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 SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

EBPO  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

ES  Europos Sąjunga 

JRD  Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

JRK  Jaunimo reikalų koordinatorius (Zarasų rajono savivaldybės administracijos 
specialistas, atsakingas už valstybės deleguotos jaunimo teisių apsaugos funkcijos 
įgyvendinimą Zarasų rajono savivaldybėje) 

JRT  Zarasų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba 

LiJOT  Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 

LR  Lietuvos Respublika 

NJRKA  Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija 

ZR JVOS AS  Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ 
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 ĮVADAS 

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

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

2. Skatinti savivaldybes tapti nuolat tobulėjančiomis institucijomis jaunimo politikos 
srityje. 

 
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje: 

1. Surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Zarasų rajono savivaldybėje, joje 
įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui. 

2. Išsiaiškinti Zarasų rajono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai. 
3. Aptarti Zarasų rajono savivaldybės gerosios praktikos pavyzdžiai. 
4. Išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo lenteles 

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

 pirma, 2012 m. vasario mėnesį buvo atliktas interviu su Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos specialistu, atsakingu už valstybės deleguotos jaunimo teisių apsaugos 
funkcijos įgyvendinimą Zarasų rajono savivaldybėje (toliau – JRK); 

 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 mėnesį. Apklausoje dalyvavo septyni 
Zarasų rajono 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 
kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai 
atitinka. 
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 1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS 

Zarasų rajono savivaldybėje yra du miestai (Dusetos ir Zarasai) ir trys miesteliai (Antalieptė, 
Salakas ir Turmantas). Savivaldybę sudaro dešimt seniūnijų – Antalieptės, Antazavės, Degučių, 
Dusetų, Imbrado, Salako, Suvieko, Turmanto, Zarasų ir Zarasų miesto seniūnija. 
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis1, 2011 m. pradžioje Zarasų rajono savivaldybėje 
gyveno 19327 žmonės. 2010 m. savivaldybėje gyveno maždaug puse tūkstančio gyventojų 
daugiau (19855 asmenys). Mieste gyvena mažiau žmonių negu kaime – atitinkamai 8122 ir 
11205. 
 
Savivaldybės skirstomos į kelias grupes: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ 
ir „miesto“. Grupių atskyrimui naudojamos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (EBPO) taikomos kiekybinės ribos2. Zarasų rajono savivaldybė pagal šį kriterijų 
priskiriama „kaimo“ savivaldybių grupei. 
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Zarasų rajono savivaldybėje 2011 m. pradžioje 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius mieste Gyventojų skaičius kaimuose 
19327 8122 11205 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis. 
 
Jauni žmonės rajone sudaro beveik ketvirtadalį (4486 asmenys iš 19327 – 23,21 proc.) visų 
gyventojų; 2010 m. jie sudarė 23,20 proc. (4607 asmenys) visų gyventojų.  
 
2 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 metų) skaičius savivaldybėje 2011 m. pabaigoje 

 Merginų Vaikinų Iš viso 
Bendras skaičius rajone 2112 2374 4486 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis. 
 

                                                             
 
 

1 http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M3010202&PLanguage=0 
2 Išskiriant miesto ir kaimo regionus atsižvelgiama į didžiųjų miestų poveikį su jais besiribojančioms 

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

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

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

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

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

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

 
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos strateginiame 
planavime.  
 
Teisės aktų struktūra 
 
Zarasų rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi 
nacionaliniu lygmeniu jaunimo politikos klausimais priimtais teisės aktais3 ir Zarasų rajono 
savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais savivaldybės administracijos priimtais teisės aktais. 
Jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančių savivaldybės teisės aktų 
sąrašas pateikiamas 4 lentelėje. 
 
4 lentelė. Savivaldybės JP įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai ir kiti dokumentai 

Dokumento pavadinimas Patvirtinta (metai) 
Jaunimo politikos koncepcija 2004 
Savivaldybės tarybos sprendimas dėl savivaldybės jaunimo 
reikalų tarybos sudėties patvirtinimo 

2011 

Jaunimo reikalų tarybos nuostatai 2009 (pirmoji redakcija – 2004) 
Jaunimo reikalų tarybos darbo planas 2009, 2011-2012 
JRK pareigybės aprašymas 2009 
JRK darbo programa 2009, 2010, 2011 
JRK veiklos ataskaita už 2009 m. 2009 
Dėl biudžetinės įstaigos „Zarasų kinas“ pastato Vytauto g. 2007 

                                                             
 
 

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

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra 



 7

Dokumento pavadinimas Patvirtinta (metai) 
3, Zarasuose rekonstrukcijos į Jaunimo centrą techninio 
projekto patvirtinimo 
Dėl viešosios įstaigos Zarasų jaunimo centro 2006 
Dėl Zarasų r. b. į. „Zarasų kinas“ pertvarkymo į viešąją 
įstaigą „Zarasų jaunimo centras" 

2005 

Zarasų rajono savivaldybės plėtros 2008-2013 metų 
strateginis planas 

2008 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis4. 
 
Pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi įgyvendinant jaunimo politiką, yra Zarasų 
rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcija5 (toliau – Koncepcija). Šis dokumentas nustato 
jaunimo politikos įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje principus, jaunimo politikos 
įgyvendinimo sritis, jaunimo politikos įgyvendinimo organizavimą ir valdymą. Koncepcijoje 
apibrėžti šie kertiniai jaunimo politikos įgyvendinimo principai: 

1. Pariteto – savivaldybės institucijos ir įstaigos bei jaunimo organizacijos yra 
atstovaujamos po lygiai. 

2. Subsidiarumo – sprendimai, susiję su jaunimu, turi būti priimami tuo lygmeniu, kuriuo 
jie yra efektyviausi. 

3. Tarpžinybinio koordinavimo – Zarasų rajono savivaldybių institucijos ir įstaigos, 
spręsdamos su jaunimu susijusius klausimus, bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje. 

4. Dalyvavimo – su jaunimu susiję klausimai sprendžiami dalyvaujant jaunimui ir derinami 
su jaunimu ar jaunimo organizacijų atstovais. 

5. Informavimo – rajono savivaldybės institucijos ir įstaigos bei jaunimo organizacijos 
informuoja jaunimą jam aktualiais klausimais priimtina ir prieinama forma. 

6. Savarankiškumo – jaunimas pats renkasi veiklos sritį, formuoja jos tikslus, aktyviai joje 
dalyvauja ir atsako už tikslų įvykdymą. 

7. Savanoriškumo – jaunimas dalyvauja pasirinktoje jaunimo veiklos srityje savo noru ir 
niekieno neverčiamas. 

8. Savivaldos – jaunimas savo veikloje nustato šios veiklos tikslų įgyvendinimo būdus, 
formą, atsakomybę ir įvertinimą. 

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

 
Pagrindinis dokumentas, reglamentuojantis jaunimo politikos 2008 – 2013 m. įgyvendinimo 
priemones – Zarasų rajono plėtros 2008-2013 metų strateginis planas6 (toliau – Strateginis 
planas). Į jį įtrauktos su jaunimu susiję kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo, neformalaus 
ugdymo, mokymosi visą gyvenimą, sporto, kultūros, sveikatos apsaugos ir susirgimų 
prevencijos, socialinės apsaugos ir socialinių paslaugų bei būsto plėtros temos.  
 
Strateginio plano veiklos antro prioriteto „Saugios ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas“ 
2.3 tikslu nurodoma „Nevyriausybinio sektoriaus plėtra, jaunimo politikos įgyvendinimas 
savivaldybėje“. Šiam tikslui įgyvendinti yra numatyti trys uždaviniai: 

 didinti nevyriausybinių organizacijų vaidmenį ir bendradarbiavimą vietos savivaldos 
procesuose; 

 ugdyti tvarią kaimo bendruomenę ir stiprinti kaimo teritorinę savivaldą; 
                                                             
 
 

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

5 Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-7 
6 Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 7 d. sprendimu Nr. T-28 
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 skatinti jaunimo iniciatyvas. 
 
Ketvirtasis veiklos prioritetas „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ taip pat apima keletą su jaunimo 
situacijos gerinimu susijusių uždavinių: didinti vaikų ir jaunimo užimtumo įvairovę, sudaryti 
palankias sąlygas saviraiškai, sudaryti rajone sąlygas mokymuisi visą gyvenimą, skatinti darbo 
vietų kūrimą. 
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Zarasų rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje nurodomos Zarasų rajono 
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo sritys: 

 pilietiškumo ugdymo ir karo prievolės atlikimo; 
 švietimo, studijų, mokslo ir ugdymo; 
 neformalaus ugdymo; darbo ir užimtumo; 
 apsirūpinimo būstu; 
 laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros; 
 socialinės ir sveikatos apsaugos; 
 sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto; 
 narkomanijos ir kitų priklausomybės formų; 
 nusikalstamumo prevencijos; 
 kitos įstatymų bei teisės aktų nustatytos sritys. 

 
JRK nuomone, nuo 2008 m. jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės administracijos 
skyrių darbotvarkę yra panašus kaip ir iki 2008 m. Paklaustas, ar esama jaunimui reikšmingų 
sričių, kurioms, jo nuomone, savivaldybės administracija galėtų skirti daugiau dėmesio, JRK 
paminėjo šiuos aspektus: jaunimo verslumo skatinimą, jaunimo nedarbo mažinimą, jaunimo 
emigracijos prevenciją, jaunimo neformalaus ugdymo plėtrą, jaunimo organizacijų finansavimo, 
ypač perkant iš jų paslaugas, didinimą. 
 
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=77 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011 

                                                             
 
 

7 Čia ir toliau N = į apklausos klausimą atsakiusiųjų apklausos respondentų skaičius. 
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Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai manė, kad į visų 
savivaldybėje esančių jaunimo grupių poreikius savivaldybė atsižvelgia geriau nei vidutiniškai8 (1 
pav.). 
 
Respondentai taip pat išskyrė sritis, kurių klausimai turėtų būti dažniau įtraukiami į savivaldybės 
administracijos ir tarybos darbotvarkę (2 pav.). Svarbiausios, jų nuomone, yra užimtumas ir 
verslumas. Prisimenant tai, kad nedarbo lygis Zarasų rajone 2012 m. sausio mėnesį siekė net 
17,1 proc., natūralu, kad daugumos apklausoje dalyvavusių asmenų išskirtos probleminės sritys 
rajone yra itin aktualios. 
 
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. Atsakymų 
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=7 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos 
įgyvendinimu savivaldybėje. 
 
5 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys Zarasų rajono savivaldybės administracijos 
struktūriniai padaliniai ir valstybės tarnautojai 

Skyrius Įgyvendina tik jaunimo politiką 
(darbuotojų skaičius) 

Įgyvendina jaunimo politiką greta 
kitų veiklų (darbuotojų skaičius) 

Vaiko teisių apsaugos 
skyrius 

2 2 

                                                             
 
 

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

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės 
tarnautojai 



 10

Skyrius Įgyvendina tik jaunimo politiką 
(darbuotojų skaičius) 

Įgyvendina jaunimo politiką greta 
kitų veiklų (darbuotojų skaičius) 

Švietimo ir kultūros 
skyrius 

0 2 

Investicijų ir 
planavimo skyrius 

0 2 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Zarasų rajono savivaldybės administracijoje su jaunimu dirbančių darbuotojų etatų skaičius 
nesikeitė nuo 2008 m. JRK nuomone, jaunimo politikai įgyvendinti skirtas darbuotojų skaičius 
būtų pakankamas, jei greta JP įgyvendinimo veiklų darbuotojai neatliktų kitų užduočių. 
 
