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 ĮVADAS  

Vertinimas atliktas 2011 m. rugpjūčio – spalio mėn. pagal 2008 m. gegužės 19 d. LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-157 patvirtintą jaunimo politikos 
savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką (toliau – Metodika) ir jaunimo politikos 
savivaldybėse kokybės vertinimo aprašą, bei JRD įgyvendinamo projekto “Partnerystės tarp 
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo 
politiką” metu patobulintą jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką. 
 
Remiantis Metodika, kokybės vertinimo tikslai yra: 

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

2. skatinti savivaldybes nuolat tobulėti jaunimo politikos srityje. 
 
Siekiant vertinimo tikslų, šioje ataskaitoje: 
 
1. Surinkti duomenys apie jaunimo politikos padėtį Birštono savivaldybėje, joje 

įgyvendinamas įvairias programas ir priemones, skirtas jaunimui; 
2. Išsiaiškinti Birštono savivaldybės jaunimo politikos privalumai ir trūkumai;  
3. Aptarti gerosios praktikos pavyzdžiai, pritaikyti Birštono savivaldybei;  
4. Išanalizuoti surinkti duomenys pagal išskirtus vertinimo klausimus ir įvertinimo lenteles, 

bei pateiktos išvados ir rekomendacijos. 
 
Vertinimas atliktas 2011 m. rugpjūčio – spalio mėn. pagal 2008 m. gegužės 19 d. LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 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. Atsižvelgiant į 
vertinimo apribojimus bei poreikius, aprašytus VPVI techniniame pasiūlyme, vertinimo 
metodika buvo adaptuota. 
 
Vertinimui atlikti buvo naudojami šie duomenų rinkimo metodai: 
 
Pirma, buvo atlikti interviu su Birštono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi bei 
savivaldybėje veikiančiomis jaunimo organizacijomis. 
 
Antra, iš savivaldybės buvo surinkti įvairūs vertinimui reikalingi duomenys ir atlikta jų 
analizė, taip pat atlikta dokumentų analizė ir antrinių šaltinių analizė. 
 
Ataskaitą sudaro vienuolika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas savivaldybės kontekstas. 
Antroje – devintoje dalyse pateikiami pagal devynis Metodikos indikatorius surinkti 
duomenys ir jų analizė. Dešimtoje dalyje aptariama geroji praktika. Vienuoliktoje dalyje 
pateikiamas vertinimo apibendrinimas pagal vertintojų pasiūlytą analizės modelį.  
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 1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS  

Birštono savivaldybė, pavaldi Kauno apskričiai, buvo įkurta 1995 m., o 1999 m. prie jos 
prijungta vakarinė dalis Prienų rajono (Birštono Vienkiemio ir Nemajūnų kadastrinės 
vietovės, t. y. Birštono seniūnija), ir savivaldybė pervadinta Birštono savivaldybe. Birštono 
savivaldybei priklauso Birštono miestas ir 49 kaimo vietovės, didžiausios jų - Birštono 
vienkiemis, Kernuvės, Bučiūnai, Siponys, Geležūnai, Jundeliškės, Škėvonys, Naudžiūnai ir  
Žemaitkiemis. Savivaldybę sudaro Birštono miestas ir Birštono seniūnija (centras – Birštono 
vienkiemis). 
 
Vertinimo tikslams savivaldybei taip pat priskirtas „kaimiškumo“ laipsnis. Suklasifikavus 
Lietuvos savivaldybes pagal kaimiškumo laipsnį, išskiriamos kelios grupės: „labai kaimo“, 
„kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. Šių grupių atskyrimui taikytos OECD 
naudojamos kiekybinės ribos. Naudojant pasirinktą metodiką, Lietuvoje į ,,pusiau kaimo“ 
savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų 
skaičiuje svyruoja nuo 32 iki 49 proc. (imtinai). Į ,,kaimo“ savivaldybių grupę patenka 
savivaldybės, kuriose kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje svyruoja nuo 50 iki 
70 proc. Kadangi ,,kaimo“ savivaldybių grupėje pasiskirstymo intervalas siekia 30 proc., tai 
išskirsime ir ,,labai kaimo“ savivaldybes, kur kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvena daugiau 
kaip 70 proc. visų savivaldybės gyventojų. Pagal pasirinktą metodiką, Birštono savivaldybė 
priskiriama „pusiau kaimo“ kategorijai. 
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2010 m. pradžioje Birštono savivaldybėje 
gyveno 5178 gyventojai, o  2011 m. pradžioje gyventojų fiksuota šiek tiek mažiau - 5095 
gyventojai, iš jų 3,072 mieste, 2,023 – kaimuose (žr. 1 lentelę). 2011 m. pradžioje jaunimas 
(14-29 m.) sudarė 24,97 % visų gyventojų (žr. 1 lentelę).  
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Birštono savivaldybėje 2011 m. pradžioje. 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius 
mieste 

Gyventojų skaičius 
kaimuose 

Jaunimo skaičius 
savivaldybėje 

5,095 3,072 2,023 1,272 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis. 
 
 
2010 m. Birštono savivaldybėje tūkstančiui darbingo amžiaus gyventojų teko 104,22 
bedarbių, o jaunų, iki 25 metų, registruotų bedarbių skaičius 1000-iui jaunimo buvo 45,44. 
2011 metų pradžioje savivaldybėje užfiksuota 3219 darbingo amžiaus gyventojų, 711 vaikų 
iki 15 metų amžiaus bei 1165 asmenys, gaunantys senatvės pensiją. 
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS 
ĮGYVENDINIMUI 

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

 
Šioje dalyje pirmiausia aptariama Birštono savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių 
dokumentų struktūra, pristatomas jaunimo politikos turinys ir įvertinamas jaunimo politikos 
turinio tinkamumas: 
 
Pirma, pateikiama teisės aktų, reglamentuojančių jaunimo politiką savivaldybėje, schema ir 
planavimo dokumentų struktūra.   
Antra, pristatomos jaunimo politikos savivaldybėje kryptys, tikslinės grupės, prioritetai.  
Trečia, remiantis jaunimo reikalų koordinatoriaus ir jaunimo atstovų suteikta informacija, 
aptariami jaunimo poreikiai; apžvelgiama, ar planavimo dokumentuose pristatomos jaunimo 
politikos kryptys atitinka šiuos poreikius. Taip pat aptariamos jaunimo politikos kryptys, 
kurioms skiriama daugiausiai-mažiausiai dėmesio, atskleidžiama, kaip tai vertina 
savivaldybės ir jaunimo atstovai (remiantis apklausos ir interviu duomenimis).  
 
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus jaunimo politikos (JP) strateginiame 
planavime. Patvirtinti strateginiai JP dokumentai (JP koncepcija, JP strategija) savivaldybėje 
padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus darbuotojų kaitai. 
Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai (tokie kaip JRK darbo programa) parodo, kaip 
numatyta JP politika savivaldybėje yra įgyvendinama. 

 
Teisės aktų struktūra  
 
Formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką Birštono savivaldybėje, vadovaujamasi ne tik 
Lietuvos Respublikos įstatymais1, bet ir Birštono savivaldybės teisės aktais, kurių pagrindinis 
- 2010 m. Birštono savivaldybės tarybos patvirtinti Birštono savivaldybės jaunimo reikalų 
tarybos nuostatai.  
 
Šiame dokumente nustatomi Tarybos uždaviniai, funkcijos ir teisės, numatoma tarybos 
sudėtis ir darbo organizavimas. Dokumente pabrėžiama, jog Tarybos pagrindinis uždavinys – 
formuoti, koordinuoti bei įgyvendinti Birštono savivaldybės jaunimo politiką. Be to, Taryba 
skatina savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo iniciatyvas, stiprina jaunimo 
organizacijas, neformalų ugdymą, skatina jaunimo integraciją į informacinę bei žinių 
visuomenes, taip pat į politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį Lietuvos ir Birštono visuomeninį 
gyvenimą. Kaip tarybos funkcijos nurodoma jaunimo problemų ir poreikių analizė, pasiūlymų 
ir teisės aktų dėl jaunimo politikos teikimas savivaldybei ir jos institucijoms, parama 
nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms bei informacijos apie jaunimo iniciatyvas, 
socialinę integraciją bei tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą sklaida. 
                                                             
 
 

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

2.1. Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra 
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Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Birštono savivaldybės plėtros iki 2012 m. strateginiame plane nėra suformuluota atskirų 
jaunimo politikos tikslų ar uždavinių, tačiau tam tikriems aspektams, susijusiems su jaunimo 
gerove, skirta keletas atskirų priemonių – planuojama intensyvinti Birštono moksleivių 
tarptautinius mainus, skatinti moksleivių savivaldos plėtrą, įsteigti moksleivių techninį 
kūrybos centrą. Šiuo metu savivaldybėje jaunimo reikalais rūpinasi jaunimo reikalų taryba 
bei veikia Birštono savivaldybės studijų rėmimo fondas, be to, sprendimai atskirais jaunimo 
klausimais priimami ir savivaldybės tarybos komitetuose (pavyzdžiui, socialinių reikalų 
komitetas sprendžia jaunimo užimtumo ir įdarbinimo klausimus). 
 
Interviu metu išsakyti jaunimo poreikiai Birštono savivaldybėje iš esmės yra tenkinami. 
Jaunųjų apklausos dalyvių nuomone, jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jam skirtoje 
veikloje (taip pat ir teigiama, jog tokioje veikloje dalyvaujama), o nedalyvavimo priežastimis 
įvardijama informacijos apie tokią veiklą trūkumas bei asmeninės motyvacijos stoka.  
 
