaldybės tarybos, komisijų, komitetų ar darbo grupių posėdžiuose, 
tačiau tai iš dalies kompensuoja Jaunimo reikalų tarybos buvimas ir jos vykdoma veikla. 
Jaunimas gali dalyvauti JP įgyvendinime netiesiogiai, pasinaudodamas JRK kaip tarpininku, 
tačiau aukštesniu lygmeniu savivaldybėje trūksta politinės valios ir noro skatinti jaunimo 
iniciatyvas ir įsitraukimą į JP formavimo ir įgyvendinimo procesus. Pažymėtina, kad iki 2011 
m. gruodžio apie metus JRK nevykdė veiklos. Pagal šį kriterijų Visagino savivaldybė 
vertinama vidutiniškai. 
 

 
Savivaldybėje neveikia sisteminga jaunimo situacijos ir poreikių stebėsenos, tyrimų ir 
vertinimo sistema. Nors savivaldybėje buvo vykdomos jaunimo apklausos, tačiau to 
nepakanka siekiant tinkamai nustatyti visų suinteresuotųjų šalių poreikius. Pastebėtina, kad 
savivaldybės administracijos struktūriniai padalinai nesistemina informacijos apie jaunimą, 
jaunimo organizacijas ir kitų duomenų, kurie padėtų nustatyti tam tikrą dalį poreikių. Pagal šį 
kriterijų Visagino savivaldybė vertinama prastai-vidutiniškai. 
 

 
Savivaldybėje nėra išskirtos tikslinės jaunimo grupės, nevykdoma jų poreikių stebėsena. 
Remiantis Visagino savivaldybės 2011–2013 metų veiklos strateginio plano Vaikų ir jaunimo 
socializacijos programoje suformuotomis priemonėmis, galima teigti, kad labiausiai yra 
atsižvelgiama į priklausomybių ligų rizikos grupėje esančio jaunimo poreikius ir siekiama 
skatinti verslumą. Daroma išvada, kad įgyvendinant jaunimo politiką į kitų jaunimo grupių 
interesus nėra atsižvelgiama. Pagal šį kriterijų Visagino savivaldybė vertinama prastai. 
 

 
JRK priskirtos darbo funkcijos vykdomos nuolat ir sudaro didžiąją JRK darbo dalį. JRK veikla 
yra planuojama, už veiklos vykdymą yra atsiskaitoma. JRK kvalifikacijos kėlimui galėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos, ypač turėtų būti skatinamas JRK dalyvavimas nacionaliniuose 
jaunimo reikalų koordinatoriams skirtuose mokymuose. Pažymėtina, kad apie metus iki 2011 
m. gruodžio mėn. JRK nevykdė veiklos.  
 
Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, jai yra suteiktos konsultacinio pobūdžio teisės, 
tačiau daryti įtaką savivaldybės JP formavimo ir įgyvendinimo procesams šis subjektas gali tik 
turėdamas autoritetą ir politinę paramą savivaldybės taryboje. 

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą? 

Ar jaunimo politika yra informuota 
(grįsta poreikių nustatymu)? 

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama 
į visų jaunimo grupių interesus? 

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP 
įgyvendinimui savivaldybėje: išteklių 
(žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų) 
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu? 
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Visagino savivaldybės skiriamos finansinės paramos jaunimo veikloms apimtys, lyginant su 
panašaus dydžio savivaldybėmis, yra labai mažos. Nepriimti finansinės paramos skyrimo 
tvarką reglamentuojantys savivaldybės teisės aktai. 
 
Pagal šį kriterijų Visagino savivaldybė vertinama vidutiniškai, o paramos jaunimui situacija – 
prastai-vidutiniškai. 
 

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

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

 
Palankiausiai vertintini savivaldybės pasiekimai skatinant tarptautinę jaunimo veiklą, 
jaunimo kūrybiškumą ir verslumą, neformalaus švietimo plėtroje. Tuo tarpu didinant 
jaunimo galimybes įsidarbinti ir mažinant jaunimo socialinę atskirtį savivaldybė nepasiekė 
ženklių rezultatų. Apibendrinant, pastarųjų trejų metų savivaldybės įgyvendinamos jaunimo 
politikos rezultatyvumas vertinamas vidutiniškai. 
 
21 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 

2,5

2,3

3,0

3,3

3,8

4,5

4,0

1,4

2,7

3,0

3,0

2,8

2,3

3,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

Rūpinantis jaunimo sveikata ir 
priklausomybių prevencija

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir 
verslumą

Užtikrinant jaunimo dalyvavimą, 
aktyvumą, savanorystę

Jaunimui skirto neformalaus švietimo 
plėtroje

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

Savivaldybės atstovai Kitų organizacijų atstovai
  

Šaltinis: Visagino savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo 
politika savivaldybėje yra rezultatyvi? 
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 1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS 

18 lentelė. Atliktų interviu respondentai 
Vardas, pavardė Pareigos Interviu data 

Laimondas Abarius Visagino savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatorius 

2011-11-27 

Aleksej Urazov Visagino jaunimo organizacijų asociacijos 
„Apskritas stalas“ prezidentas 

2011-11-28 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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