Zarasų rajono savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje nurodoma, kad jaunimo politiką 
Zarasų rajone įgyvendina šios savivaldybės institucijos ir įstaigos:  

 Zarasų rajono savivaldybė – Zarasų rajono savivaldybės taryba, Zarasų rajono 
savivaldybės Jaunimo reikalų taryba (JRT), Zarasų rajono savivaldybės administracija ir 
atskiri jos struktūriniai padaliniai; 

 rajone veikiančios savivaldybės įstaigos – Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija, Utenos teritorinės 
darbo biržos Zarasų skyrius, Zarasų krašto muziejus, Zarasų meno mokykla, Zarasų 
Pauliaus Širvio progimnazija, Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio vidurinė mokykla, 
Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namai, Zarasų rajono Degučių pagrindinė 
mokykla, Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, Zarasų rajono Dusetų meno 
mokykla, Zarasų rajono Salako pagrindinė mokykla, Zarasų rajono savivaldybės 
administracija, Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras, Zarasų rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka, Zarasų rajono Turmanto pagrindinė mokykla, Zarasų „Santarvės“ 
pradinė mokykla, Zarasų socialinės globos namai, Zarasų sporto centras, Zarasų 
švietimo centras, Zarasų žemės ūkio mokykla, Gražutės regioninio parko direkcija, Sartų 
regioninio parko direkcija. 

 
Zarasų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba veikia vadovaudamasi JRT nuostatais9, 
kuriuose yra įtvirtinti tokie JRT veiklos tikslai: 

 bendradarbiaujant su JRK, 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. 
 
Jaunimo reikalų taryba numatytų tikslų siekia įgyvendindama šias funkcijas: 

 rengti ir analizuoti informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės 
institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikti siūlymus ir 
rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, savivaldybės 
administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu; 

 teikti pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių; 
 inicijuoti savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo 

politikos kokybės vertinimą; 

                                                             
 
 

9 Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybe ̇s tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-95 
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 teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu dėl 
jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir 
tvarkos; 

 analizuoti užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus ir teikti 
pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su 
užsienio šalių institucijomis; 

 ne rečiau kaip kartą per metus teikti savo veiklos ataskaitą savivaldybės tarybai. 
 
Jaunimo reikalų taryba darbą organizuoja vadovaudamasi Jaunimo reikalų tarybos darbo 
reglamentu. JRT posėdžiai vyksta 4-6 kartus per metus. 
 
Jaunimo reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš savivaldybės institucijų ar 
įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų. Jaunimo organizacijų atstovus į JRT deleguoja 
savivaldybėje veikianti regioninės jaunimo organizacijų tarybos funkcijas įgyvendinanti Zarasų 
rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ (ZR JVOS AS) ir asociacija 
„Zarasų jaunimas“. Jaunimo reikalų tarybą sudaro 12 narių. 
 
Zarasų rajono Jaunimo reikalų tarybos sudėtis yra tvirtinama savivaldybės tarybos sprendimu. 
2011-2014 m. kadencijos JRT sudaro10 3 Zarasų rajono savivaldybės tarybos narės, Zarasų rajojo 
savivaldybės administracijos teritorijų planavimo skyriaus atstovė, Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos informacinių technologijų tarnybos atstovas, Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos Bendrojo skyriaus atstovė, 3 asociacijos „Zarasų jaunimas“ atstovai ir 3 Zarasų 
rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ atstovai. 
 
ZR JVOS AS yra nacionalinė, demokratinė, savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti, 
visuomeninė Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga, atliekanti regioninės 
jaunimo tarybos funkcijas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme. 
 
2002 m. sausio 29 d. įsteigta ZR JVOS AS yra viena didžiausių jaunimo organizacijų sąjungų 
Lietuvoje – 2012 m. kovo mėnesį asociacija vienijo 27 jaunimo ir su jaunimu dirbančias 
organizacijas Zarasų rajone. 
 
ZR JVOS AS vizija – visapusiškai palanki aplinka pozityviai ir kryptingai jaunimo veiklai Zarasų 
rajone. Misija – dalyvauti jaunimo politikos tikslų formavime bei įgyvendinime vienijant Zarasų 
rajone veikiančius su jaunimu dirbančius fizinius ir juridinius asmenis, atstovaujant jų interesus, 
kuriant palankias sąlygas jaunimo veiklai. Pagrindiniai ZR JVOS AS tikslai ir darbo principai yra: 

 atstovauti jaunimą ir jaunimo organizacijas; 
 stiprinti jaunimo organizacijų dvasinį ir materialinį potencialą; 
 skatinti Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų iniciatyvas; 
 koordinuoti Zarasų rajono jaunimo organizacijų vienijimąsi bendradarbiavimo ir 

keitimosi informacija srityse; 
 skatinti jaunimo visuomeninių organizacijų savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą; 
 skatinti Zarasų rajono bendruomenei ir valstybei naudingą ir konstruktyvią veiklą. 

 
Apibendrinant galima teigti, kad Zarasų rajono savivaldybėje yra sudarytos visos prielaidos 
sėkmingam jaunimo politikos įgyvendinimui. Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, 
jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“, 2011 metais įkurta asociacija 
“Zarasų jaunimas”11, dirba JRK, priimti JP įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai. 

                                                             
 
 

10 Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybe ̇s tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T-146 
11 Asociacija „Zarasų jaunimas“ yra visuomeninė organizacija vienijanti įvairių pažiūrų žmones, dalis jų 
vienaip ar kitaip dalyvauja politiniame gyvenime, kiti ne. 
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Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje yra sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai bei 
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti. 
 
Nuo 2002 m. sausio 29 d. JRK pareigas eina Zarasų rajono savivaldybės administracijos Vaiko 
teisių skyriaus vyriausiasis specialistas Ramūnas Keršys. JRK yra pavaldus skyriaus vedėjai. 
Jaunimo reikalams JRK skiria apie 70 proc. darbo laiko. 
 
Vadovaudamasis JRK pareigybės aprašymu12, JRK atlieka šias funkcijas: 

 siekiant įgyvendinti rajono savivaldybės jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų politiką, 
inicijuoti jai įgyvendinti reikalingas priemones; 

 siekiant visapusiško visuomenės informavimo jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų 
politikos klausimais, JRK teikti suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją 
apie jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų politikos įgyvendinimą rajono 
savivaldybėje, taip pat kaupti ir skleisti informaciją apie jaunimo ir nevyriausybinių 
organizacijų veiklos galimybes, konsultuoti šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo 
organizacijas; 

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

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

 siekiant užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant jaunimo politiką, 
bendradarbiauti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, JRD ir kitomis institucijomis 
jaunimo politikos formavimo rajono savivaldybėje klausimais; 

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

 dalyvauti kitų rajono savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant 
jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų politikos klausimus, kad būtų tinkamai 
atstovaujama jaunimo interesams rajono savivaldybėje; 

 siekiant įtraukti jaunimą ir nevyriausybines organizacijas į aktyvią veiklą, inicijuoti 
jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių, nevyriausybinių organizacijų rajono 
savivaldybėje projektus, įgyvendinamus panaudojant Europos Sąjungos bei Lietuvos 
fondų lėšas; 

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

 tvarkyti dokumentaciją, susijusią su rajono savivaldybės parama jaunimo bei 
nevyriausybinėms organizacijoms bei rengia reikiamas ataskaitas; 

                                                             
 
 

12 Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. I-
772 

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos 
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 koordinuoti projektinius darbus, konsultuoti bei informuoti jaunimo ir nevyriausybines 
organizacijas apie projektų rengimą; 

 esant reikalui, inicijuoti viešuosius pirkimus; 
 rengti rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos 

direktoriaus įsakymų projektus siekiant įgyvendinti rajono savivaldybės jaunimo ir 
nevyriausybinių organizacijų politiką, įgyvendinti priimtus sprendimus ir kontroliuoti jų 
vykdymą; 

 rengti, kaupti ir sisteminti gautą informaciją apie girtaujančius, vartojančius narkotines, 
psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, linkusius valkatauti, turinčius 
elgesio problemų, turinčius galiojančias administracines nuobaudas, nuteistus rajono 
vaikus, inicijuoti šiems vaikams ir jų tėvams specialistų ir institucijų būtinos pagalbos 
teikimą; 

 kaupti ir analizuoti pranešimus apie smurtą patyrusius ir smurtaujančius vaikus, 
inicijuoti šiems vaikams ir jų tėvams specialistų ir institucijų būtinos pagalbos suteikimą; 

 skatinti socialinių, psichologinių ir teisinių paslaugų smurtaujantiems ir patyrusiems 
smurtą, delinkventinio elgesio vaikams plėtrą; 

 lankytis delinkventinio elgesio ir nuteistų nepilnamečių šeimose, tikrinti ir vertina vaikų 
ugdymo, gyvenimo moralines ir buities sąlygas; 

 skyriaus vedėjo pavedimu rengti išvadas teismui, dalyvauti teismo posėdžiuose ir 
ikiteisminio tyrimo metu atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, 
įtariamojo ar kaltinamojo apklausose, kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose 
procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis; 

 rengti teisės aktų nustatyta tvarka prašymus ir išvadas rajono savivaldybės 
administracijos direktoriui dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vaikui 
skyrimo; 

 rengti ir įgyvendinti tikslines programas ir kitas socialines priemones, susijusias su vaiko 
teisių apsauga, vaiko globa (rūpyba) ir teisių pažeidimų prevencija; 

 dalyvauti rajono savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, 
pasitarimuose; 

 vykdyti kitus teisėtus rajono savivaldybės administracijos vadovybės bei skyriaus vedėjo 
pavedimus bei nurodymus, susijusius su skyriaus uždaviniais bei pareigybės funkcijomis, 
siekiant rajono savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo. 

 
Iš aukščiau pateikto sąrašo matyti, kad apie trečdalį pagal pareigybės aprašymą priskirtų 
funkcijų sudaro tiesiogiai su jaunimo politika nesusijusios veiklos. Tai – vaiko teisių apsaugos, 
vaiko teisių pažeidimo prevencijos, rizikos grupės vaikų ir nuteistų nepilnamečių teisių apsaugos 
bei darbo su probleminio elgesio nepilnamečiais veiklos. Vis dėlto, galima teigti, kad JRK 
pareigybės aprašymas gana gerai atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą13, tačiau neišskiria kai kurių 
funkcijų, numatytų 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje14, pvz.: 

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

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

                                                             
 
 

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

14 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-
137. 
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 teikti savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus ir išvadas dėl atvirų erdvių ir 
centrų jaunimui, jaunimo organizacijų veiklai skirtų patalpų nuomos arba panaudos, 
jaunimo veiklų rėmimo ir kitais jaunimo politikos klausimais, siekiant atviro darbo su 
jaunimu ir jaunimo organizacijų plėtros savivaldybėje (7.9 punktas); 

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

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

 
JRK pareigybės aprašyme nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas neatitinka 
Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatos (9 
punkto) – JRK yra pavaldus ne savivaldybės administracijos direktoriui, bet savivaldybės 
struktūrinio padalinio vedėjui.  
 
Zarasų rajono savivaldybei esant nedidelei tiek teritorijos, tiek administravimo aspektais, 
pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo ar jaunimo problemų sprendimo JRK 
savivaldybės administracijos padaliniams, savivaldybės įstaigoms ir kt. teikia tiek žodžiu, tiek 
raštu. JRK teigimu, per 2008-2011 m. laikotarpį kitiems savivaldybės administracijos 
padaliniams ir įvairioms savivaldybės įstaigoms jis pateikė apie 100 pasiūlymų. 
 
Pasiūlymai buvo teikiami pačiais įvairiausiais jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais: dėl 
jaunimo organizacijų finansavimo, dėl strateginio plano rengimo ir priemonių, dėl jaunimo 
centro veiklos ir ataskaitų, dėl renginių jaunimui, dėl jaunimo situacijos tyrimų, dėl Zarasų 
rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planų, dėl jaunimo situacijos, dėl 
nacionalinių jaunimo programų vykdymo, dėl jaunimo veiklos finansavimo, dėl Zarasų rajono 
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos formavimo ir kitus. JRK nurodė, kad yra atsižvelgiama 
beveik į visus jo teiktus pasiūlymus. 
 
JRK yra įtrauktas į šias darbo grupes bei komisijas: 

 Vaiko gerovės komisiją; 
 savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą; 
 Projektų vertinimo komisiją, kuri sudaroma jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų projektams pagal jaunimui aktualias finansavimo priemones vertinti. 
 
Vertinant JRK darbo efektyvumą ir rezultatus, dera pastebėti, kad JRK sėkmingai ir itin 
motyvuotai kuruoja jo kompetencijai priskirtas veiklos sritis. 
 