1 pav. Kokios yra nedalyvavimo jaunimo organizacijų veikloje priežastys? Proc. 
atsakiusiųjų. N=52 

0

0

40

0

0

0

40

0

0 20 40 60 80 100

Trūksta informacijos apie jas 

Nepatinka organizacijų vadovai 

Neįdomu, nuobodu 

Turiu įdomesnių užsiėmimų 

Kita 

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės jaunimo apklausa, 2011  
 
 
Jaunųjų respondentų nuomone, labiausiai jaunimo organizacijų veikloje dalyvauti juos 
skatina patrauklūs, artimi tikslai ir idėjos, jiems priimtinos veiklos formos bei patraukli, 
jaunimui prieinama informacija apie organizaciją. Taip pat buvo minėtas draugų, pažįstamų 
dalyvavimas bei patraukiantis, įdomus lyderis – nors pastaroji savybė įvardinta vos vieno 
respondento, kalbant apie nedalyvavimo organizacijų veikloje priežastis, ji minėta kiek 
dažniau. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 

2 Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius. 
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2 pav. Kas Jus labiausiai paskatino/-tų dalyvauti jaunimo organizacijos veikloje? Proc. 
atsakiusiųjų. N=5 

100

40

20

40

20

0 20 40 60 80 100

Patrauklūs, man artimi tikslai/idėjos 

Patrauklios, man priimtinos, veiklos 
formos 

Mano draugų/pažįstamų dalyvavimas 

Patraukli, jaunimui prieinama 
informacija apie organizaciją

Patraukiantis, įdomus lyderis 

Kita

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės jaunimo apklausa, 2011  

 
Jaunimo reikalų koordinatorės (JRK) nuomone, savivaldybės jaunimo politika apima visas 
jaunimui reikšmingas sritis, problemas bei poreikius, jaunimo politikos klausimai nuo 2008 
m. sistemingai įtraukiami į savivaldybės veiklos planą bei yra atsižvelgiama į visų 
savivaldybėje esančių jaunimo grupių poreikius. Visgi išskiriamos kelios jaunimo politikos 
sritys ir/ar poreikiai, kuriems turėtų būti skiriama daugiau dėmesio: savanorystė, užimtumas, 
verslumas bei pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui (žr. 2 pav.). Be to, akcentuojama, jog 
būtina imtis priemonių, kad didmiesčiuose įgiję išsimokslinimą jauni žmonės sugrįžtų gyventi 
ir dirbti į Birštoną. 
 
Apklausoje dalyvavę organizacijų atstovai savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką 
vertino absoliučiai vidutiniškai; be to, vienodas vertinimas buvo gautas tiek iš jaunimą 
atstovaujančių organizacijų atstovo, tiek iš savivaldybės administracijos atstovo (3 balai iš 5 
galimų). 

 
3 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). N=2 

3,00

3,00

3,00

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Savivaldybės jaunimo politika gerai 
atitinka savivaldybės jaunimo 

situaciją, poreikius

Savivaldybė atsižvelgia į visų 
savivaldybėje esančių jaunimo grupių 

poreikius

Savivaldybė gerai atsižvelgia į socialiai 
pažeidžiamo jaunimo poreikius

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  
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Atsakydami į klausimą, kokios jaunimo politikos poreikiai turėtų būti daugiau įtraukiami į 
savivaldybės darbotvarkę, tyrimo dalyviai labiausiai akcentavo savanorystę, taip pat pagalbą 
socialiai pažeidžiamam jaunimui bei verslumą (šį daugiau akcentavo jaunimo organizacijos 
atstovas) ir užimtumo skatinimą. 
 
4 pav. Kokios jaunimo politikos sritys/ kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone,  turėtų būti 
daugiau įtraukiami į  savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=2 

0

0

50

50

100

50

0

0

0 50 100

Švietimas

Socialine apsauga

Užimtumas

Verslumas

Savanoryste

Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui

Sportas

Jauna šeima ir bustas

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  

 
Tiek savivaldybės administracijos atstovas, tiek kitos organizacijos atstovas teigė, jog per 
pastaruosius trejus metus jaunimo politikos klausimai į savivaldybės darbotvarkę įtraukiami 
panašiai dažnai. 
 
5 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės 
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=2 
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įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių 

darbotvarkę

Jaunimo politikos klausimai vis mažiau 
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių 

darbotvarkę

Nėra reikšmingų pokyčių

Negaliu atsakyti

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  
 
 
Atsakant į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus pasikeitė jaunimo poreikiai, nuomonės 
buvo skirtingos – savivaldybės atstovo nuomone, poreikiai pakito (tačiau nedetalizavo 
plačiau), tuo tarpu kitos organizacijos atstovas negalėjo atsakyti į šį klausimą. 



11 

 
Birštono savivaldybėje nėra vientisų sisteminių priemonių jaunimo problemoms spręsti – 
nėra priimta su jaunimu kaip atskira tiksline grupe susijusių strateginių dokumentų, o 
savivaldybės laikomo sėkmingu jaunimo politikos įgyvendinimo pavyzdžiu Birštono jaunimo 
klubo veikla apsiriboja labiau pramoginiais renginiais. Su savivaldybės jaunimo 
koordinatoriumi bendradarbiaujama iš esmės tik teikiant informaciją, jaunimui veiklos tarsi 
pakanka, tačiau tuo pačiu pabrėžiama, jog veikloje dalyvauti galimybes turi tik dalis jaunimo 
ir būtina ieškoti naujų būdų, kaip sudominti likusią dalį. Galiausiai, nepaisant to, kad 
savivaldybėje jaunimo politikos įgyvendinimu rūpinasi pakankamas skaičius darbuotojų, tai 
nėra jų vienintelė kompetencija (greta jaunimo reikalų jie kuruoja ir kitas sritis). Taip pat 
nerenkami ir nesisteminami duomenys apie jaunimą. Per pastaruosius trejus metus 
savivaldybėje nebuvo įdiegta jokių naujovių, įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką. 
 

 
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos 
įgyvendinimu savivaldybėje, aptariama, kiek jaunimo atstovams yra sudarytos sąlygos 
įsitraukti į šių institucijų veiklą. 
 
Jaunimo politika Birštono savivaldybėje pirmiausia yra įgyvendinama savivaldybės 
administracijos (JRK, taip pat tuo rūpinasi atskiri savivaldybės struktūriniai padaliniai pagal 
jiems priskirtas funkcijas), JRT, Birštono jaunimo klubas, Kultūros centras, Sporto centras, 
Meno mokykla, Birštono gimnazija. 
  

2 lentelė. Institucijos ir valstybės tarnautojai atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą. 

Institucija Skyrius/   valstybės tarnautojas/-
ai/ valdymo institucija 

Kaip prisideda įgyvendinant 
jaunimo politiką savivaldybėje 

(funkcijos) 

Birštono 
savivaldybės 
administracija 

Jaunimo reikalų koordinatorė 
(1) 

Tiesioginė funkcija – Birštono 
savivaldybės JRK funkcijas vykdanti 
Vida Gadliauskienė dirba 
vadovaudamasi vyriausiosios 
jaunimo reikalų specialistės 
nuostatais.  

Švietimo, kultūros ir sporto 
skyrius (2) 

Rūpinasi jaunimo švietimo, 
kultūros, sporto reikalais 

Socialinių reikalų komitetas Rūpinasi jaunimo užimtumo 
reikalais 

Socialinės paramos ir vaiko 
teisių apsaugos skyrius 

Rūpinasi socialiai pažeidžiamu 
jaunimu 

Birštono 
jaunimo 
klubas 

30 aktyvių narių Tiesiogiai dirba su jaunimu, skatina 
juos aktyviai veikti savivaldybėje 

Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Birštono savivaldybėje už jaunimo politikos įgyvendinimą atsakingi 3 valstybės tarnautojai. 
Visi trys jaunimo politiką įgyvendina greta savo tiesioginių funkcijų. Šiuo metu jaunimo 
reikalų koordinatorė yra laikinai einanti šias pareigas vietoj į motinystės atostogas išėjusios 
specialistės. 

2.2. Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės tarnautojai 
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Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba, kuri sudaroma savivaldybės tarybos kadencijos 
laikotarpiui. Į ją renkami 7 nariai, iš kurių 5 yra savivaldybės institucijų atstovai ir 2 jaunimo 
organizacijų atstovai, šiuo metu – Birštono gimnazijos mokinių parlamento nariai.  JRT savo 
veiklos ataskaitas teikia savivaldybės tarybai. 
 
2011 m. balandžio mėn. pabaigoje buvo suformuota ir patvirtinta nauja Birštono 
savivaldybės Jaunimo reikalų taryba.  
 
Taigi Birštono savivaldybėje formaliai sudarytos pakankamos jaunimo politikos įgyvendinimo 
prielaidos: veiklą vykdo Jaunimo reikalų taryba, turinti savo atskirus nuostatus bei reguliariai 
rengianti posėdžius (ne rečiau kaip kartą per keturis mėnesius). 
  
 

 
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje sudarytos objektyvios prielaidos efektyviai JRK 
veiklai ir pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti. 
Atsižvelgiant į vertinimo poreikius, čia vertinama, kokios koordinatoriaus funkcijos 
patvirtintos savivaldybėje ir ar sudarytos sąlygos jas gerai vykdyti; apibendrinamos 
savivaldybės sudaromos sąlygos tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu skatinti įgyvendinamos 
jaunimo politikos kokybę. 
 
Birštono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra valstybės tarnautojas, tiesiogiai 
pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. JRK Birštono savivaldybėje dirba švietimo, 
kultūros ir sporto skyriuje, JRK funkcijoms atlikti skirdama tiek darbo laiko, kiek jo reikia 
jaunimo politikos klausimams spręsti. 
 
Birštono savivaldybėje JRK kaita įvyko visai neseniai – nuo š.m. balandžio šias pareigas ėjusią 
specialistę Žanetą Židonienę laikinai pavaduoja Vida Gadliauskienė. 
 
JRK veikia pagal 2008 m. patvirtintą jaunimo reikalų vyriausiojo specialisto pareigybės 
aprašymą, kuriame išvardintos (JRK priskirtos) šios funkcijos:  

 inicijuoti JP įgyvendinimui reikalingas priemones; 
 rengti savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymų ir savivaldybės mero potvarkių, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu, 
projektus; 

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

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

 koordinuoti savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą; 
 bendradarbiauti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų 

departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis 
jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais, tokiu būdu užtikrinant 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant jaunimo politiką; 

 bendradarbiauti su savivaldybės administracijos tarnautojais, įmonių, įstaigų, 
organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo 
organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis 
organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis; 

2.3. Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos 
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 dalyvauti kitų savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant 
jaunimo politikos klausimus, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams 
savivaldybėje; 

 inicijuoti jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus savivaldybėje, kurie būtų 
įgyvendinami panaudojant Europos Sąjungos bei Lietuvos fondų lėšas; 

 dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir užsienio 
šalimis jaunimo politikos srityje. 

 
Šis funkcijų sąrašas puikiai atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą3. Tačiau neapima kai 
kurių funkcijų, numatytų 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje4, pvz.: 

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

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

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

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

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

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

 
Remiantis Birštono savivaldybės JRK pareigybės aprašymu, papildomų, su JP įgyvendinimu 
nesusijusių funkcijų JRK nėra priskirta. 
 
Kadangi dabartinė specialistė JRK pareigas eina visai neseniai, ji negalėjo pakomentuoti 
2008-2010 metais JRK vykdytos veiklos bei pasiekimų. Šios funkcijos analizuojamam 
asmeniui yra priskirtos laikinai, o savivaldybės administracija ieško asmens, kuris eitų 
nuolatines JRK pareigas, esant pavaldžiu ir atskaitingu administracijos direktoriui. 
 
Savo kompetencijos klausimais JRK yra įtraukta į šias darbo grupes bei komisijas: Jaunimo 
reikalų taryba (narė); Studijų rėmimo fondo taryba (narė).  
 
Remiantis vertinimo apie Birštono savivaldybės jaunimo politiką duomenimis, JRK turi visas 
galimybes kelti kvalifikaciją – kiekvienais metais JRK dalyvauja įvairiuose mokymuose, 
kursuose ir seminaruose. Žemiau lentelėje pateikiama informacija apie 2010 - 2011 m. įgytus 
kvalifikacijos pažymėjimus. Vis dėlto, dažnesni yra ir didesnę įtaką JRK profesinei 
kompetencijai turi šalies ar apskrities lygiu organizuoti kursai ir kiti renginiai, o  ne rengiami 
savivaldybėje. 

                                                             
 
 

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

4 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 
A1-137. 
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3 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 2010 m. 
Data Kursai / seminarai 

2010 „Savivaldybės jaunimo politikos pagrindai“. Mokymus vykdo VŠĮ 
Nacionalinės plėtros institutas. 

2011 

Konferencija „Europos sąjungos jaunimo strategija ir jos tikslų 
įgyvendinimas Kauno regiono savivaldybėse“; 
Jaunimo reikalų koordinatorių įvadiniai mokymai; 
Konferencija “Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai 
ir galimybės”; 
Jaunimo reikalų koordinatorių suvažiavimas “Koordinalizacija – 2011”. 

Šiuo metu esančios motinystės atostogose JRK kvalifikacijos kėlimas: 

Vasario mėn. „Work2Change“ jaunimo įvertinimo seminare išorinės ekspertės 
statusu Kaune; 

Kovo mėn. „Kvalifikacijos kėlimo kursai jaunimo reikalų koordinatoriams“ 
Druskininkuose; 

Kovo mėn. „Vaiko dvasinių vertybių ir psichologinio bendravimo įgūdžių ugdymas 
– universaliosios prevencijos pagrindas“ Vilniuje; 

Balandžio mėn. seminaras Vokietijoje „Vokiečių kalba ir paslaugos jaunimui“; 
Birželio mėn. „Efektyvus viešųjų paslaugų ir priemonių jaunimui koordinavimas“; 
Birželio mėn. Projekto koordinavimas Italijoje „I‘m ECO-creative“; 

Rugsėjo mėn. „Savivaldybių tarnautojų efektyvios jaunimo politikos gebėjimų 
stiprinimas“; 

Gruodžio mėn. „Finansuojamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų 
stebėsena ir kokybės kontrolė“; 

Vasario mėn. ECDL mokymai. 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 

 
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados dėl to, ar objektyviai yra 
sudarytos pakankamos sąlygos efektyviai JRK veiklai įgyvendinant savivaldybės jaunimo 
politiką: 

 Vienas iš trūkumų yra tai, kad JRK veikla nėra pripažįstama kaip reikalaujanti atskiro 
palaikymo ar pripažinimo – JRK veikla yra mažai siejama su kitomis savivaldybės darbo 
grupėmis, komitetais ar komisijomis, be to, JRK nėra įtraukiama į tiesiogiai jaunimo 
problemas sprendžiančias darbo grupes. 

 Dar vienas trūkumas yra tai, kad savivaldybėje nei vienas skyrius, įskaitant JRK, neatlieka 
jaunimo politikos įgyvendinimo analizės, bei jaunimo situacijos stebėsenos, tęstinių 
jaunimo poreikių tyrimų. 

 

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

Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui 

ir įgyvendinimui (1 
Metodikos 

Indikatorius: Jaunimo 
politikos formavimas 

ir įgyvendinimas) 

Apibūdinimas: šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas 
galimybes JP plėtrai per planavimą ir institucinius mechanizmus 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
1.1 Teisės aktai ir 
planavimo 

Vadovaujamasi Lietuvos 
įstatymuose 

Nėra priimta 
„vietinių“, lokalių 

Tikslinga atlikti jaunimo 
situacijos tyrimą bei tokią 

2.4. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui 

ir įgyvendinimui (1 
Metodikos 

Indikatorius: Jaunimo 
politikos formavimas 

ir įgyvendinimas) 

Apibūdinimas: šis kriterijus leidžia įvertinti savivaldybės sudaromas 
galimybes JP plėtrai per planavimą ir institucinius mechanizmus 

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

numatytomis jaunimo 
politikos formavimo 
kryptimis 

strategijų ar planų peimonę vykdyti reguliariai 
tam, kad savivaldybėje 
būtų realus pagrindas 
pradėti įgyvendinti tikslingą 
ir į rezutatus orientuotą 
jaunimo politiką. 

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

Pakankamas skaičius 
darbuotojų yra 
netiesiogiai susiję ir su 
jaunimo problemų 
sprendimu. 

Šalia tiesioginių 
pareigų vykdomos 
papildomos funkcijos 
bei įgyvendinamos 
veiklos 

Jaunimo politikos klausimai 
(jiems esant 
horizontaliems) kiekvieno 
skyriaus veiklos plane 
galėtų turėti atskirą 
pasiekimo rodiklį, ar keletą 
jų. Jaunimo politikos sritis 
taip pat tikslinga išgryninti 
tam, kad kiekvienas skyrius 
nedubliuotų kito 
sprendžiamų klausimų ir 
vienas kitą papildytų. 

1.3. Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus 
darbo sąlygos 

Veikiant ir veiklos 
reglamentą (nuostatus) 
turinčiai JRT, jaunimo 
reikalų koordinatoriui 
yra lengviau atlikti 
priskirtas politikos 
koordinavimo funkcijas. 

Maža įtaka 
savivaldybėje 
priimant 
sprendimus, 
įtakojančius jaunimo 
situaciją 
savivaldybėje. 

Tikslinga įsteigti išimtinai 
JRK funkcijas 
įgyvendinančio asmens 
pareigybę. 
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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 dalyvauti. 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 kelios dalys: 
 Pirma, pristatoma, koks yra jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją 

teritoriją; 
 Antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje; 
 Trečia, pristatoma jaunimo organizacijų veikla savivaldybėje; 
 Ketvirta, pristatoma jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, 

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

savivaldybėje; 
 Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Remiantis surinktais duomenimis, Birštone pati populiariausia ir sėkmingiausia 
bendruomenių organizacija, dirbanti su jaunimu – Birštono Jaunimo klubas. Taip pat veikia 
Birštono gimnazijos mokinių parlamentas. Kitos veikiančios organizacijos: 
 
 Birštono kraštiečių klubas; 
 Birštono parapijos Caritas; 
 Birštono parapijos Caritas (jaunimas); 
 Birštono savivaldybės neįgaliųjų draugija; 
 Birštono vietos veiklos grupė; 
 Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Birštono skyrius; 
 Sveikos gyvensenos klubas"Šilagėlė"; 
 Cukrinio diabeto klubas "Versmė"; 
 Birštono šachmatininkų klubas; 
 Birštono Vienkiemio bendruomenė; 
 Siponių bendruomenė; 
 Matiešonių bendruomenė; 
 Nemajūnų bendruomenė "Santalka"; 
 Birštono petankės klubas; 
 Birštono kurorto bendruomenė. 

 
Atliekant vertinimą nepavyko surinkti tikslių duomenų apie jaunimo dalyvavimo savivaldoje 
pagal gyvenamąją teritoriją (t.y. vietos bendruomenėse) galimybes, visgi apklausto jaunimo 
organizacijos atstovo teigimu,  jauni žmonės turi galimybę dalyvauti vietos bendruomenių, 
vietos organizacijų savivaldoje. 

 
 

3.1. Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją  
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Remiantis iš savivaldybės gautais duomenimis, Birštono savivaldybėje veikia šios su jaunimu 
dirbančios nevyriausybinės organizacijos. 
 