Klausiamas apie darbo planavimo specifiką, JRK pažymėjo, kad darbo planavimas ir 
organizavimas vyksta sklandžiai, o šį procesą labiausiai išbalansuoja „momentiniai“ nurodymai 
atlikti užduotis kuo skubiau - taip nukenčia „momentinių“ ir planuotų darbų kokybė, planuoti 
darbai nukeliami tolesniam laikotarpiui. Bendravimas ir bendradarbiavimas su kitomis 
institucijomis, JRK nuomone, taip pat vyksta sklandžiai – bendraujama ir bendradarbiaujama su 
JRD, vykstama į JRD organizuojamus mokymus, bendraujama ir bendradarbiaujama su kitais 
jaunimo reikalų koordinatoriais. Zarasų JRK yra Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių 
asociacijos prezidentas. 
 
JRK yra sudarytos pakankamos galimybės tobulintis ir kelti kvalifikaciją. 2009 m. jis įgijo 
socialinio darbo magistro mokslinį laipsnį15. 2010-2011 metais dalyvavo JRD ir NJRKA 
                                                             
 
 

15 Socialinio darbo magistrai gali organizuoti veiklą ir vadovauti jai, vykdyti socialinius tyrimus, įgyvendinti 
prevencijos programas, administruoti, rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei 
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inicijuotuose ir finansuotuose trumpalaikiuose mokymuose ir ilgalaikiuose kvalifikacijos 
tobulinimo kursuose. JRK teigė, kad, atliekant priskirtas funkcijas, įvairios tematikos 
tobulinimosi renginių pasirinkimo ir dalyvavimo juose galimybės yra pakankamos, visgi, tiek 
jam, tiek kitiems JRK itin aktualus yra anglų kalbos praktinių įgūdžių tobulinimas. 
 

 
Apibendrinant galima teigti, kad Zarasų rajono savivaldybėje sudarytos prielaidos sėkmingai 
įgyvendinti jaunimo politiką: 

 pirma, priimti jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai; 
 antra, sėkmingai ir efektyviai dirba JRK; 
 trečia, aktyviai veikia JRT ir ZR VJOS AS. 

 
6 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui 

ir įgyvendinimui 
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Patvirtinta jaunimo 
politikos 
įgyvendinimo 
koncepcija. 

Nenustatyta. Apsvarstyti, ar savivaldybėje 
būtina jaunimo politikos 
strategija. 

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

Įgyvendinant 
jaunimo politiką 
dirba JRT, JRK ir 
keletas 
savivaldybės 
administracijos 
skyrių tarnautojų. 

Nenustatyta. Atsakomybę už JRT metinio 
veiklos plano įgyvendinimą 
pagal kompetenciją priskirti 
tam tikriems JRT nariams. 

JRK darbo sąlygos Jaunimo reikalams 
skiriama 70 proc. 
darbo laiko. 

JRK priskirtos 
papildomos, su JP 
tiesiogiai nesusijusios 
funkcijos. JRK 
pareigybės aprašymas 
Pavyzdinį savivaldybės 
jaunimo reikalų 
koordinatoriaus 
pareigybės aprašymą 
atitinka didžiąja 
dalimi, bet ne 100 
procentų. 

JRK veiklos prioritetus 
turėtų nustatyti JRT. JRK 
metiniai veiklos planai ir 
veiklos ataskaitos turėtų 
būti viešai skelbiami. Tai 
užtikrintų didesnį jaunimo 
informuotumą apie jaunimo 
politikos įgyvendinimą 
savivaldybėje. Atnaujinti JRK 
pareigybės aprašymą. 

                                                                                                                                                                                    
 
 

programas, dalyvauti socialinių darbuotojų rengimo ir kvalifikavimo programose, planuoti, įgyvendinti ir 
vertinti intervencijos procesą, inicijuoti naujas socialines paslaugas. 

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 dalyvauti16. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje sudarytos sąlygos 
užtikrinant visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remiant jaunimo organizacijas bei kokia yra 
tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes. Skyrių sudaro šešios dalys: 

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

 antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje; 
 trečia, pristatoma jaunimo organizacijų veikla savivaldybėje; 
 ketvirta, pristatoma jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, 

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

savivaldybėje; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Zarasų rajone yra 21 kaimo bendruomenė, Zarasų rajono bendruomenių asociacija, keletas 
bendruomenių klubų bei vietos veiklos grupė, į kurią yra deleguojamas ir jaunimo atstovas. JRK 
duomenimis, jauni asmenys yra dalies bendruomenių valdybų nariai. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, didžioji dalis Zarasų rajono jaunimo yra aktyvūs 
organizuojant vietos renginius ar akcijas, planuojant ir įgyvendinant projektus. Jaunimui 
tradiciškai patrauklesnės aplinkos atnaujinimo ir gražinimo, bendruomenės tarpusavio ryšių 
stiprinimo ir tarpbendruomeninio bendradarbiavimo veiklos. Jauni asmenys noriai dalyvauja 
bendruomenės narių tarpusavio pagalbos veiklose, inicijuoja socialinės pagalbos akcijas. 
 
Apklausoje dalyvavusių su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, jaunimas Zarasų 
rajono savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių savivaldoje. 
 
Zarasų rajono bendruomenių internetiniame puslapyje www.zarasubendruomenes.lt 
pateikiamas kaimo bendruomenių, į kurių veiklą taip pat yra įsitraukęs jaunimas, sąrašas: 
Antalieptės kaimo bendruomenė, Antazavės bendruomenės centras, Avilių kaimo 
bendruomenė, bendruomenė „Gurnapolis“, bendruomenė „Degučių rimtis“, bendruomenė 
„Šlyninkos vandens malūnas“, Brogiškių bendruomenė, Degučių bendruomenė „Samanis“, 
Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka, Imbrado bendruomenės centras, 
Purvynės ir Naršėnų kaimų bendruomenė, Sadūnų kaimo bendruomenė, Salako bendruomenė 
„Sakalas“, Smalvų kaimo bendruomenė, Šniukštų kaimo kartų bendrija, Štadvilių bendruomenė, 
Turmanto rusų bendruomenė, Vajasiškio bendruomenė, Vosgėlių kaimo kartų bendrija, Zarasų 

                                                             
 
 

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

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją 
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rajono Samanių bendruomenė „Dvargantis“, Zarasų rajono Vosyliškių bendruomenė. 
 

 
Zarasų rajone su jaunimu dirba keletas įstaigų: Utenos visuomenės sveikatos centro Zarasų 
skyrius, Zarasų kultūros centras, Zarasų krašto muziejus, Zarasų rajono policijos komisariatas, 
Utenos teritorinės darbo biržos Zarasų skyrius. Šiose įstaigose vyksta sveikatingumo paskaitos, 
mokymai jaunimui, organizuojami įvairūs renginiai, vykdomos edukacinės programos. 
 
Su jaunimu dirbančių, jaunimo užimtumo didinimo ir neformalaus ugdymo veiklas vykdančių 
organizacijų sąrašas pateikiamas 7 lentelėje. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimas turi galimybę dalyvauti su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje, visgi, dažniau pasitaiko atvejai, kai su jaunimu dirbančių 
organizacijų vadovai yra vyresni nei 29 metai, bet dirbti pradėjo dar būdami jaunesni nei 29-
erių metų. 
 
7 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos. 

Organizacija Organizacijos tipas 
21 kaimo bendruomenė ir Zarasų rajono bendruomenių 
asociacija 

Bendruomeninės 

Bendruomenė „Zarasų Ežerūnas“ Kultūrinė 
Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Zarasų rajono skyrius Prevencinė 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos Zarasų skyrius  Kultūrinė 
Lietuvos samariečių bendrijos Zarasų skyrius Socialinė 
Lietuvos ūkininkių draugijos Zarasų skyrius Aplinkosauginė, profesinė 
Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius Aplinkosauginė, profesinė 
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Zarasų Viltis“ Socialinė 
Zarasų aviaklubas Sporto 
Zarasų bitininkų draugija Profesinė 
Zarasų futbolo klubas „FK Liepsna“ Sporto 
Zarasų katalikių moterų draugija Religinė 
Zarasų krašto liaudies meno draugija „Marga klėtis“ Kultūrinė 
Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga Socialinė 
Zarasų literatų klubas „Virš tylos“ Kultūrinė 
Zarasų medžiotojų ir žvejų draugija Aplinkosauginė 
Zarasų mišrus choras „Gelmė“ Kultūrinė 
Zarasų politkalinių ir tremtinių sąjunga Kultūrinė, pilietinė 
Zarasų rajono kaimo turizmo bendrija Turizmo 
Zarasų rajono kultūros ir meno bendrija Kultūrinė 
Zarasų rajono policijos asociacija Prevencinė 
Zarasų rajono neįgaliųjų draugija Socialinė 
Zarasų rajono Sėlių kultūros bendrija „Sėla“ Kultūrinė 
Zarasų rajono sveikuolių klubas „Nendrė“ Sveikatinamo 
Zarasų rajono švietimo, mokymo ir sporto klubas „Medis“ Sveikatinamo 
Zarasų rajono visuomeninė organizacija „Metodinis sambūris“ Švietimo 
Zarasų specialiosios olimpiados klubas Švietimo 
Zarasų automobilių sporto klubas „Akseleratorius“ Sporto 
Zarasų sporto klubas „Marsas“ Sporto 
Zarasų sporto klubas „Nemunas“ Sporto 
Zarasų sporto klubas „Zarasai“ Sporto 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių įstaigų 
ir organizacijų savivaldoje 
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Organizacija Organizacijos tipas 
Sporto klubas „Zarasų OSSA“ Sporto 
Zarasų sveikos gyvensenos, sporto ir turizmo asociacija Sveikatinamo 
Zarasų švietimo, mokymo ir studijų centras Švietimo 
Zarasų tautinio meno ir dailiųjų amatų asociacija Švietimo 
Zarasų teniso klubas Sporto 
Zarasų verslininkių ir vadybininkių asociacija Verslo 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 

 
Vertinimo metu buvo sudarytas žemiau pateikiamas Zarasų rajone veikiančių nevyriausybinių 
jaunimo organizacijų sąrašas.  
 
8 lentelė. Nevyriausybinės jaunimo organizacijos. 

Organizacija Organizacijos tipas 
Asociacija „Zarasų jaunimas“ Pilietinė 
Lietuvos skautų sąjungos Zarasų „Ąžuolo“ tuntas Pilietinė, švietėjiška 
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Zarasų skyrius Politinė 
Zarasų jaunimo Europos klubas „Eureka“ Visuomeninė 
Zarasų jaunimo lyga Politinė 
Zarasų jaunųjų verslininkų asociacija Verslumo ugdymo 
Zarasų rajono jaunimo organizacija „Tu - ne vienas“ Visuomeninė, 

informacinė, 
Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas 
stalas“ 

Visuomeninė, 
atstovaujamoji 

Zarasų rajono moksleivių taryba Atstovaujamoji 
Zarasų rajono Suvieko pagrindinės mokyklos jaunųjų ūkininkų ratelis Profesinė 
Zarasų žemės ūkio mokyklos jaunųjų ūkininkų ratelis Profesinė 
Zarasų žemės ūkio mokyklos Moksleivių taryba Atstovaujamoji 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
Be išvardintų organizacijų, Zarasų rajono savivaldybėje taip pat veikia Zarasų jaunimo klubas 
„Plotas“, Zarasų jaunimo vandens sporto klubas, Zarasų rajono Imbrado jaunimo klubas 
„Juventus“, Zarasų rajono kaimo jaunimo klubas „Žaliasis ąžuolas“, Zarasų rajono Magučių 
jaunimo klubas „Surask save“ ir kt. 
 
Vertinant rajono savivaldybėje esančių jaunimo organizacijų skaičių ir veiklos pobūdžio įvairovę, 
akivaizdu, kad organizacijų nedideliam rajone yra daug. Daugumos apklausoje dalyvavusių 
jaunimo atstovų teigimu, veiklos jaunimui pakanka, tačiau joje dalyvauja tik dalis rajone 
gyvenančių jaunuolių. 
 

 
Zarasų rajono savivaldybėje veikia17 viena vidurinė, trys pagrindinės, dvi pradinės mokyklos, dvi 
gimnazijos, viena progimnazija ir Zarasų žemės ūkio mokykla. Be to, dirba Zarasų švietimo 
centras bei trys neformaliojo švietimo įstaigos – Zarasų sporto centras, Zarasų meno mokykla ir 

                                                             
 
 

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

3.3 Jaunimo veikla 

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo 
įstaigose, vaikų globos namuose 
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Zarasų rajono Dusetų meno mokykla. Visose formaliojo švietimo įstaigose veikia ar bent 
formaliai yra sudarytos jaunimo savivaldos institucijos (žr. 9 lentelę). Mokyklose ir gimnazijose 
besimokantis jaunimas organizuoja ir vykdo įvairias vakarones, proginius ir kultūrinius 
renginius, diskotekas. Bent keletas jaunų asmenų yra ir mokyklos ar gimnazijos tarybos 
sudėtyje. 
 
9 lentelė. Mokinių savivaldos struktūros formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose 

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

savivaldoje, skaičius 
Formalaus švietimo įstaiga 10 10 
Organizacijos, teikiančios neformalaus 
švietimo paslaugas jaunimui 

3 3 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
2008-2011 m. savivaldybės administracija inicijavo, finansavo ir įvykdė bent po vieną projektą 
ar programą, skirtą mokinių ir studentų savivaldai stiprinti. 
 

 
Zarasų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba – pagrindinė jungiamoji grandis tarp 
savivaldybės administracijos ir jaunimo, sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų ir 
jaunimo organizacijų atstovų. Į 2011-2014 m. kadencijos JRT sudėtį įeina 3 Zarasų rajono 
savivaldybės tarybos narės, Zarasų rajojo savivaldybės administracijos teritorijų planavimo 
skyriaus atstovė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacinių technologijų tarnybos 
atstovas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus atstovė, 3 asociacijos 
„Zarasų jaunimas“ atstovai ir 3 Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos 
„Apskritas stalas“ atstovai. 
 
Beveik visi vertinimo metu atliktos apklausos dalyviai, paklausti, ar dalyvauja savivaldybėje 
vykstančiuose posėdžiuose ir ar teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo 
savivaldybės jaunimo tarybai ar kitai savivaldybės institucijai, teigė posėdžiuose 
nedalyvaujantys ir tokių pasiūlymų neteikia arba dar neteikę, tačiau artimiausiu metu ketina 
juos pateikti. 
 
Remiantis JRK pateiktais duomenimis, į struktūras ir bendras darbo grupes, kurios sukurtos 
jaunimui aktualiems klausimams spręsti, yra įtraukti politikai, administracijos atstovai bei su 
jaunimu dirbančios organizacijos ir jaunimo organizacijos. 
 
Jaunimas turi galimybę dalyvauti visuose komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose. 
Posėdžių datos skelbiamos viešai savivaldybės tinklalapyje www.zarasai.lt. Vis dėlto, jaunimas 
šia galimybe naudojasi nedažnai. Be to, nė viena apklausoje dalyvavusi jaunimo ar su jaunimu 
dirbanti organizacija nenurodė teikusi pasiūlymų savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai ar kitai 
savivaldybės institucijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo (3 pav.). 

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje 
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3 pav. Ar Jūsų organizacija teikia pasiūlymus savivaldybės Jaunimo reikalų tarybai ar kitai 
savivaldybės institucijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo? Atsakymų procentas, atsakė tik 
kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=7 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Vertindami, kaip savivaldybės administracija atsižvelgia į kitų organizacijų pateiktus pasiūlymus, 
apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai teigė, kad atsižvelgiama tik į dalį pateiktų 
pasiūlymų arba į juos neatsižvelgiama visai. Tikėtina, kad būtent tai neskatina kitų organizacijų 
būti aktyviomis ir savivaldybės administracijai siūlyti jaunimo iniciatyvų idėjas ar jaunimo 
problemų sprendimo būdus. 
 
4 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė atsižvelgia į teikiamus pasiūlymus? Atsakymų procentas, 
atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=7 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Uždavus klausimą, kaip respondentų atstovaujamos organizacijos dažniausiai bendrauja su JRK, 
vienas apklausoje dalyvavęs jaunimo atstovas manė, kad Zarasų rajono savivaldybėje nėra JRK, 
du prisipažino, kad su JRK nebendradarbiauja, o kiti – kad kartu įgyvendina projektus ir teikia 
bei gauna informaciją.  
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5 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės JRK? Atsakymų 
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=7 

  
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Akivaizdu, kad bendravimo ir bendradarbiavimo problemų nesama – daugumos apklausos 
dalyvių nuomone, bendradarbiavimo intensyvumas yra pakankamas, o požiūris į jaunimo 
situaciją nuo 2008 m. gerėja. 
 
6 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 – 
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=7 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Apibendrinant, jaunimo dalyvavimas savivaldoje bei formuojant Zarasų rajono savivaldybės 
jaunimo politiką užtikrinamas pakankamai: 

 pirma, jaunimui sudarytos galimybės dalyvauti JRT veikloje, savivaldybės tarybos ir 
komitetų veikloje bei su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje; 

 antra, jaunimo aktyvumas daryti įtaką sprendimams yra nepakankamas – sudarytomis 
galimybėmis pasinaudoja mažai jaunų asmenų; 

3.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 



 22

 trečia, jaunimo organizacijų rajone yra daug, tačiau jos aktyvesnės tampa tik 
organizuojant progines šventes ar įgyvendinant projektus, jei šiems yra gaunamas 
finansavimas. 

 
10 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Jaunimo 

dalyvavimas  
(2 Metodikos 
indikatorius) 

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

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją 

JRT sudėtyje yra 
jaunimo 
organizacijų 
atstovai. 

Jaunimo organizacijų 
atstovai nepakankamai 
išnaudoja galimybę 
dalyvauti savivaldybės 
darbo grupėse, komitetų 
ar netgi atviruose tarybos 
posėdžiuose. 

Reikėtų daugiau dėmesio 
skirti vietos bendruomenių 
jaunimo įtraukimui. Siūloma 
nuolat vykdyti jaunimo 
dalyvavimo bendruomenėse, 
neformaliuose judėjimuose 
analizę. 

Jaunimo dalyvavimas 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

Jauni asmenys 
gali dalyvauti 
daugumos 
organizacijų 
savivaldoje 

Nenustatyta. Daugiau dėmesio skirti su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų lyderių mokymui 
ir informavimui, kaip į veiklą 
įtraukti jaunus žmones. 

Jaunimo veikla Rajone yra daug 
jaunimo 
organizacijų ir 
klubų. Veikia 
neformalaus 
ugdymo įstaigos. 

Silpnos ir neįgalintos 
nevyriausybinės 
organizacijos. Veiklos 
pakanka, tačiau tik dalis 
jaunimo turi galimybes 
dalyvauti šioje veikloje. 

Dirbti su jaunimo ir 
visuomenės lyderiais, juos 
geriau įtraukti į jaunimo 
problemų sprendimą. 
Motyvuoti jaunus asmenis 
dalyvauti jaunimo veikloje. 
Jaunimo veiklą populiarinti 
galėtų padėti reguliarios 
jaunimo organizacijų mugės. 

Jaunimo savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo 
švietimo įstaigose 

Jaunimas turi 
galimybes 
dalyvauti 
formaliojo 
švietimo įstaigų 
savivaldoje. 

Mokinių savivaldos didžia 
dalimi rūpinasi mokyklos 
renginių organizavimu bei 
dažniausiai formaliai 
dalyvauja mokyklos 
tarybos veikloje. 

Motyvuoti ir skatinti jaunimą 
dalyvauti formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų 
savivaldoje, ypač 
organizacijose, teikiančiose 
neformalaus jaunimo 
ugdymo paslaugas. 

Jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 
savivaldybėje 

Nenustatyta. Priimant jaunimui 
aktualius sprendimus 
jauni žmonės dalyvauja 
retai. 

Aktyvinti JRT veiklą ir didinti 
jos įgaliojimus bei įtaką 
priimant jaunimui aktualius 
sprendimus. Stiprinti 
jaunuolių kompetencijas, 
mokyti ir šviesti apie 
skirtingas viešosios politikos 
sritis, dalyvavimo galimybes, 
savivaldybės prioritetus. 
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 4. PARAMA JAUNIMUI 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansinę, materialinę ir kitokią 
paramą, savivaldybės skiriamą jaunimo politikos įgyvendinimui, aptariama, kiek tai susiję su 
jaunimo organizacijų stiprinimu, jaunimo užimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais jaunimo 
politikos uždaviniais savivaldybėje. Skyrių sudaro keturios dalys. Pirma, pristatoma jaunimo 
organizacijoms, jaunimo veiklai ir jaunimo politikos įgyvendinimui skiriama finansinė parama. 
Antra, pristatoma skiriama materialinė parama. Trečia, pristatoma kitokios paramos formos. 
Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimo organizacijų vykdomai veiklai finansuoti 
2011 m. Zarasų rajono savivaldybės administracija skyrė 20000 Lt., o nuo 2008 m. lėšų skiriama 
vis mažiau: 2008 m. – 37900 Lt, 2009 m. ir 2010 m. – po 25000 Lt. Nors rajone veikia ne mažiau 
10 neformalių jaunimo grupių, jos projektų finansavimo konkursuose dalyvauti negali. Visgi, 
neformalūs jaunimo sambūriai gali inicijuoti ir vykdyti projektus kartu su jaunimo ar su jaunimu 
dirbančiomis organizacijomis. JRK teigimu, tikimybė gauti finansavimą yra gana didelė – vykdant 
projektų atrankos konkursą patenkinama vidutiniškai apie 70 proc. prašymų. 
 
11 lentelė. 2008-2011 m. savivaldybės administracijos skirtas finansavimas (įv. priemonėms) 
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Jaunimo ir su 
jaunimu 
dirbančių 
organizacijų 
administravimo 
išlaidoms 
padengti 

9 37,9 7 25,0 5 25,0 6 20,0 

Lėšos skirtos 
jaunimo 
centrams ar 
atvirosioms 
erdvėms steigti 
ir prižiūrėti 

1 164,0 1 171,0 1 145,0 1 1541,0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 

4.1 Finansinė parama 
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12 lentelė. Savivaldybės lėšomis pilnai ir dalinai finansuoti jaunimo ir jaunimui skirti projektai 
 2008 m. 

projektų 
skaičius 

2009 m. 
projektų 
skaičius 

2010 m. 
projektų 
skaičius 

2011 m. 
projektų 
skaičius 
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Jaunimo organizacijų 
projektai 

0 9 0 7 0 5 0 6 

Jaunimui skirtų 
organizacijų projektai 

0 2 0 2 0 2 0 3 

Neformalių jaunimo 
grupių projektai 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Paklausus, ar gali naudotis savivaldybės administracijos teikiama finansine parama, daugumos 
apklausos dalyvių atsakymai buvo teigiami. Dauguma teigė, kad dažniausiai naudojasi lėšomis 
projektams finansuoti. 
 
7 pav. Ar Jūsų organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama? Atsakymų 
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=7 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
8 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per 
paskutiniuosius 3 metus? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=7 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Paramos skyrimo procedūromis ir tikslais jaunimo organizacijų atstovai yra patenkinti daugiau 
nei vidutiniškai – pasitenkinimo paramos skyrimo tikslų atitikimu organizacijos poreikiams 
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vertinimas siekia 3,17 balų iš 5-ių. Tuo tarpu finansinės paramos skyrimo sąlygų paprastumas, 
nesudėtingumas bei paramos skyrimo tikslingumas (ar finansuojama tai, ką derėtų finansuoti) 
vertinamas dar geriau – atitinkamai 3,67 ir 4,0 balais iš 5-ių galimų. 
 