5 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos 

Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas 

1. Klubas „Šilagėlė“ Nenurodyta Sveikos gyvensenos įtvirtinimas ir 
propagavimas 

2. Šaulių būrys Pilietinė Pilietinės iniciatyvos 
3. Birštono bažnyčios 

jaunimas Religinė Religinis švietimas 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 

6 lentelė. Birštono savivaldybėje veikiančios kultūros organizacijos 
Priklausančios savivaldybei 

1. Birštono gimnazija 
2. Birštono meno mokykla 
3. Nemajūnų dienos centras 
4. Birštono kultūros centras 
5. Birštono viešoji biblioteka 

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis viešai prieinamais ir savivaldybės atstovo pateiktais 
duomenimis 

 
Atliekant vertinimą nepavyko surinkti tikslių duomenų apie jaunimo dalyvavimo su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje galimybes, tačiau iš turimų duomenų (interviu ir kt.) 
galima spręsti, kad jaunimas šių organizacijų savivaldoje praktiškai nedalyvauja, greičiau yra 
tikslinė grupė, kuriai skirta vykdoma veikla. Apie su jaunimu dirbančių organizacijų vykdomus 
jaunimo poreikių tyrimus jokių duomenų nebuvo surinkta, todėl galima daryti prieladą, kad 
tokie tyrimai nevykdomi. 

 

 
Birštono savivaldybėje iš viso veikia 5 jaunimo organizacijos, kurios pristatomos 7 lentelėje.  
 
7 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos 

Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas Narių 
skaičius 

1. Birštono Jaunimo klubas Jaunimo organizacija Bendra jaunimo veikla 30 
2. Birštono bažnyčios jaunimas Religinė organizacija Religinis švietimas N.d. 
3. Jaunimo organizacija 
„Darbas“ Politinė organizacija Jaunimo lyderių 

ugdymas N.d. 

4. Birštono gimnazijos skautai Jaunimo organizacija Neformalus jaunimo 
ugdymas N.d. 

5. Šaulių organizacija Jaunimo organizacija Neformalus jaunimo 
ugdymas N.d. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
N.d. – nėra duomenų. 
 
 
 

3.2. Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje  

3.3. Jaunimo veikla  
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Organizacijų atstovai vieningai sutiko, jog jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimui 
skirtoje veikloje, tačiau galimybės dalyvauti šioje veikloje yra nevienodos. 
 
6 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite VIENĄ teisingą atsakymą. N=2 

0

100

0

0

0 20 40 60 80 100

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti 
veikloje

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

Tokios veiklos labai mažai

Kita 

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  
 
Atsakydami į klausimą, kaip būtų galima padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimui skirtoje 
veikloje, apklausos dalyviai išsakė nuomonę, jog reikėtų ieškoti naujų, inovatyvių būdų, kaip 
sudominti jaunimą. 
 
Su tuo, kad jaunimui veiklos Birštono savivaldybėje pakanka, dažniau sutiko nei nesutiko ir 
jaunieji apklausos dalyviai. 
 
 
7 pav. Ar jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimui skirtoje veikloje (įvairiuose 
meniniuose, sporto ir kt. užsiėmimuose, jaunimo centro veikloje, jei toks yra) Jūsų 
gyvenamojoje vietovėje? 

40

20

40

0

0

0 20 40 60 80 100

Tikrai pakanka

Greičiau pakanka

Greičiau nepakanka

Nepakanka

Nežinau jokių jaunimui skirtos veiklos 
galimybių 

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės jaunimo apklausa, 2011  
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Remiantis savivaldybės pateiktais duomenimis, Birštono savivaldybėje veikia 2 formaliojo 
švietimo įstaigos ir trys neformaliojo ugdymo įstaigos (Meno mokykla, Sporto centras, 
Kultūros centras). Duomenys apie jaunimo savivaldą šiose įstaigose pateikiami žemiau 
lentelėje. 

8 lentelė. Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose. 

Švietimo įstaigos tipas Įstaigų 
skaičius 

Įstaigų, kuriose veikia 
jaunimo savivalda/jaunimas 

dalyvauja savivaldoje, 
skaičius 

Formalaus švietimo įstaiga 2 1 
Organizacijos, teikiančios neformalaus 
švietimo paslaugas jaunimui 3 0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
 

 
Kaip jau buvo įvardinta, Birštono savivaldybėje jaunimas turi sąlygas dalyvauti formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje per Jaunimo reikalų tarybos veiklą, kuri savo 
ruožtu atstovauja jaunimo interesus savivaldybėje. Jaunimo reikalų taryboje jaunimą 
atstovauja du asmenys. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau nei kartą per ketvirtį. 
Posėdžiuose aptariami savivaldybės taryboje svarstyti klausimai arba savivaldybės 
administracijoje ruošiami sprendimų projektai. Jaunimo atstovai šiuose aptarimuose yra 
kviečiami išsakyti savo nuomonę arba pateikti pasiūlymų. 
 
Savivaldybės atstovų teigimu, jaunimas Birštono savivaldybėje turi galimybes dalyvauti 
savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose. Šiais metais buvo surengti du 
posėdžiai, kuriuose buvo sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai, ir abiejuose dalyvavo 
jaunimo atstovai. Visgi jaunimo aktyvumas savivaldybės atstovų vadinamas pasyviu – tik 
vienas-kitas asmuo yra iniciatyvus ir motyvuotas, visgi, šie - perspektyviausias jaunimas - 
išvyksta mokytis ir dirbti į didmiesčius. 
 
Atsakant į klausimą, kaip bendradarbiauja su savivaldybės JRK, paaiškėjo, jog apklausoje 
dalyvavę respondentai tik teikia informaciją savivaldybei, o ne gauna iš jos. Jų atstovaujama 
organizacija pasiūlymų savivaldybei ar tiesiogiai JRK neteikia. Tuo tarpu pati JRK pabrėžė, kad 
visada (kasdien) el. paštu siunčia įvairią Informaciją jaunimui įvairiais klausimais. Taip pat 
kreipiasi į jaunimą pateikti informaciją ir tokiu būdu informacija gaunama dažniausiai, rečiau 
– jaunimo organizacijos informaciją teikia savo iniciatyva. 
 
8 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo 
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=2 
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Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo 
reikalų koordinatoriaus (-ės)

Nebendradarbiauja

Gauna informaciją

Teikia informaciją

Įgyvendina projektus

Teikia pasiūlymus

Kita 

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  

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

3.5. Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką 
savivaldybėje  
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Jaunimo organizacijų atstovai išreiškė pozityvų požiūrį į jaunimo dalyvavimą formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje – jo nuomone, jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe tampa intensyvesnis, savivaldybėje jaučiasi teigiamo požiūrio į jaunimą pokyčiai, 
jaunimas yra įtraukiamas priimant sprendimus ir atsižvelgiama į jo pasiūlymus. 

 
9 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=2 

4,00

4,00

4,00

4,00

0 1 2 3 4 5

Jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 2008 

m.

Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į 
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai 

nuo 2008 m.

Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą  
priimant sprendimus dėl 

veiklos, susijusios su jaunimu

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo 
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos 

tobulinimo

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  
 
Jaunimo atstovai teigė dalyvavę visuose mokymuose, kurie tik buvo surengti savivaldybėje, ir 
teigė dalyvausiantys vėl, kai tik jie bus surengti. Labiausiai buvo pageidauta mokymų 
tokiomis temomis kaip jaunimo subkultūros, tolerancija, komunikacinių gebėjimų 
tobulinimas, savęs pažinimas. Kaip buvo minėta, savivaldybės atstovai jaunimą vertina kaip 
pakankamai pasyvų, tačiau patys jaunimo atstovai jų „aktyvinimo“ misijos nesuteikia 
savivaldybei, šią funkciją deleguodami savo bendraamžiams – jų nuomone, labiausiai įtraukti 
jaunimą į jaunimo organizacijas galėtų jaunimas, kuris jau dalyvauja organizacijų veikloje. 
 
10 pav. Kas turėtų įtraukti jaunimą į jaunimo organizacijas/savanorišką veiklą? Galite 
rinktis iki trijų pasirinkimo variantų. Atsakymų proc., N=5 
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Jaunimas, kuris jau dalyvauja 
organizacijų veikloje 

Organizacijų vadovai 

Švietimo įstaigos turėtų orientuoti 
jaunimą dalyvauti 

Šeima 

Bendruomenė 

Savivaldybė (pavyzdžiui, savivaldybės 
JRK)

Kita 

Nežinau 

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės jaunimo apklausa, 2011  
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Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos 
jaunimo politikos įgyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius. 
 
Apibendrinant surinktus duomenis, formuojamos šios viso skyriaus išvados: 
 
 Birštono savivaldybėje jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra tarp vidutiniško 

(savivaldybės administracijos lygiu, per Jaunimo reikalų tarybą) iki aukšto (vietos 
bendruomenių, švietimo įstaigų lygiu). 

 Natūralu, kad jaunimo politikai aktualių sprendimų priėmime dalyvauja tik patys 
aktyviausi jauni žmonės, be to, susiduriama su vietinės emigracijos problema. Jaunimo 
atstovavimas didžiąja dalimi vyksta per Jaunimo reikalų tarybą. Jaunimo organizacijų 
atstovų teigimu, jie yra pateikę keletą pasiūlymų dėl jaunimo politikos įgyvendinimo, ir 
bent jau į dalį jų buvo atsižvelgta. Be abejo, išlieka būtinybė edukuoti jaunimą - stiprinti 
įvairias kompetencijas, mokyti ir šviesti apie skirtingas viešosios politikos sritis, 
dalyvavimo galimybes, projektų reikalavimus, savivaldybės prioritetus ir kt. 

 
9 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo dalyvavimas (2 
Metodikos Indikatorius) 

Apibūdinimas: šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo 
aktyvumą savivaldybėje ir pastangas atstovauti jaunimą 

savivaldybėje, ir kiek savivaldybės politika formuojama atsižvelgiant į 
jaunimo poreikius. 

Stipriosios 
sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 

Jaunimo dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją 

Net ir veikiant 
vos kelioms 
organizacijoms, 
jaunimas yra 
pakankamai 
aktyvus.  

Dvi savivaldybės tarybos 
narės yra gimusios 1980 m., 
visgi, nors ir nedaug, jos jau 
nebepatenka į jaunimui 
priskiriamas amžiaus ribas. 
Taigi, savivaldybės taryboje 
galėtų dirbti daugiau jaunų 
asmenų. 