9 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – 
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=7 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, per pastaruosius trejus metus savivaldybės 
suteiktomis patalpomis naudojosi ir tebesinaudoja Zarasų rajono jaunimo centras, kuriam yra 
perduotas anksčiau biudžetinės įstaigos „Zarasų kinas“ valdytas pastatas Vytauto g. 3, 
Zarasuose. Šis pastatas yra pritaikytas jaunimo reikmėms ir yra tinkamas jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų veiklai plėtoti. 2011 m. patalpas buveinei savivaldybė skyrė dar vienai 
jaunimo organizacijai. Bendra suteiktų patalpų vertė – 15000 Lt. 
 
13 lentelė. Kokiam skaičiui organizacijų savivaldybė skyrė patalpas veiklai per 2008 – 2011 m. 
laikotarpį? 

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 1 25 
2009 1 25 
2010 1 25 
2011 2 25 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Pasak JRK, savivaldybė administracija stengiasi vienaip ar kitaip padėti jaunimo organizacijoms, 
paremti jų organizuojamus projektus suteikiant patalpas, įrangą ar pan. 

4.2 Materialinė parama 
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Vertinimui surinktais duomenimis, pastaraisiais metais jaunimo organizacijos, neformalios 
jaunimo grupės ir su jaunimu dirbančios organizacijos kartu su savivaldybės administracija 
įgyvendino bent po vieną projektą kasmet. Tokiuose projektuose savivaldybė vykdo 
informacijos sklaidą, prisideda skirdama dalinį finansavimą, nemokamai suteikia patalpas ar 
organizacinę techniką. Daugumoje projektų JRK dalyvaudavo kaip konsultantas. 
 
14 lentelė. Kiek projektų savivaldybė kaip partneris įgyvendino kartu su jaunimo 
organizacijomis per 2008 – 2011 m. laikotarpį?  

Metai Bendrų savivaldybės ir jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
projektų skaičius 

2008 1 
2009 1 
2010 1 
2011 2 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Paklausus, ar jų organizacija per pastaruosius 3 metus įgyvendino projektų kartu su 
savivaldybės administracija, dauguma apklausos dalyvių atsakė teigiamai. 
 
10 pav. Ar Jūsų organizacija įgyvendino projektų kartu su savivaldybe per pastaruosius 3 
metus? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos 
atstovai). N=7 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 
Visgi, galima teigti, kad savivaldybės administracija dažniau suprantama ne kaip partnerė, bet 
kaip vienas iš finansavimo šaltinių – apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai teigė, kad 
didžiąją dalį jų metinio biudžeto sudaro savivaldybės administracijos skiriamos lėšos. 

4.3 Kitokia parama 
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11 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=7 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados:  

 pirma, savivaldybės finansinė ir kita parama jaunimo veiklai pastaraisiais metais 
mažėja; 

 antra, organizacijos naudojasi ir kitais nei savivaldybės parama lėšų gavimo šaltiniais.  
 
15 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Parama 
jaunimui 

(3 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Finansinė 
parama 

Finansuojama apie 
70 proc. prašymų. 

Jaučiamas lėšų 
trūkumas. Pernelyg 
biurokratizuotas 
finansavimo teikimo 
procesas. 

Kiek galima labiau supaprastinti 
finansinės paramos teikimo sąlygas: 
mažinti biurokratiškumą vykdant 
finansavimo konkursus, teikiant 
finansinę paramą ir atsiskaitant už 
panaudotas lėšas. Diferencijuoti 
finansinę paramą pagal jaunimo 
problematikos ar 
veiklos/užimtumo/domėjimosi 
sritis. Siekti, kad skirtingų 
finansavimo sričių spektras būtų 
kuo platesnis. 

Materialinė 
parama 

Veikia jaunimo 
centras. 
Savivaldybės 

Nenustatyta. Teikiant materialinę paramą 
savivaldybės administracija turėtų 
skirti didesnį prioritetą kaimo 

4.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Parama 
jaunimui 

(3 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
administracija 
apmoka šio centro 
išlaidas. 

jaunimo veiklai, jaunimo klubams, 
nes šios paramos nebuvimas labai 
riboja jaunimo veiklos galimybes 
nuo rajono centro nutolusiose 
vietovėse. 

Kitokia parama Remiama 
nemokamai 
leidžiant naudotis 
patalpomis, 
organizacine 
technika, 
transportu. 

Nepakankamas 
jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių 
organizacijų ir verslo 
atstovų 
bendradarbiavimas 
teikiant paramą 
jaunimo veikloms. 

Savivaldybėje reikėtų skatinti 
filantropinę paramą jaunimui; 
pavyzdžiui verslo įmonės ar 
žymesni asmenys galėtų būti 
kviečiami prisidėti įgyvendinant 
jaunimui skirtus projektus, už tai 
skiriant tam tikrą įvertinimą, pvz., 
įmonės vardu pavadinant sporto 
aikštelę ar pan., arba įgyvendinant 
natūrinius mainus – už paramą 
jaunimo veiklai jaunimo atstovai 
galėtų atlikti tam tikras užduotis 
įmonėse. Taip pat reikėtų 
investuoti į verslininkų švietimą ir 
skatinimą remti jaunimo iniciatyvas 
ir jaunimo organizacijas. 
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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. 

 

 
Zarasų rajono savivaldybės administracija kasmet finansuoja jaunimui skirtus mokymus ir 
konsultacijas (žr. 16 lentelę). Tai rodo, kad savivaldybės administracijos finansiniuose planuose 
yra specialios eilutės mokymams. Įvairaus pobūdžio mokymai finansuojami ir netiesiogiai, jei jie 
yra sudėtinė finansuojamų projektų dalis. 
 
16 lentelė. Savivaldybės administracijos finansuoti jaunimo neformalaus mokymo ir 
konsultavimo renginiai 

Metai Jaunimo neformalaus mokymo ir 
konsultavimo renginiai 

Projektų, skirtų jaunimo 
mokymui, konsultavimui, skaičius 

2008 Jaunimo lyderių ugdymas, projektų vadyba, 
organizacijos vadyba, vid. 3 mokymai, apie 
40 dalyvių per visus mokymus. 

3 

2009 Jaunimo lyderių ugdymas, projektų vadyba, 
organizacijos vadyba, vid. 3 mokymai, apie 
40 dalyvių per visus mokymus. 

3 

2010 Jaunimo lyderių ugdymas, projektų vadyba, 
organizacijos vadyba, vid. 2 mokymai, apie 
30 dalyvių per abu mokymus. 

2 

2011 Jaunimo lyderių ugdymas, projektų vadyba, 
organizacijos vadyba, vid. 3 mokymai, apie 
40 dalyvių per visus mokymus. 

3 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas 
savivaldybėje teikia bent kelios įstaigos ir organizacijos (žr. 17 lentelę). 
 
17 lentelė. Organizacijos, teikiančios neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas 
jaunimui 

Organizacija Organizacijos tipas Neformalaus mokymo, 
konsultavimo temos ir pobūdis 

Zarasų jaunimo centras Atviras jaunimui centras, 
savivaldybės įstaiga 

Įvairus mokymų spektras (pvz., 
projektų vadyba, žmogaus 
teisės, ir pan.) 

Gebėjimų ugdymo centras Viešoji įstaiga Aplinkosauginiai 
Zarasų rajono jaunimo Jaunimo organizacijų Vadybiniai 

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas 
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Organizacija Organizacijos tipas Neformalaus mokymo, 
konsultavimo temos ir pobūdis 

visuomeninių organizacijų 
sąjungą „Apskritas stalas“ 

sąjunga 

Zarasų jaunimo klubas 
„Plotas“ 

Jaunimo organizacija, 
kultūrinė 

Kultūriniai, žurnalistiniai, 
socialiniai 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
Savivaldybės administracija tiria jaunimo mokymo ir konsultavimo poreikius – JRK nuolat 
bendrauja su jaunimo atstovais ir tokiu būdu sužino jų poreikius ir prioritetines mokymųsi 
temas. Šiuos poreikius taip pat tiria Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga 
,,Apskritas stalas“ ir Zarasų jaunimo centras. 
 
Apibendrinant vertinimui surinktą informaciją galima teigti, kad jaunimo poreikis mokytis yra 
didelis. Aktualios temos – projektų vadyba, organizacijos vadyba, kalbų mokymasis, bendravimo 
įgūdžių tobulinimas, socialinių įgūdžių stiprinimas. Mokymus dažniausiai organizuoja vietos 
organizacijos, vykdančios projektus. Išimtinai mokymams skirtų iniciatyvų Zarasų rajone 
nedaug, nes savivaldybė organizacijoms neskiria lėšų paslaugoms, tame tarpe ir mokymo, 
įsigyti. 
 

 
Pagrindiniai su jaunimu savivaldybėje dirbantys asmenys yra šios ataskaitos 3 skyriuje „Jaunimo 
dalyvavimas“ išvardintų organizacijų ar klubų vadovai. Atlikti interviu parodė, kad šie asmenys 
yra pakankamai iniciatyvūs ir aktyvūs ne vien organizuojant ir vykdant jaunimo neformalaus 
ugdymo veiklas, bet ir identifikuojant rajono jaunimo problemas bei ieškant jų sprendimo būdų. 
 
Savivaldybės administracija yra suinteresuota, kad su jaunimu dirbantys asmenys tobulintų 
savo kvalifikaciją ir įgytų naujų kompetencijų. 2008-2011 m. savivaldybės administracijos 
iniciatyva buvo suorganizuota ir savivaldybės lėšomis finansuota bent po tris su jaunimu 
dirbančių asmenų mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo renginius. Tiesa, dėl savivaldybės 
finansinės padėties šių renginių skaičius ilgainiui mažėjo. 
 
18 lentelė. Per 2008 – 2011 m. laikotarpį savivaldybėje įgyvendinti mokymai jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų atstovų ir specialistų, dirbančių su jaunimu kvalifikacijai 
tobulinti. 

Metai Savivaldybės lėšomis įgyvendintų mokymų jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovų, dirbančių su jaunimu kvalifikacijai tobulinti skaičius 

2008 8 
2009 6 
2010 5 
2011 3 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Remiantis vertinimui pateikta informacija, su jaunimu dirbantiems asmenims vis dar itin 
aktualūs projektų vadybos, atviro darbo su jaunimu metodų ir jų taikymo bei socialinių ir 
bendravimo įgūdžių tobulinimo mokymai. 
 

 
Per 2008-2010 m. laikotarpį savivaldybė finansavo 10 jaunimo neformalaus mokymo srities 
projektų. Apklausoje dalyvavusių jaunimo atstovų nuomone, jaunimui skirtų neformalaus 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu 

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija 
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mokymo ir ugdymo veiklų Zarasų rajono savivaldybėje pakanka, tačiau jos nėra prieinamos 
visiems pageidaujantiems. Tuo tarpu JRK tokių mokymų prieinamumą vertino tik vidutiniškai, 
skirdamas tris balus iš galimų penkių. 
 
12 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui, 
Jūsų savivaldybėje? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=7 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis galima teigti, kad neformalaus ugdymo situacija Zarasų 
rajono savivaldybėje yra vidutiniška: 

 pirma, kelios įstaigos savivaldybėje vykdo neformalaus ugdymo veiklas, tačiau šios 
skirtos jaunimui lavinti ir jo užimtumui didinti, kai tuo tarpu patys jauni žmonės 
pageidautų labiau naudingų pasiūlymų, pvz., jaunimo verslumo ugdymas, įsidarbinimo 
gebėjimų stiprinimas ir pan.; 

 antra, savivaldybėje neformalaus ugdymo paslaugų pasiūla yra labai nedidelė, tačiau 
jaunuoliai teigia, kad paslaugų užtenka. Tai rodo, kad jaunimas yra nemotyvuotas arba 
nepakankamai informuotas apie neformalaus ugdymo naudą. 

 
19 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 

Savivaldybėje veikia 
kelios įstaigos, 
vykdančios 
neformalaus 
ugdymo ir švietimo 
veiklas. 