Politinėms partijoms 
dera daugiau 
dėmesio skirti 
jaunimo lyderių 
ugdymui ir jų 
galimybėms dalyvauti 
aktyvioje politinėje 
veikloje.  

Savivaldybė taip pat 
galėtų įgyvendinti 
jaunimo pilietiškumo 
ir politiškumo 
ugdymo iniciatyvas. 
Organizauoti atvirų 
durų dienas, kviesti 
jaunus asmenis 
dalyvauti jaunimo 
politikos formavimo 
veiklose. Didinti 
informacijos apie 
jaunimo įtakos 
galimybes srautą ir 
pan. 

Jaunimo dalyvavimas su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų savivaldoje 

Keleto jaunimo 
organizacijų 
steigėjai yra 
arba buvo 
jaunimuo 
priskirtini 
asmenys. 

Savivaldybėje nesikuria 
naujų organizacijų,  ir nuo 
anksčiau veikiančių skaičius 
yra sąlyginai nedidelis. 

Jaunimo veikla Birštono 
jaunimo klubas 

Savivaldybėje veikiančių 
jaunimo organizacijų veiklos 
įvairovė nedidelė. 
Veikiančios organizacijos 
didžia dalimi užsiima 
pramoginių ir šventinių 
renginių organizavimu. 

Jaunimo savivalda 
formaliojo ir neformaliojo 
švietimo įstaigose, vaikų 
globos namuose 

Mokinių 
parlamentas 
Birštono 
gimnazijoje 

Mokinių parlamento veikla 
didžia dalimi orientuota ne į 
savivaldybės jaunimo 
problemų sprendimą, bet į 
savivaldybės mokinių 

3.6. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo dalyvavimas (2 
Metodikos Indikatorius) 

Apibūdinimas: šis indikatorius leidžia įvertinti bendrą jaunimo 
aktyvumą savivaldybėje ir pastangas atstovauti jaunimą 

savivaldybėje, ir kiek savivaldybės politika formuojama atsižvelgiant į 
jaunimo poreikius. 

problemų sprendimą, didžia 
dalimi apsiribojant vien 
gimnazijoje besimokantiems 
aktualiais klausimais. 

Jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir įgyvendinant 
jaunimo politiką 
savivaldybėje 

Jaunimas gali 
dalyvauti 
įvairaus 
lygmens 
posėdžiuose. 
Du asmenys 
yra JRT nariai. 

JRT sudėčiai esant tokiai, kai 
didžioji dauguma (penki iš 
septynių) balsų priklauso 
savivaldybės atstovams, 
jaunimo atstovų pozicija JRT 
nėra pakankamai svari. 

Dažninti jaunimo 
atstovų dalyvavimą 
posėdžiuose, 
renginiuose. Svarstyti 
galimybę JRT 
formuoti paisant 
pariteto principo – 
kuomet tarybą 
sudarytų daugmaž 
vienodas skaičius 
administracijos 
atstovų ir jaunimo 
organizacijų narių. 

 
 



23 

 

 4. PARAMA JAUNIMUI 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys finansinę, materialinę ir kitokią 
paramą, savivaldybės skiriamą jaunimo politikos įgyvendinimui savivaldybėje (kiek tai susiję 
su jaunimo organizacijų stiprinimu, jaunimo užtimtumo didinimu ir kitais svarbiausiais 
jaunimo politikos uždaviniais savivaldybeje).  
 
Skyrių sudaro kelios 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. 
 
 

 
Žemiau lentelėje pateikiami duomenys apie lėšas, skirtas iš Birštono savivaldybės biudžeto 
jaunimo politikos įgyvendinimui ir jaunimo veiklai savivaldybėje. 

10 lentelė. Savivaldybės skiriamos lėšos jaunimo organizacijoms. 
Metai Suma, Lt 
2008 54 000 
2009 48 600 
2010 42 500 
2011 42 500 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 

11 lentelė. Finansuoti ir bendrai finansuoti jaunimo organizacijų, jaunimui skirtų 
organizacijų projektai 2008-2011 m. 

Metai Finansavimas 
Jaunimo 

organizacijų 
projektai 

Jaunimui skirtų 
organizacijų 

projektai 

Neformalių 
jaunimo grupių 

projektai 

2008 Pilnai finansuoti 

n/d Bendrai finansuoti 

2009 Pilnai finansuoti 
Bendrai finansuoti 

2010 Pilnai finansuoti 0 0 0 
Bendrai finansuoti 0 12 projektų 0 

2011 Pilnai finansuoti n/d Bendrai finansuoti 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis. 
 

4.1. Finansinė parama  
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11 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per 
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=2 
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Nesinaudojome jokia parama

Lėšomis, skirtomis padengti 
administravimo išlaidas

Projektų finansavimu

Lėšomis skirtomis ilgalaikiam turtui 
įsigyti ar remontuoti

Lėšomis, padengiančiomis įsisteigimo 
išlaidas

Kita 

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apklausoje dalyvavę jaunimo organizacijų atstovai teigė, kad organizacijos gali kreiptis į 
savivaldybę paramos, kurios skyrimo procedūros nėra itin sudėtingos ar apsunkintos. 
Jaunimo organizacijų nuomone, savivaldybės parama galėtų būti teikiama ne tik 
materialinėmis lėšomis, bet ir organizuojamomis bendromis veiklomis.  Atsakant į klausimą, 
kokio tipo savivaldybės finansine parama organizacija yra pasinaudojusi, buvo minėtas 
būtent projektų finansavimas. Be to, organizacija dar gauna lėšų ir iš užsienio šalių fondų. 
 
12 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc. N=2 
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Šalies valdžios institucijų

Savivaldybės

Užsienio šalių fondų

ES struktūrinės paramos fondų

Labdaros, paramos

Lietuvos fondų, kitų NVO

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

Iš organizacijos nario mokesčio

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  
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Savivaldybės atstovų teigimu, dažniausiai jaunimo organizacijos kreipiasi į savivaldybę tiek 
dėl finansinės paramos, tiek dėl patalpų suteikimo. 

Per 2008-2010 m. savivaldybė gavo vienos organizacijos du pakartotinius prašymus suteikti 
patalpas. Šis prašymas buvo patenkintas: Birštono jaunimo klubas pagal panaudos sutartį 
įsikūrė savivaldybei priklausančiose patalpose, kurių vertė – daugiau kaip 50 tūkst. Lt. 

 
 

2009-2010 m. savivaldybė kaip partneris kartu su jaunimo organizacijomis įgyvendino tris 
projektus, kuriuose parama buvo suteikiama ne tik lėšomis, tačiau ir suteikiant patalpas. 
Taip pat vienai organizacijai buvo suteikta pagalba užmezgant tarptautinius ryšius. 

2010 – 2011 metais savivaldybė savo lėšomis suorganizavo penkis renginius jaunimo 
ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms.  

 
 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos atitinkamos 
jaunimo politikos įgyvendinimo srities tobulinimui pagal Metodikos indikatorius. 
 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojama išvada, kad nors savivaldybės skiriama 
parama nėra visiškai pakankama, ji yra įvairiapusė – skiriamos ne tik lėšos, tačiau ir patalpos 
bei organizuojami renginiai.  
 
12 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos  

Parama 
jaunimui (3 
Metodikos 

Indikatorius) 

Apibūdinimas: šis indikatorius leidžia įvertinti kaip savivaldybė sudaro sąlygas 
plėtotis jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai 

Stipriosios sritys Tobulintinos 
sritys Rekomendacijos 

Finansinė 
parama 

Palyginus su kitomis 
(netgi didesnėmis 
savivaldybėmis) 
jaunimo iniciatyvoms 
skiriamas finansavimas 
yra santykinai 
nemažas. 

Finansinė parama 
galėtų būti 
skiriama 
tikslinėms tam 
tikrų programų 
priemonėms 
vykdyti. 

Dera atlikti jaunimo situacijos tyrimą, 
kurio pagrindu būtų identifikuotos 
savivaldybėje aktualios jaunimo 
problemos. Atsižvelgiant į pastarasias 
būtų galima parengti tikslines 
programas, kurių priemonėms 
įgyvendinti būtų skiriams parama, 
finansuojant jaunimo organizacijų 
projektus. 

Materialinė 
parama 

Patalpų Birštono 
jaunimo klubui 
suteikimas 

Savivaldybė, 
atsižvelgiant į 
realius ir 
pagrįstus 
poreikius, galėtų 
padėti jaunimo 
organizacijoms 
kurtis. 

Jau veikiant jaunimo klubui, tikslinga 
rasti mažai naudojamų patalpų, 
kurias būtų galima pritaikyti 
gausesniam jaunimo organizacijų 
būriui veikti ir veiklą plėtoti. Galbūt 
šitai vadintūsi jaunimo neformalaus 
ugdymo centru, ar jaunimo 
laisvalaikio centru, kuris atliktų kelių 
ar daugiau organizacijų veiklos 
kuratoriaus funkciją. 

Kitokia Renginių Renginiai ir Parengti jaunimo polietiškumo ir 

4.2. Materialinė parama  

4.3. Kitokia parama  

4.4. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Parama 
jaunimui (3 
Metodikos 

Indikatorius) 

Apibūdinimas: šis indikatorius leidžia įvertinti kaip savivaldybė sudaro sąlygas 
plėtotis jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų veiklai 

Stipriosios sritys Tobulintinos 
sritys Rekomendacijos 

parama organizavimas akcijos galėtų būti 
ne vien 
pramoginio ar 
šventinio 
pobūdžio. 
Savivaldybėje 
esant pakankamai 
aktyviam 
jaunimui, galbūt 
trūksta tikslinių 
pilietinių akcijų ar 
kitokių iniciatyvų. 

politiškumo ugdymo programą, 
kurioje būtų numatytos jaunimo 
informavimo, skatinimo, motyvavimo 
ir įtraukimo priemonės. 
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 5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO 
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS 

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

 Pirma, pristatoma savivaldybėje vykdomų neformalių mokymų ir konsultavimo veikla, 
skirta jaunimui, bei įvertinama šios veiklos kokybė (jeigu duomenys prieinami); 

 Antra, pristatoma asmenų, dirbančių su jaunimu, situacija; 
 Trečia, apibendrinama jaunimo neformalaus ugdymo situacija savivaldybėje; 
 Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 
 

 
Surinktais duomenimis, Birštono savivaldybė nevykdo tyrimų, kuriais būtų siekiama 
išsiaiškinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei specialistų poreikiuis mokymams 
ir konsultavimui; tokių tyrimų poreikiams išsiaiškinti neatlieka ir pačios jaunimo 
organizacijos. 
 
Remiantis interviu ir apklausos duomenimis, Birštono savivaldybėje yra poreikis 
intensyvesnei neformalaus mokymo ir konsultavimo veiklai. Savivaldybės inicijuotų ar 
finansuotų mokymų vertinimo laikotarpiu nebuvo, tuo tarpu neformalaus mokymo, 
konsultavimo paslaugas jaunimui savivaldybėje teikia tik Birštono gimnazija, meno mokykla, 
kultūros bei sporto centrai, kurių paslaugų kokybė savo ruožtu vertinama vidutiniškai.  
 
Paklaustas, kokius neformalaus ugdymo metodus taiko organizacija, jaunimo organizacijos 
atstovas minėjo visus išvardintus klausimyne metodus (žr. žemiau).  
 
Mokymų kokybė organizacijoje nėra vertinama. 
 
13 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų proc. N=2 

100

100

100

100

100

100

0 20 40 60 80 100

Neformalų bendravimą

Mokymąsi iš patirties

Grupinius metodus

Nekonkurencinės aplinkos kūrimą

Aktyvų dalyvavimą

Kita

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  
 

5.1. Jaunimo mokymas ir konsultavimas 
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Be JRT, pagrindinė institucija, Birštono savivaldybėje dirbanti su jaunimu, yra Birštono 
jaunimo klubas. Jo pagrindinis uždavinys – paskatinti Birštono savivaldybės jaunimą veikti. 
Šio klubo veikla įtraukia įvairių renginių organizavimą – pavyzdžiui, Birštono muzikinė fiesta, 
Naktinio tinklinio varžybos, teminiai kino vakarai, mokymai jaunimo diskriminacijos ir 
probleminių jaunimo grupių integracijos į visuomenę tema, t.t.  Šiuo metu klubo veikla 
vienija apie 30 aktyvių narių. 
 

 
 
Jaunimo neformalaus ugdymo ir konsultavimo veikla Birštono savivaldybėje nėra intensyvi, 
tačiau veikia gausybė būrelių ir itin išplėtota popamokinė veikla, kurioje dalyvauti gali 
kiekvienas mokyklinio amžiaus jaunuolis. Kitas trūkumas yra tai, jog savivaldybė nevykdo 
jaunimo mokymo poreikių analizės. Kita vertus, neformaliu ugdymu užsiima kitos jaunimo 
organizacijos. Iš tokių organizacijų paminėtinas Birštono jaunimo klubas, užsiimantis 
pakankamai plačia veikla, įtraukiančia tiek mokymus aktualiomis socialinėmis temomis, tiek 
pramoginių renginių organizavimą.  
 
Apklausoje dalyvavusio jaunimo organizacijos atstovo nuomone, neformalaus mokymo ir 
ugdymo veiklų, skirtų jaunimui, Birštono savivaldybėje pakanka, tačiau tai ne visiems 
prieinama.  Jo teigimu, didžiausi jaunimo poreikiai yra dirbti ties tokiomis problemomis kaip 
švietimo stoka bei esantis susiskirstymas į subkultūras. 
 
14 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų 
jaunimui, Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. N=2 

0

100

0

0 20 40 60 80 100

Taip

Taip, bet ne visiems prieinama

Ne, nepakanka

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  

 
Tuo tarpu jaunimo, dalyvavusio apklausoje, nuomone, dalyvavimas neformalioje veikloje 
jiems yra naudingas – jis ne tik duoda užsiėmimą laisvu nuo mokymosi metu, tačiau ir 
suteikia galimybę pasijusti naudingiems visuomenei, tobulina asmenybę (žr.žemiau). 
 
 
 
 

5.2. Asmenys, dirbantys su jaunimu  

5.3. Jaunimo neformalaus ugdymo situacija 
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15 pav. Dėl kokių priežasčių Jūs dalyvaujate/ dalyvavote/ dalyvautumėte jaunimo 
organizacijų ar kitose jaunimo veiklose? Atsakymų proc. N=5 
 

20

20

40

20

0

20

60

20

20

0

0

0

0

0

0 20 40 60 80 100

Lavina bendravimo įgūdžius 

Leidžia geriau išreikšti save 

Ugdo pasitikėjimą savimi 

Leidžia realizuoti savo gabumus 

Labiau gerbia draugai 

Suteikia galimybę keliauti 

Suteikia galimybę padėti visuomenei 

Ugdo kūrybiškumą 

Galimybė užmegzti daugiau kontaktų 

Padeda pasiruošti karjerai 

Kita 

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės jaunimo apklausa, 2011  

 
Vertintojų žiniomis, jokių programų, priemonių bei projektų, užtikrinančių asmenų, dirbančių 
jaunimo neformalaus ugdymo srityje, apsikeitimą informacija ir patirtimi, savivaldybė 
nevykdo. 
 
 

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

13 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
Jaunimo neformalus 
ugdymas, jaunimo 

mokymai ir 
konsultavimas (4 

Metodikos 
Indikatorius) 

Apibūdinimas: šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra 
efektyviai veikianti jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo 

sistema. 

Stipriosios 
sritys 

Tobulintinos 
sritys Rekomendacijos 

Jaunimo mokymai ir 
konsultavimas 

JRK skelbia 
informaciją 
apie 
nacionalinio 
mąsto 
projektus 

Pati savivaldybė 
neorganizuoja ir 
neinicijuoja 
mokymo ar 
konsultavimo 
renginių 

Atlikti jaunimo situacijos tyrimą ir šią 
priemonę imti taikyti reguliariai. 
Tyrimo pagrindu, identifikavus 
jaunimui aktualias mokymų sritis, 
inicijuoti mokymo (tam tikra 
tematika) renginius, skiriant jiems 
finansavimą. Taip pat (reguliarių 
tyrimų pagrindu) tikslinga parengti ir 
imti įgyvendinti (finansuojant 
jaunimo organizacijų projektus) 
apibrėžtos trukmės programą, skirtą 
jaunimui mokyti ir konsultuoti. 

5.4. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo neformalus 
ugdymas, jaunimo 

mokymai ir 
konsultavimas (4 

Apibūdinimas: šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje yra 
efektyviai veikianti jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo 

sistema. 
Asmenys, dirbantys su 
jaunimu 

Veikia 
Birštono 
jaunimo 
klubas, 
vykdantis 
įvairiapusę 
veiklą.  

Birštone nėra 
gausu įvairių 
organizacijų, 
kurių veikla būtų 
orientuota į 
skirtingų poreikių 
ir interesų 
jaunimą. 

Įvairiomis priemonėmis ugdyti 
jaunimo motyvaciją ir pilietiškumą. 
Skatinti ir (galbūt) finansuoti jaunimo 
organizacijų kūrimą. 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo padėtis 

Šios 
priemonės 
vykdomos 
formaliojo 
ugdymo 
įstaigose 
organizuojant 
popamokinę 
veiklą 

Savivadybėje nėra 
atliekami jaunimo 
poreikių tyrimai 

Reguliarių tyrimų pagrindu tikslinga 
parengti ir imti įgyvendinti 
(finansuojant jaunimo organizacijų 
projektus) jaunimo neformalaus 
ugdymo programą. 
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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. 

 
 

Savivaldybės atstovo teigimu, savivaldybė pastoviai informuoja jaunimą ir su jaunimu 
dirbančias organizacijas apie savo veiklą savivaldybės tinklalapyje. Aktuali informacija 
savivaldybėje perduodama el.paštu, spaudoje, per informacinius renginius, dalijant skrajutes 
ir plakatus, pristatant jaunimo politiką renginių metu ir kitais neformaliais kanalais. 

Taip pat savivaldybėje vyksta diskusijos tarp savivaldybės atstovų ir jaunimo bei jaunimo 
organizacijų jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais. Tokių renginių statistika pateikiama 
žemiau lentelėje. 

14 lentelė. Savivaldybės vykdytos diskusijos su jaunimo atstovais jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais. 

Metai Diskusijų skaičius Jaunuolių, dalyvavusių diskusijose skaičius 
2008 n/d n/d 
2009 n/d n/d 
2010 2 n/d 
2011 1 n/d 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis. 
 

Tyrime dalyvavusios organizacijos atstovo teigimu, jo organizacija iš savivaldybės gauna 
informaciją apie savivaldybės svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais 
klausimais, įgyvendinamus projektus jaunimui bei projektų finansavimo galimybes. 
 
16 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus. Atsakymų proc. N=2 

100

100

100

0

0

0

0 20 40 60 80 100

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus 
sprendimus aktualiais klausimais

Savivaldybės įgyvendinamus projektus 
jaunimui

Projektų finansavimo galimybes

Jaunimui aktualius renginius

Kita 

Ne, jokios informacijos iš savivaldybės 
negauname

 
 Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  
 

6.1. Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą  
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Savivaldybės informacijos išsamumą organizacijos atstovas įvertino kaip vidutinišką. 
 
17 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą 
jaunimo politiką. Atsakymų proc. N=2 

0

0

100

0

0

0 20 40 60 80 100

Labai išsamiai

Pakankamai išsamiai

Vidutiniškai

Mažai

Labai prastai

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  
 
Apklausoje dalyvavusio jaunimo nuomone, jiems informacijos apie tai, kur galima dalyvauti 
jauniems žmonėms, pilnai pakanka. 
 