Nenustatyta. Atsižvelgiant į savivaldybės 
administracijos finansines 
galimybes, neformaliam 
švietimui turėtų būti 
išnaudojamos nacionalinio 
projektinio finansavimo 
galimybės, potencialiai 
jungiantis su kitomis 

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo neformalus 
ugdymas, jaunimo 

mokymai ir 
konsultavimas 

(4 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
savivaldybėmis.  
Turėtų būti sistemingai tiriami 
jaunimo mokymo ir ugdymo 
poreikiai, pradedant nuo 
vidurinio lavinimo mokyklų 
(pvz., siekiant jaunuolius 
parengti įsidarbinimui). 

Asmenys, dirbantys su 
jaunimu 

Su jaunimu 
dirbančiose 
organizacijose ir 
įstaigose yra bent 
po keletą iniciatyvių 
asmenų, kurie dirba 
su jaunimu. 

Nenustatyta. Savivaldybės administracija 
turėtų skirti dėmesio su 
jaunimu dirbantiems 
asmenims ir atokesniuose 
regiono miesteliuose, 
kaimuose, šiuos asmenis 
identifikuoti, burti į klubus, 
mokyti, inicijuoti juos 
vienijančius ir su jų veikla 
susijusius projektus. 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo padėtis 

Nenustatyta. Vidutiniškas 
neformalaus 
ugdymo paslaugų 
prieinamumas. 

Gerinti neformalaus mokymo 
paslaugų prieinamumą. Didinti 
teikiamų paslaugų įvairovę, 
atsižvelgiant į realius jaunų 
asmenų poreikius. 
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 6. JAUNIMO INFORMAVIMAS 

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

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

 

 
Apie jaunimo klausimų savivaldybėje svarstymą JRK elektroniniais laiškais informuoja daugelį 
jaunimo organizacijų, savivaldybėje veikiančias neformalias jaunimo grupes ir su jaunimu 
dirbančias savivaldybės institucijas. Informacija taip pat pateikiama savivaldybės internetiniame 
puslapyje, spaudoje, naudojami neformalūs informacijos perdavimo kanalai ar socialiniai tinklai. 
Savivaldybės administracijos pastangomis kiekvienais metais yra suorganizuojami ir vykdomi 
bent keli jaunimo informavimo ar diskusijų su jaunimu renginiai (žr. 20 lentelę). 
 
20 lentelė. Per 2008 – 2011 m. laikotarpį savivaldybėje vykdytos diskusijos su jaunimo 
atstovais įvairiomis jaunimo politikos įgyvendinimo temomis 

Metai Diskusijų skaičius Jaunuolių, dalyvavusių diskusijose skaičius 
2008 8 48 
2009 10 60 
2010 2 12 
2011 3 18 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Paklausti, kaip jiems būtų priimtiniausia gauti informaciją iš savivaldybės administracijos, 
apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai minėjo, kad patogiausia būtų, jei informacija 
juos pasiektų elektroniniu paštu. Taip pat buvo paminėtas ir informacijos teikimas savivaldybės 
internetiniame puslapyje. 
 
13 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų 
procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai). N=7 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011 

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
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Apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovai dažniausiai pasigenda informacijos apie 
jaunimui aktualius renginius, informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus 
jiems aktualiais klausimais. JRK informacijos pakankamumą vertino irgi tik vidutiniškai, skirdamas 
tris balus iš galimų penkių. 
 
14 pav. Kokios informacijos trūksta? Atsakymų procentas, atsakė tik kitos organizacijos (ne 
savivaldybės administracijos atstovai). N=7 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Savivaldybėje jaunimo informuotumo tyrimai yra atliekami vieną kartą per 2-5 metus. Per 
2009-2011 m. laikotarpį buvo atliktas 1 jaunimo situacijos kompleksinis tyrimas. Viena iš jo 
dalių – jaunimo informavimas ir informuotumas. 
 
Apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų teigimu, jie jaunimui apie save, savo veiklą 
praneša naudodami šiuos komunikacijos kanalus: pačių jaunimo organizacijų (pažymėjo 57,14 
proc. apklausos dalyvių) ir kitų (42,86 proc.) organizacijų ir įstaigų internetinės svetainės 
jaunimui, elektroninis paštas (28,57 proc.), neformalūs kanalai (28,57 proc.) ir t.t. 
 
JRK informacijos jaunimui pakankamumą įvertino tik dviem balais iš galimų penkių, 
pripažindamas, kad tai priklauso ir nuo jo paties pastangų. Visgi, pastaruoju metu, dėl laiko 
stokos ir su jaunimo politikos įgyvendinimo koordinavimu nesusijusių užduočių gausos, JRK 
geriau informuoti jaunimą neturi galimybių. 
 

 
Zarasų rajono savivaldybėje kartą per mėnesį yra leidžiamas jaunimui skirtas vietos laikraščio 
„Zarasų kraštas” priedas „Tu ne vienas“ jo leidėjas – jaunimo organizacija „Tu ne vienas“. Be to, 
veikia keli jaunimo tematika nušviečiantys interneto tinklaraščiai – www.zarasai.eu, www.zjc.lt ir 
www.zarasujaunimas.lt. Informacija jaunimui taip pat talpinama savivaldybės interneto 
svetainėje www.zarasai.lt/jaunimui. 
 
Dauguma (57,14 proc.) apklausos dalyvių nurodė, kad Zarasų savivaldybėje jaunimui ir jaunimo 
organizacijoms yra sudarytos galimybės nemokamai pristatyti vykdomą veiklą per žiniasklaidos 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje 
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priemones, dalis (28,57 proc.) manė, tokios galimybės nėra. Visgi, jaunimo problematikos 
pristatymo vietinėje žiniasklaidoje intensyvumą ir aktualumą apklausos dalyviai vertino gerai. 
 
15 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, kur 1 
– visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos 
(ne savivaldybės administracijos atstovai). N=7 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Apibendrinant galima teigti, kad Zarasų rajono savivaldybėje veikia bent kelios jaunimo 
informavimo priemonės ir šių priemonių efektyvumas yra vertintinas gerai. 
 
21 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Jaunimo 

informavimas 
(6 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo informavimas 
apie jaunimo politiką 

JRK siekia 
informuoti jaunimo 
atstovus apie 
savivaldybės 
jaunimo politiką, 
renginius, 
projektines 
galimybes ir kt. 

Nenustatyta. Jaunimą reikėtų daugiau 
informuoti apie 
savivaldybės sprendimus, 
ieškoti efektyvesnių būdų 
tai daryti. Daugiau išnaudoti 
socialinius tinklus kaip 
labiausiai populiarėjančią 
informacijos sklaidos tarp 
jaunimo priemonę. 
Kita vertus, pačios jaunimo 
organizacijos galėtų būti 
aktyvesnės viešindamos 
jaunimui aktualią 
informaciją, nes JRK el. 
paštu negali pasiekti 
neaktyvaus jaunimo. 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Savivaldybės 
internetinėje 

Informacija nepasiekia 
neaktyvaus ir kaimo 

Skatinti veikiančias jaunimo 
organizacijas keistis 

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 
svetainėje 
publikuojami 
jaunimo straipsniai, 
nuomonės ir 
komentarai. Daug 
informacijos 
pateikiama Zarasų 
savivaldybės 
internetinėje 
svetainėje. 

jaunimo. informacija apie savo 
vykdomas veiklas, siekti, 
kad visos jaunimo 
iniciatyvos taptų 
matomesnės. 

Jaunimo leidiniai ir 
erdvė jaunimui 
vietinėje žiniasklaidoje 

Vietos žiniasklaida 
bendradarbiauja su 
jaunimu. 

Nenustatyta. Skatinti vietos žiniasklaidą 
išsamiau domėtis jaunimo 
problematika, o ne tik 
jaunimo iniciatyvomis. 
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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. 
 

 
Kaip ir kitose savivaldybėse, Zarasų rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką 
integruojanti struktūra yra Jaunimo reikalų taryba. Pastarojoje dirba jaunimo organizacijų 
atstovai, kurie dalyvauja savivaldybėje svarstomų jaunimui aktualių klausimų sprendimo 
procese. Jaunimo organizacijų atstovai turi galimybę dalyvauti savivaldybės posėdžiuose, tačiau 
ta galimybe nepakankamai naudojasi – remiantis vertinimui pateikta informacija, jaunimo 
atstovai retai dalyvauja savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų) posėdžiuose, svarstant 
jaunimui aktualius klausimus ir priimant sprendimus. 
 

 
Jau anksčiau vertinimo ataskaitoje minėta, kad jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama 
kaip horizontali politika, bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir integruojant jaunimo 
tematiką į sektorines politikos sritis. Jaunimo klausimai taip pat sprendžiami įgyvendinant su 
savivaldybės strateginiu veiklos planu susijusias tikslines programas. 
 
Remiantis surinktais duomenimis galima daryti prielaidą, kad skirtingų savivaldybės skyrių 
atstovai dažniausiai bendradarbiauja dalyvaudami JRT veikloje bei rengdami savivaldybės 
strateginį planą, taip pat rengdami jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojančius teisės 
aktus ar bendrus jaunimui skirtus projektus. 
 

 
Savivaldybės atstovas pažymėjo, kad skirtingi savivaldybės administracijos padaliniai dalyvauja 
Jaunimo reikalų tarybos veikloje, organizuoja bendrus renginius, keičiasi informacija. Įprasta, 
kad struktūriniai savivaldybės padaliniai negali priimti jokių sprendimų nederindami jų 
tarpusavyje. Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis galima teigti, kad daugumos 
jaunimui aktualių klausimų sprendimą inicijuoja JRK. 
 
Įgyvendinant jaunimo politiką JRK bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Vaiko teisių 
apsaugos skyriumi bei Švietimo ir kultūros skyriumi, seniūnijomis. Nuolat dalyvaujama 
bendrose darbo grupėse, komisijose, keičiamasi reikalinga informacija. Bendraujama 
dažniausiai neformaliai - Zarasų rajono savivaldybė maža, tad užtenka kolegoms paskambinti. 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros 

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

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų 
praktinis veikimas 
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Savivaldybė siekia į jaunimo politikos įgyvendinimo veiklas taip pat pritraukti ir skirtingų veiklos 
sektorių atstovus: verslo – rengiant bendrus projektus, žiniasklaidos – viešinant jaunimo veiklas, 
paties jaunimo atstovus – rengiant bendrus kultūrinius renginius, pilietines akcijas ir pan. 
 

 
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose: 

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

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

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

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

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

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

 
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama ir į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir 
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinimui18. Siekdama jaunimo politikos tikslų, Zarasų rajono savivaldybė 
dalyvauja ne tik nacionalinių programų ir priemonių įgyvendinime, bet ir įgyvendina 
tarptautinius projektus, naudojasi ES struktūrinių fondų teikiamomis paramos galimybėmis. 
Plačiau savivaldybės tarptautinis bendradarbiavimas yra aptariamas 9 skyriuje. 
 
Apibendrinant vertinimui pateiktą informaciją, galima teigti, kad Zarasų rajono savivaldybės 
įgyvendinamos priemonės gerai atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus. 
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados: 

 pirma, Zarasų rajono savivaldybėje pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra - 
Jaunimo reikalų taryba. JRT posėdžiuose svarstomi jaunimo organizacijų pasiūlymai, 
kurie, JRT pritarus, teikiami savivaldybės tarybai svarstyti. Pastebėtina, kad jaunimo 
organizacijų atstovai pasiūlymų Jaunimo reikalų tarybai teikia vis tik gana nedaug; 

 antra, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali politika, 
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į 
sektorines politikos sritis. 

 

                                                             
 
 

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

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas 
nacionalinės jaunimo politikos prioritetams 

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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22 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Tarpžinybiškumas, 

tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo politiką 
integruojančios 
struktūros 

Dirba JRT ir JRK, kiti 
savivaldybės skyriai. 

Jaunimo aktyvumas, 
dalyvavimas. 

Didinti jaunimo 
informuotumą apie 
rengiamus posėdžius ar 
svarstymus, susijusius su 
jaunimo reikalais. 

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

Jaunimo politikos 
priemonės numatytos 
rajono jaunimo 
politikos koncepcijoje 
ir strateginiame 
savivaldybės veiklos 
plane. 

Net ir įgyvendindami 
tikslines programas, 
ne visi skyriai išskiria 
jaunimo politikos 
klausimus tarp savo 
veiklos prioritetų. 