18 pav. Ar jums pakanka informacijos apie savivaldybėje veikiančias jaunimo 
organizacijas/neformalias jaunimo grupes/savanorišką ar kitą galimą jaunimo veiklą?. 
Atsakymų proc. N=5 

100

0

0

0

0 20 40 60 80 100

Taip, pakanka

Ne, nepakanka

Iš dalies pakanka

Nežinau, nesidomiu

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės jaunimo apklausa, 2011  

 
Apklausoje dalyvavusio jaunimo organizacijos atstovo nuomone, efektyviausia būtų gauti 
informaciją elektroniniu paštu, taip pat gauti ją neformaliais kanalais ar iš plakatų ir 
skrajučių. 
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19 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų 
proc. N=2 

100

0

0

0

100

100

0

0

0 20 40 60 80 100

El. paštu iš JRK

Iš informacijos vietinėje spaudoje

Iš informacijos televizijoje

Per informacinius renginius

Iš plakatų ir skrajučių

Neformaliais kanalais

Savivaldybės internetinėje svetainėje

Kita

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  
 
Taigi, interviu duomenimis, jaunimui pakanka informacijos apie jaunimo veiklos galimybes 
savivaldybėje. Visgi, jaunimo organizacijos atstovo teigimu, informacijos kiekis yra 
vidutiniškas, ir daugiau jos norėtūsi apie: vykdomus, jaunimui skirtus, projektus; jų 
finansavimo galimybės, taip pat savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui 
aktualiais klausimais. 
 
20 pav. Kokios informacijos  trūksta? Atsakymų proc. N=2 

100

100

100

0

0

0 50 100

Informacijos apie savivaldybėje 
svarstomus ir priimtus sprendimus 

jaunimui aktualiais klausimais,

Informacijos apie savivaldybės 
įgyvendinamus projektus jaunimui,

Informacijos apie projektų 
finansavimo galimybes,

Informacijos apie jaunimui aktualius 
renginius

Kita 

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  
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Iš interviu duomenų matyti, jog jaunimui, jų pačių kaip ir savivaldybės atstovų nuomone, 
netrūksta informacijos apie veiklos galimybes. Visgi, atliekant vertinimą nepavyko rasti vieno 
tinklapio ar kito šaltinio, kur būtų pateikiama informacija apie visas Birštono savivaldybėje 
veikiančias jaunimo ar su jaunimu dirbančias organizacijas; išsamiausias šaltinis pasirodė 
esąs Birštono jaunimo klubo tinklapis www.bjk.lt. Remiantis interviu duomenimis, būtent 
organizacijos tinklapis ir yra efektyviausia priemonė informacijos sklaidai. 
 
Tuo tarpu apklausoje dalyvavusios organizacijos atstovo teigimu, dažniausiai jie informaciją 
teikia elektroniniu paštu, plakatais ir skrajutėmis bei neformaliais kanalais.  
 
21 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? N=5 

100

0

0

100

100

0

0

100

0 20 40 60 80 100

El. paštu

Vietinėje spaudoje

Per informacinius renginius

Plakatais ir skrajutėmis

Neformaliais kanalais

Savo internetinėje svetainėje

Kitose savivaldybės jaunimui skirtose 
svetainėse

Kita

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  
 
Pasiūlymų, kaip reikėtų gerinti jaunimo informuotumą apie savivaldybėje vykdomą jaunimo 
politiką, respondentas neturėjo. 
 
Tuo tarpu jaunimas, dalyvavęs apklausoje, kaip priimtiniausią būdą gauti informaciją apie 
galimybes dalyvauti organizacijų veikloje, pirmiausia nurodo organizacijos internetinį 
puslapį. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. Jaunimo veiklos žinomumas  
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22 pav. Kur, Jūsų manymu, jaunimo organizacijos turėtų skleisti informaciją apie save, 
naujų narių priėmimą, vykdomas veiklas? Atsakymų proc. N=5 
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Organizacijos internetiniame puslapyje

Spaudoje 

Skelbimų lentoje 

Informaciniuose leidiniuose 

Elektroniniu paštu 

Pristatydami savo veiklą 
renginiuose, konferencijose

Organizuodami susitikimus su 
visuomene, jaunimu

Kitais būdais 

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės jaunimo apklausa, 2011  
 

 
Vertinimo metu nepavyko rasti informacijos, kokie specializuoti jaunimo leidiniai ar kiti 
šaltiniai informuoja Birštono savivaldybės teritorijoje gyvenančius jaunuolius apie jaunimo 
politikos įgyvendinimą, jaunimui ir jaunimo organizacijoms aktualius įvykius. Šiek tiek 
informacijos pateikiama savivaldybės puslapyje, be to, apie savo organizuojamus renginius ir 
veiklas skelbia jau minėtas Birštono jaunimo klubas. Jaunimo atstovų teigimu, vietinė 
žiniasklaida noriai bendradarbiauja sudarant galimybę nemokamai pristatyti savo vykdomą 
veiklą per žiniasklaidos priemones, kita vertus, tradicinė žiniasklaida nebuvo minima tarp 
priimtiniausių kanalų informacijai gauti. Be to, apklausos dalyvių vertinimu, vietinėje 
žiniasklaidoje jaunimo tematika pateikiama gana siaurai – kita vertus, tai gali rodyti ir tai, kad 
šios temos žiniasklaidoje yra pristatomos pakankamai retai. 
 
23 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, 
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=2 

3,00

3,00

2,00

0 1 2 3 4 5

Plačiai ir visapusiškai pristatoma jaunimo 
tematika

Pristatomos aktualios jaunimo ir 
jaunimui skirtos iniciatyvos

Analizuojamos jaunimo problemos

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011  
 
Apklausos dalyvis taip pat teigė, jog bendradarbiauja su žiniasklaida, teikdamas informaciją, 
aktualią vietos jaunimui, ir turi galimybę pristatyti savo veiklą nemokamai. 

6.3. Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje 



36 

 

 
Apibendrinant, galima teigti, kad Birštono savivaldybėje veikia kelios jaunimo informavimo 
priemonės – Birštono jaunimo klubo tinklapis, apie renginius ir veiklas pranešama per 
tradicinės žiniasklaidos priemones. Kita vertus, šių priemonių efektyvumas yra nedidelis - 
savivaldybėje nėra nemokamų leidinių jaunimui, informacija savivaldybės interneto 
svetainėje nepakankamai lengvai randama, o jaunimui priimtiniausi neformalaus 
informavimo kanalai nėra pilnai išnaudojami.  
 

 15 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 

6. Indikatorius Jaunimo 
informavimas 

Apibūdinimas: šis indikatorius leidžia nustatyti ar savivaldybė  
sėkmingai informuoja jaunimą apie jaunimo politiką. 

Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo informavimas 
apie jaunimo politiką 

Reikiamą 
informaciją galima 
gauti iš JRK, visgi 
šis asmuo nėra 
lengvai 
identifikuojamas 
netgi savivaldybės 
svetainėje. 

Savivadybė galėtų 
atsižvelgti į kitų 
savivaldybių gerąją 
praktiką ir informaciją 
jaunimui teikti kuo 
lengviau prieinamą.  

Savivaldybės svetainėje 
sukurti jaunimo 
politikos tematikai ir 
informacijai skirtą skiltį. 
Atlikti vietos jaunimo 
apklausą, kokiu būdu, 
kokią ir kiek dažnai gauti 
jie noretų su jaunimo 
polittikos įgyvendinimu 
susijusią informaciją, 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Birštono jaunimo 
klubo tinklapis 

Jaunimo leidiniai Mokyklose 
leidžiami vietinės 
reikšmės 
laikraščiai ar 
sienlaikraščiai 

Nėra specializuotų 
leidinių 

Sukurti interaktyvų 
Birštono jaunimo 
portalą internete 

Erdvė jaunimui vietinėje 
žiniasklaidoje 

Suteikiama 
nemokamai. BJK 
yra asmuo, 
rašantis jaunimui 
aktualiomis 
temomis. 

Nepakankamas jaunų 
žmonių aktyvumas ir 
motyvacija rengti 
straipsnius ar 
atsiliepimus jaunimui 
aktualiais klausimais 

BJK korespondentui su 
vietos laikraščio 
redaktoriumi dera 
svarstyti galimybę 
straipsnius lakraščiui 
pateikti reguliariai. 
Savivaldybės laikraštyje 
galima sukurti lengvai 
atpažįstamą skyrelį 
jaunimo tematikai. 

 
 

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

Šios dalies tikslas yra išsiaiškinti, ar jaunimo politika yra įgyvendinama kaip horizontali 
politika bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į 
sektorinės politikos sritis (įtvirtinant horizontalumą teisiškai – integruojant į planus, ir 
instituciškai – formuojant tinklines struktūras). 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; 
 Penkta, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 
 

 
Pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra Birštono savivaldybėje yra Jaunimo 
reikalų taryba, kurios 5 nariai yra savivaldybės institucijų atstovai ir 2 jaunimo organizacijų 
atstovai.  Birštono savivaldybės JRT nuostatuose numatyta rengti posėdžius ne rečiau kaip 
kartą per keturis mėnesius. 
 
Vertinimo metu nebuvo užfiksuota, kiek siūlymų ir prašymų pateikė JRT.  
 
Vienos, apibendrinančios duomenų bazės apie jaunimą ir su juo dirbančias organizacijas, 
jaunimui organizuojamas veiklas ir paslaugas savivaldybėje nėra. 

 

 
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama kaip horizontali politika bendradarbiaujant 
savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės politikos sritis. 
Jaunimo politika įgyvendinama įjungiant šią veiklą į savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus, Socialinių reikalų komiteto, Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus 
funkcijas. 
 
Jaunimo atstovai dalyvauja kai kuriuose savivaldybės tarybos posėdžiuose (kai svarstomi 
aktualūs klausimai), be to, šiuo metu savivaldybėje veikia dvi darbo grupės/komisijos, 
kuriose spręsdami jaunimui aktualias problemas bendradarbiauja skirtingų savivaldybės 
padalinių atstovai. 
 