Skatinti bendradarbiavimą 
tarp skyrių, darbo grupių 
kūrimąsi ir efektyvų darbą. 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

Spręsdami jaunimo 
klausimus, 
bendradarbiauja 
skirtingi savivaldybės 
skyriai, pasitelkiamos 
kitos institucijos. 

Nors atvirose 
tarpžinybinėse 
komisijose ir darbo 
grupėse jaunimo 
atstovai gali 
dalyvauti, jų 
dalyvavimas 
svarstant ir priimant 
aktualius sprendimus 
yra nepakankamas. 

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

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir 
priemonių atitikimas 
nacionalinės 
jaunimo politikos 
prioritetams 

Dalyvaujama 
nacionalinių programų 
ir priemonių 
įgyvendinime. 
Jaunimo politikos 
įgyvendinimui 
naudojamos 
tarptautinių programų 
teikiamos galimybės. 

Įgyvendinami 
projektai galėtų būti 
daugiau grįsti 
jaunimo poreikių 
tyrimais, labiau į juos 
orientuoti. 

Kurti ir diegti jaunimo 
poreikių tyrimų sistemą. 
Aktyvinti jaunimo 
organizacijas, jas įtraukiant į 
savivaldybės administracijos 
rengiamus ir įgyvendinamus 
projektus. 
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 8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR 
INOVACIJOS 

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

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

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

 Stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas ir 
politikos arba atskirų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas politikos 
įgyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebėsena yra laikoma valdymo įrankiu, 
galinčiu padėti tobulinti politikos įgyvendinimą keliais būdais19. Pirma, informacija apie 
rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia institucija arba programa, kokią vertę ji 
sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, procedūrų stebėsenos pagalba galima 
kontroliuoti institucijų ir valstybės tarnautojų veiksmus bei išlaidas. Trečia, stebėsenos 
informacija apie rezultatus ir kaštus gali būti naudojama biudžeto sudarymo procese ir 
padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu. Ketvirta, informacija apie 
personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybės tarnautojus ar kitas politikos 
įgyvendinime dalyvaujančias šalis siekti tam tikrų rezultatų. Penkta, veiklos informacijos 
viešinimas gali būti pasitikėjimo valstybės institucijomis didinimo priemonė. Galiausiai, 
stebėsenos informacija gali padėti surasti geresnių institucijos veiklos būdų 
paskatindama mokymosi procesą ir inicijuodama veiklos patobulinimus. 23 lentelėje 
pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo ciklas, kurį galima išskirti į tris 
svarbiausius etapus. 

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

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

                                                             
 
 

19 Stebėsenos naudos pristatymas pagal Behn R., „Why Measure Performance? Different Purposes Require 
Different Measures“. Public Administration Review, 2003, 5, 588-598. 
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23 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra. 
 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
Tikslas Iš anksto įspėti apie 

kylančias ir kilsiančias 
problemas įgyvendinant 
politikos tikslus. 

Nustatyti politikos ar 
programos vertę ir 
naudą visuomenei. 

Konsensuso formavimas 
dėl politikos krypties 
kaitos. 

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

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

Kada 
atliekama? 

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

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

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

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

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

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

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

 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, per metus Zarasų rajono savivaldybėje yra 
atliekamas bent vienas jaunimo problematikos tyrimas, o 2011 m. buvo atlikti netgi trys tokie 
tyrimai. Pvz., 2008 m. vykdyta Zarasų rajono moksleivių apklausa, 2009 m. – JRK pareigas 
einančio Ramūno Keršio magistro baigiamojo darbo „Jaunimo dalyvavimas“ sudedamoji dalis – 
empirinis jaunimo situacijos tyrimas, 2011 m. – kartu su JRD atliktas didelės apimties Zarasų 
rajono jaunimo problematikos tyrimas. Tyrimus atlieka nacionalinės ir vietinės įstaigos, jaunimo 
organizacijos ar įmonės. 
 
24 lentelė. Savivaldybėje per 2008 – 2011 m. laikotarpį atlikti jaunimo situacijos tyrimai.  

Tyrimas 2008 2009 2010 2011 
Jaunimo ar atskirų jo grupių apklausos 
savivaldybėje 

1 0 0 1 

Bendrieji jaunimo padėties tyrimai 0 1 0 2 
Kokybiniai (giluminiai) tyrimai susieti su jaunimo 
padėtimi 

0 1 0 0 

Jaunimo padėties analizės atskirose jaunimo 
politikos srityse 

0 0 0 0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 
Remiantis įvairių savivaldybėje atliktų tyrimų duomenimis, Zarasų rajono jaunimas švietimo ir 
užimtumo galimybes yra linkęs vertinti gana palankiai. Palankiai vertinamas ir mokyklų tinklas, 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai 
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t.y. jų pasiekiamumas ir išsidėstymas, mokymosi kokybė, mokytojų kvalifikacija bei papildomo 
ugdymo galimybės. Laisvalaikiu Zarasų rajono jaunimas mėgsta naršyti internete ir žiūrėti 
televizijos laidas. Nors dauguma tyrime dalyvavusių jaunuolių Zarasų rajone gyvena nuo pat 
gimimo, išvykti iš Zarasų rajono ketina beveik du trečdaliai iš jų. Svarbiausios priežastys, dėl 
kurių jaunimas ketina išvykti, yra studijos, geresnės užimtumo galimybės, karjera. 
 

 
Jaunimo situacija ir jaunimo politikos įgyvendinimas kasmet yra apžvelgiamas metinėse JRK 
veiklos ataskaitose. Atskiros jaunimo situacijai stebėti skirtos sistemos savivaldybėje nėra. Kita 
vertus, remiantis interviu informacija, savivaldybės administracija turi tam tikrus duomenis apie 
jaunimo situaciją (pvz., jaunimo skaičius, amžius, demografija, išsilavinimas, poreikiai). JRK 
reguliariai atnaujina informaciją apie jaunimo organizacijas, jų veiklos tikslus, funkcijas, 
kontaktinius duomenis. JRK taip pat renka įvairius duomenis apie jaunimo situaciją ir jaunimo 
politikos įgyvendinimą bei juos teikia Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos. Savivaldybės administracijos atstovo teigimu, organizacijos ir asmenys retai 
kreipiasi į savivaldybę dėl papildomų jaunimo situaciją apibūdinančių duomenų. Organizacijos, 
su kuriomis savivaldybės administracija (daugiausia – JRK) bendradarbiauja apsikeičiant, 
papildant, atnaujinant duomenis apie jaunimo situaciją, yra švietimo, kultūros ir/ar sveikatos 
įstaigos, Ignalinos atominės elektrinės plėtros agentūra, Nacionalinė jaunimo reikalų 
koordinatorių asociacija, jaunimo organizacijos, neformalios grupės. 
 

 
Atliekant tyrimą nebuvo nustatyta jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimo (nei ex ante - 
išankstinio, nei interim - tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) atvejų. Akivaizdu, kad 
jaunimo politikos vertinimas jaunimo politikai tobulinti Zarasų rajono savivaldybėje nėra 
naudojama praktika. Visgi, visų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai, taip pat ir 
savivaldybės administracijos atstovai nurodė, kad vykdo vidinius savo veiklos įsivertinimus. 
 

 
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti 
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos 
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė, pvz., kiek jaunimo 
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams. Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip 
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. Lietuvoje 
pagalbos politikos formavimui funkcija, apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą, yra kol kas 
mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu. 
 
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad Zarasų rajono savivaldybėje jaunimo situacijos stebėsenos 
duomenys taikomi tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą (pvz., rengiant strateginius 
dokumentus, programas ir kt.). JRK renka tam tikrus duomenis, kurie pristatomi darbo grupėse 
ir komisijose. Savivaldybės administracijos atstovo teigimu, kad atliekamų tyrimų duomenys yra 
labai naudingi, visgi, nesant sisteminės analizės ir neatliekant surinktų duomenų kasmetinio 
palyginimo, neįmanoma tiksliai įvertinti jų naudingumo.  
 

 
Atliekant vertinimą buvo nustatyta, kad svarbiausios naujovės įgyvendinant jaunimo politiką 
Zarasų rajono savivaldybėje pastarųjų trejų metų laikotarpiu yra intensyvėjantis atvirų jaunimo 
erdvių diegimas bei jaunimo verslumo projektų iniciavimas. 

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena 

8.3 Jaunimo politikos vertinimas 

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas 

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant 
jaunimo politiką 
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Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos šios išvados: 

 pirma, kiekvienais metais savivaldybėje atliekamas bent vienas tyrimas jaunimo 
tematika; 

 antra, Zarasų rajono savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo 
situacijos ir poreikių tyrimai vis dėlto nėra įgyvendinami sistemingai, nevykdomi 
tęstiniai (longitudiniai) tyrimai (palyginant naujus duomenis su anksčiau surinktais), 
nevykdomas sistemingas savivaldybės jaunimo politikos vertinimas; 

 antra, per pastaruosius trejus metus Zarasų rajono savivaldybėje buvo įdiegta jaunimo 
politikos įgyvendinimui reikšmingų naujovių – intensyvėja atvirų jaunimo erdvių 
steigimas. 

 
25 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
politikos 

tobulinimas 
ir inovacijos 

(6 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 

Atliekamas bent 
vienas tyrimas per 
metus. 

Nenustatyta. 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 reikėtų 
bendradarbiauti su įvairiomis 
savivaldybėje veikiančiomis 
organizacijomis. 
Antra, būtina diegti sistemingus 
jaunimo poreikių tyrimus, juos atlikti 
kasmet, lyginant skirtingų metų 
duomenis ir įvertinant situacijos 
pokyčius. Tam turi būti išskiriamas 
svarbiausių tyrimo klausimų sąrašas, 
pasitelkiami tinkami tyrimo metodai 
(pavyzdžiui, galėtų būti įdiegti 
apklausų įrankiai), 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, t.y. 
vertinama įtaka numatytiems efekto 
kriterijams. 

Duomenys apie 
jaunimą 

JRK renka 
duomenis apie 
savivaldybės 
jaunimą, jaunimo 
organizacijas. 

Nenustatyta. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Nenustatyta. Savivaldybėje 
nevykdomas 
sistemingas 
jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas. 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

Savivaldybėje yra 
įsitvirtinusi 
duomenimis 
pagrįsta 
strateginio 
planavimo 
sistema. 

Nenustatyta. 

Inovacijų taikymas 
ir plėtra 
formuojant bei 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 

Intensyvėja atvirų 
jaunimo erdvių 
steigimas. 

Nenustatyta. 

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 



 44

 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS 

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

 
Zarasų rajono savivaldybės administracija tarptautinį bendradarbiavimą jaunimo politikos 
klausimais vykdo su Latvijos Preili miesto dūma, taip pat Daugpilio (Latvija) ir Braslavos 
(Baltarusija) savivaldybėmis. Tarpininkaujant Nacionalinei jaunimo reikalų koordinatorių 
asociacijai kontaktai mezgami su Norvegijos miestais. 
 
Anot JRK, kasmet vyksta bent vienas Zarasų rajono savivaldybės administracijos atstovų 
susitikimas su užsienio miestų-partnerių administracijų atstovais. 
 
26 lentelė. Savivaldybės jaunimo politiką formuojančių bei įgyvendinančių savivaldybės 
administracijos atstovų dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose per 2008 – 2011 m. 
laikotarpį 

Metai Atstovų skaičius Renginio pobūdis 
2008 1 Bendravimas su Latvijos institucijų atstovais - „YES“ projektas 

(angl. Youth enterpreneurship and sociability). 
2009 3 Susitikimai su Latvijos, Lietuvos ir Norvegijos delegacijomis 

įgyvendinant Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių 
asociacijos projektus. 

2010 3 

2011 1 Bendravimas su Didžiosios Britanijos atstovais jaunimo reikalų 
koordinatorių suvažiavimo „Koordinalizacija 2011“ metu. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 
Kasmet taip pat vyksta bent po keletą informacinių susitikimų ar mokomųjų vizitų, 
įgyvendinami tarptautiniai projektai. 
 
27 lentelė. Per 2008 – 2011 m. laikotarpį savivaldybės administracijos įgyvendinti 
tarptautiniai projektai jaunimo politikos srityje. 

Metai 

Įgyvendintų 
tarptautinių 

projektų 
skaičius 

Projektai 

2008 1 Zarasų rajono savivaldybės administracija kartu su Preili miesto 
dūma (Latvija) inicijavo, parengė ir įgyvendino Europos bendrijų 
iniciatyvos INTERREG IIIA programos projektą „Jaunimo 
verslumo bei socializacijos skatinimas ir bendradarbiavimo 
strategijos kūrimas Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje“ 
(trumpiau „YES“ – angl. Youth enterpreneurship and sociability). 
Pagrindinis projekto tikslas - gerinti socialinę, ekonominę 
situaciją pasienio regione, skatinant pasienio bendradarbiavimą, 
sukuriant palankią aplinką jaunimo veiklai bei saviraiškai. 
Projektas YES skirtas jauniems žmonėms, norintiems tapti 
versliais. Įgyvendinant projektą buvo parengta jaunimo 
verslumo bei socializacijos Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos 

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais 
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Metai 

Įgyvendintų 
tarptautinių 

projektų 
skaičius 

Projektai 

pasienyje skatinimo strategija iki 2010 m., surengti jaunimo 
aktyvinimo renginiai, įsteigti jaunimo verslumo inkubatoriai - 
suremontuota 200 kv. m. Zarasų jaunimo centro patalpų, 
įrengta 10 kompiuterizuotų darbo vietų, įsigyta biuro įranga, 
kuria gali naudotis jauni žmonės, nusprendę kurti verslą ar 
plėtoti kitą veiklą Zarasuose. 

2009-2010 0 - 
2011 1 2011 m. Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras inicijavo 

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 
projektą „Sociokultūrinio tinklo stiprinimas Zarasų, Daugpilio ir 
Braslavo regione, pritraukiant jaunimą ir aktyvinant vietos 
bendruomenes“. Trumpas projekto pavadinimas - „Mobilumo 
džiaugsmas“. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2012-01-02 iki 2013-07-
01, viso 18 mėnesių. Projekto tikslas – socialinių ir kultūrinių 
tinklų stiprinimas Zarasų, Daugpilio ir Braslavo pasienio regione, 
pritraukiant jaunus žmones ir aktyvinant vietos bendruomenes. 
Tikslinės projekto grupės – kūrybingas jaunimas iš Zarasų, 
Daugpilio ir Braslavo regionų, teatro, choreografijos, tradicinės 
muzikos ir vokalinių grupių vadovai bei dalyviai. Kiekviena šalis 
delegavo po 70 dalyvių. Projektas svarbus ir kultūros sektoriaus 
darbuotojams. Pagrindines projekto veiklas sudarė 16 projekto 
darbo ir koordinacinių grupių susitikimų Lietuvoje, Latvijoje ir 
Baltarusijoje, 3 informaciniai seminarai kultūros darbuotojams, 
4 kūrybinės stovyklos, kurių metu trijų šalių jaunimui buvo 
sudarytos galimybės tobulintis teatro, tautinių šokių, etno 
muzikos, šiuolaikinių šokių bei vokalo srityse. 
2012 m. sausio 12 d. įvyko pirmasis šalių susitikimas Braslavo 
mieste, Baltarusijoje, kur projektas buvo pristatytas Baltarusijos 
atstovams, projekto dalyviams ir vykdytojams. Susitikimo metu 
susitiko projekto koordinacinės ir darbo grupės, buvo aptartos 
artimiausios veiklos, darbų pasiskirstymas, renginių programos 
ir kiti svarbiausi klausimai. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija. 
 

 
Savivaldybės atstovų nuomone, tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiaujant įgytos 
žinios bei praktika yra labai svarbi įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką.  
 
27 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas 

(9 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Bendradarbiavimas su 
kitomis šalimis jaunimo 

Užmegzti ryšiai su kitų 
šalių savivaldybių 

Nenustatyta. Pirma, reikėtų kuo geriau 
išnaudoti tarptautinio 

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 
politikos įgyvendinimo 
klausimais 

institucijomis, 
įgyvendinančiomis 
jaunimo politiką. 
Perimant gerąją 
užsienio partnerių 
praktiką, inicijuotas 
jaunimo centro 
steigimas bei įkurta 
atvira erdvė jaunimui 
Zarasų jaunimo 
centre. 

bendradarbiavimo 
galimybes savivaldybės 
administracijos 
darbuotojų, įskaitant JRK, 
kompetencijai stiprinti bei 
susipažinti su gerąja 
užsienio šalių patirtimi 
sprendžiant jaunimo 
problemas, formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo 
politiką. 
Antra, ši kompetencija ir 
patirtis turėtų būti 
panaudojama sprendžiant 
jaunimui aktualiausius 
klausimus, remiantis 
sistemingai vykdomais 
jaunimo poreikių tyrimais. 
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 10. GEROJI PRAKTIKA 

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

 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo 
organizacijų; 

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

 
Zarasų rajono savivaldybės atveju gerosios praktikos pavyzdžiu galima vadinti antrąjį aspektą 
atitinkantį precedentą. Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, vykdant vieną iš 
tarptautinių projektų „YES“ (angl. Youth enterpreneurship and sociability) buvo įgyvendintos 
jaunimo verslumo ir socializacijos skatinimo priemonės bei sukurta bendradarbiavimo Latvijos, 
Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje strategija. Zarasų rajono jaunimo verslumo skatinimas yra ir 
toliau turėtų būti stipriausiai vystoma jaunimo politikos sritis, nes tai skatina ne tik kurti darbo 
vietas, bet ir padeda jaunus žmones išlaikyti regione. 
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS 

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau 
pateikiamu analizės modeliu (16 pav.). 
 
16 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 

 
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir apklausomis 
bei interviu, galima teigti, kad savivaldybės politika gerai20 apima nacionalinės jaunimo politikos 
kryptis. 
 
Remiantis interviu ir apklausose dalyvavusių respondentų nuomone, savivaldybės jaunimo 
politika turėtų daugiau dėmesio skirti šioms sritims: 

 jaunimo, baigusio aukštąjį mokslą, grįžimui į Zarasų rajoną skatinti; 
 jaunimo socialinei atskirčiai mažinti; 
 jaunimo įdarbinimo galimybėms didinti; 
 jaunimo tarptautinei veiklai skatinti. 

 

 
Bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams ir jaunimo tematiką integruojant į sektorinės 
politikos sritis, savivaldybės jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali politika. 

                                                             
 
 

20 Vertinama skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka kriterijaus reikalavimų, 2 – prastai atitinka, 3 – 
vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka. Jeigu vertinama per vidurį, pavyzdžiui, 2.5 ir 
4.5, vertinimas yra, atitinkamai, „prastai-vidutiniškai“ ir „labai gerai“. 

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

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali? 
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Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra integruoti į kitas viešosios politikos sritis – jie 
atsispindi savivaldybės strateginiame veiklos plane. Institucinė partnerystė įgyvendinama per 
pariteto principu formuojamą Jaunimo reikalų tarybą. Tarpžinybinis bendradarbiavimas 
vystomas derinant dokumentus, tačiau jaunimo dalyvavimas darbo grupėse ir komisijose nėra 
pakankamas. Per pastaruosius trejus metus tarpžinybinio bendradarbiavimo pobūdis iš esmės 
nepakito – pagrindas jam buvo suformuotas anksčiau. Pagal šį kriterijų Zarasų rajono 
savivaldybė yra vertinama vidutiniškai. 
 

 
Zarasų rajono savivaldybėje yra sudarytos tinkamos sąlygos jaunimo atstovų dalyvavimui 
įgyvendinant jaunimo politiką. Savivaldybėje yra sukurtas mechanizmas (ir reglamentuotas 
dokumentuose) suinteresuotoms šalims įsitraukti (pirmiausia jaunimo organizacijų atstovams ir 
su jaunimu dirbančių savivaldybės administracijos skyrių atstovams) – savivaldybėje veikia 
Jaunimo reikalų taryba. Visgi, JRT įgaliojimus reikia stiprinti, o jaunimo atstovai turi būti daugiau 
įtraukiami į savivaldybės komitetų ir savivaldybės tarybos veiklą. 
 
Jaunus asmenis reikia mokyti ir šviesti apie skirtingas viešosios politikos sritis, dalyvavimo 
galimybes, projektų rengimą pagal keliamus reikalavimus, savivaldybės prioritetus ir kt. Daugiau 
dėmesio reikia skirti vietos bendruomenių jaunimo aktyvinimo veikloms. Rekomenduojama 
nuolat vykdyti jaunimo dalyvavimo bendruomenėse ir neformaliuose judėjimuose analizę. 
Skleidžiant darbo su jaunimu metodų patirtį, reikia bendradarbiauti su bendruomenių aktyvu. 
Pagal šį kriterijų Zarasų rajono savivaldybė yra vertinama gerai. 
 

 
Savivaldybėje JRK pastangomis yra renkami duomenys apie savivaldybės jaunimą ir veikiančias 
jaunimo organizacijas. Atliekamų tyrimų duomenys yra naudojami rengiant strateginius 
dokumentus. Vis dėlto, surinkti duomenys rodo, kad Zarasų rajono savivaldybėje nėra 
sistemingos jaunimo padėties stebėsenos. Būtina stiprinti jaunimo poreikių stebėseną ir 
jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimą. Pagal šį kriterijų Zarasų rajono savivaldybė yra 
vertinama vidutiniškai. 
 

 
Savivaldybėje nėra sistemingos atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, organizuotų ir neformalių 
moksleivių, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių subkultūrų atstovų, įvairių pomėgių ir 
pan. grupių) poreikių stebėsenos. Kita vertus, atskiri savivaldybės administracijos skyriai 
atsižvelgia į jų veiklai aktualias jaunimo grupių problemas, todėl galima teigti, kad įgyvendinant 
jaunimo politiką į jaunimo grupių interesus yra atsižvelgiama. Numatytų jaunimo politikos 
priemonių atitikimas jaunimo poreikiams yra vidutiniškas. Būtina stiprinti priemones, skirtas 
darbui su socialiai pažeidžiamu, neaktyviu, probleminiu jaunimu, stiprinti jaunimo įsidarbinimo, 
užimtumo ir verslumo galimybes. Pagal šį kriterijų Zarasų rajono savivaldybė yra vertinama 
gerai. 

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą? 

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)? 

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo 
grupių interesus? 
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Palyginus su kitomis panašiomis savivaldybėmis, Zarasų rajono savivaldybėje sukurtos vidutinės 
prielaidos jaunimo politikai įgyvendinti. Rajone veikia Jaunimo reikalų taryba, o JRK daugiau 
kaip du trečdalius savo darbo laiko skiria išskirtinai tik jaunimo politikos įgyvendinimui bei 
kitiems jaunimo reikalų klausimams spręsti. Savivaldybėje sukurtos geros JRK darbo sąlygos. 
Visgi, jaunimo veiklai stiprinti ir jaunimo politikai įgyvendinti skiriamos lėšos nėra pakankamos. 
Galėtų būti aktyvinama ir stiprinama JRT veikla. 
 

 
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos 
rezultatų, atliekant interviu ir apklausą surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, kokiu 
mastu savivaldybės jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Zarasų rajono savivaldybės 
jaunimo ar 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. 

 
17 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 

 
Šaltinis: Zarasų rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Apibendrinant vertinimui surinktus duomenis, pastarųjų trejų metų Zarasų rajono savivaldybės 
jaunimo politikos rezultatyvumas yra vertintinas gerai. 

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

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

28 lentelė. Duomenys apie interviu. 
Vardas, pavardė Pareigos Interviu data 

Ramūnas Keršys Zarasų rajono savivaldybės administracijos specialistas, 
atsakingas už valstybės deleguotos jaunimo teisių 
apsaugos funkcijos įgyvendinimą Zarasų rajono 
savivaldybėje  

2012-02-28 

Olga Ludziš Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos atstovė 2012-02-28 
Šaltinis: sudaryta autorių. 
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