Savivaldybės strateginiame plane nėra išskirta jaunimo tematika; tam tikri aspektai įtraukti 
aptariant priemones strateginiam planui įvykdyti (pvz., įsteigti techninį moksleivių kūrybos 
centrą ir pan.). 
 
Savivaldybės atstovas neatsakė į apklausos klausimą, ar jaunimo politikos prioritetai ir 
priemonės įvardinti savivaldybės strateginiame plane bei savivaldybės skyrių veiklos 

7.1. Jaunimo politiką integruojančios struktūros  

7.2. Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose 
dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose  
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planuose. Darytina prielaida, kad dažniausiai skirtingų savivaldybės skyrių atstovai 
bendradarbiauja tik teikdami pagalbą jaunimui. 

 

 
Vertinimo metu surinkta mažai informacijos apie jaunimo politikos įgyvendinimui aktualių 
tarpžinybinių ir tarpsektorinių tinklų veiklą. Įgyvendinant tarpžinybines programas, 
savivaldybės atstovų teigimu, bendradarbiaujama su ugdymo įstaigomis, kultūros ir sporto 
centrais, turizmo informacijos centru bei sanatorijomis. 
 
Duomenų apie projektus, kuriuose savivaldybė bendradarbiautų įgyvendindama 
novatoriškas veiklas/ projektus, skirtus jauniems žmonėms su kitomis įstaigomis, nebuvo 
pateikta.  
 

 
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose: 
 

 LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymas (2003 m. gruodžio 4 d. Nr. IX-1871, Vilnius); 
 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl jaunimo plėtros savivaldybėse 

2010 – 2012 m. programos patvirtinimo“, 2010 m. birželio 11 d. Nr. A1-234, Vilnius; 
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės jaunimo politikos 

2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“ 2010 m. gruodžio 1 d. Nr. 1715, 
Vilnius; 

 LR Vyriausybės 2004 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 209 „Dėl Vaikų ir jaunimo 
socializacijos programos patvirtinimo”, 2010 m. birželio 11 d. Nr. A1-234, Vilnius; 

 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl pavyzdinio savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo“ 2008 m. kovo 4 d. Nr. A1-68, 
Vilnius; 

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

 
Vertinant šį kriterijų, buvo atsižvelgiama į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir 
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinimui. Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad 
savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos priemonės (tiek, kiek jų yra) iš esmės atitinka 
nacionalinės jaunimo politikos prioritetus.  

 
 

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

7.3. Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų praktinis 
veikimas  

7.4. Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas 
nacionalinės jaunimo politikos prioritetams  

7.5. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 16 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 

7. Indikatorius 
Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 

Apibūdinimas: jaunimo politika yra horizontali politika, jaunimo poreikiai apima 
įvairias sritis, kurias veikia įvairios sektorinės politikos. Šis indikatorius leidžia įvertinti 
jaunimo politikos horizontalumą ir tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka užtikrinamą 

JP plėtrą. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo politiką 
integruojančios 
struktūros 

Savivaldybėje 
veikia pariteto 
principu 
sudaryta 
Jaunimo reikalų 
taryba. 

Palyginti maži JRT veiklos 
įgaliojimai ir įtaka savivaldybės 
politikos formavimui. 
Menkas JRT aktyvumas – JRT 
pateikia mažai prašymų, 
formuluoja mažai 
rekomendacijų. 
 

Stiprinti JRT veiklą ir 
įgaliojimus, susieti JRT 
veiklą su JRK metinės 
veiklos programos 
formavimu ir 
įgyvendinimu. 
Formuoti metinius JRT 
veiklos planus ir priskirti 
atsakomybę už jų 
įgyvendinimą JRT 
nariams. 
JRT nariai patys turėtų 
aktyviau naudotis 
suteikiamomis 
galimybėmis, su kuriomis 
turėtų būti 
supažindinami. 

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

Nėra 
informacijos 

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

Galima būtų plėsti JRT, 
įtraukiant ir kitų 
savivaldybės skyrių 
atstovus, siekiant kad 
jaunimo politikos 
įgyvendinimas apimtų 
visas jaunimui svarbias 
viešosios politikos sritis 
(aktualiausios sritys: 
užimtumas, būstas, verslo 
skatinimas, socialinė 
apsauga). 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis veikimas 

Veikia kelios 
tarpžinybinės 
darbo grupės, 
susijusios ir su 
jaunimui 
aktualiais 
klausimais. 

Be JRT, tiesiogiai jaunimo 
klausimams skirtų tarpžinybinių 
tinklų nėra. Tarpžinybinėse 
komisijose ir darbo grupėse 
jaunimo atstovai nedalyvauja. 

JRT posėdžių metu 
įvertinti poreikius kurti 
atskiras darbo grupes 
jaunimo klausimų 
sprendimui (pvz., jaunimo 
užimtumo skatinimui). 
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 

Iš esmės 
atitinka. 

Įgyvendinami projektai galėtų 
būti grįsti jaunimo poreikių 
tyrimais, labiau į juos orientuoti. 
Galėtų būti skatinama ir 
fnansuojama jaunimo situacijos 
tyrimų veikla. 

Reikėtų diegti jaunimo 
poreikių tyrimų sistemą; 
aktyvinti jaunimo 
organizacijas jas 
įtraukiant į regiamus ir 
įgyvendinamus projektus. 
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 8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR 
INOVACIJOS  

Šis skyrius suteikia duomenų, atitinkančių Metodikos 6-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 (didesnis 
efektyvumas, rezultatyvumas, tinkamumas, poveikis ir naudingumas) ir 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 būdais5. 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. Apačioje esančioje 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 (arba atskirų priemonių) vykdymo 
tikslingumo vertinimas.    

 

                                                             
 
 

5 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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17 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 kelios dalys: 

 Pirma, pristatoma, kokios savivaldybėje veikiančios organizacijos sistemingai vykdo 
tyrimus  jaunimo politikos srityje (jeigu tokių yra); ir aptariami vykdomi jaunimo 
situacijos tyrimai – jų įvairovė, kokybė ir naudingumas; 

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

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

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

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

 Galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

Vertinimo metu Birštono savivaldybėje nebuvo identifikuota sistemingai jaunimo situacijos 
tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus atliekančių organizacijų. Savivaldybė turi galimybę 
užsakyti tyrimus viešųjų pirkimų būdu arba ugdyti vietinę kompetenciją atliekant tyrimus, 
tačiau vertinamu laikotarpiu šiomis galimybėmis pasinaudota nebuvo – per 2008-2011 m. 
laikotarpį jaunimo situacijos tyrimų atlikta nebuvo. 
 
 

 
Jaunimo situaciją, jaunimo politikos įgyvendinimą apžvelgia JRK metų veiklos ataskaitoje 
(2010 m.). Atskirai jaunimo situacijos stebėsenai skirtos sistemos savivaldybėje nėra, jokios 
organizacijos nėra atlikusios jaunimo tyrimų savivaldybėje, be to, pažymima, jog su turimais 
savivaldybės žmogiškaisiais ir organizaciniais ištekliais to padaryti nebūtų įmanoma. Kita 
vertus, interviu metu teigta, kad savivaldybėje yra tam tikri duomenys apie jaunimo situaciją, 
kurie neprieinami viešai, tačiau būtų suteikti kreipiantis į savivaldybę.  
 
Apibendrinant, Birštono savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo 
situacijos ir poreikių tyrimai nėra atliekami. Esant tokiai situacijai, tikėtina, bendrai 
stokojama informacijos apie priimamus sprendimus.  
 
 
 
 

8.1. Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai  

 8.2. Jaunimo situacijos stebėsena  
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Šios dalies tikslas yra nustatyti, ar jaunimo politika yra vertinama (ar ieškoma geriausių 
sprendimų jai įgyvendinti, ar vykdomi vidiniai ir/ar išoriniai vertinimai/įsivertinimai 
savivaldybėje ir jaunimo organizacijose); ar įgyvendinant jaunimo politiką vyksta gerosios 
praktikos sklaida.  
 
Atlikus vertinimą, nebuvo nustatyta, kad Birštono savivaldybėje būtų atlikti jaunimo politikos 
įgyvendinimo vertinimai. Akivaizdu, kad vertinimo naudojimas jaunimo politikos tobulinimui 
nėra naudojama praktika Birštono savivaldybėje. 
 
 

 
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti 
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos 
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė (pvz., kiek jaunimo 
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams). Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip 
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje.  
 
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija (apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą) 
yra kol kas mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmenyje.  
 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Birštono savivaldybėje tyrimų būdu 
surinkti duomenys nėra būtina sprendimų priėmimo sąlyga. Problema yra tai, kad nerenkami 
(ar renkama mažai) jaunimo situacijos duomenys, tuo tarpu didiausias jų privalumas 
atsiskleistų renkant juos sistemingai bei atliekant periodinius situacijos palyginimus. 
 

 
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per 
pastarųjų trejų metų laikotarpį; kokiu pagrindu (kokia informacija remiantis) įdiegti šie 
pokyčiai; kokie pokyčių diegimo rezultatai (suinteresuotųjų šalių požiūriu); ar esama 
skirtumų lyginant kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios šalys, ypač 
savivaldybės ir jaunimo atstovai. 
 
Remiantis vertinimo metu surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus 
metus Birštono savivaldybėje nebuvo įdiegta esminių pokyčių ar inovacijų (bent jau apie tai 
savivaldybės atstovai neturi informacijos). Šiai išvadai pritaria visos suinteresuotosios šalys – 
tiek jaunimo, tiek savivaldybės administracijos atstovai. Atskirai savivaldybių atstovų buvo 
paminėtas vienintelis JUMBO projektas, kurio tikslas – jaunimo grupių integracija į 
visuomenę. 
 
 

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

8.3. Jaunimo politikos vertinimas  

8.4. Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas  

 
8.5. Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant jaunimo 
politiką  

8.6. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 18 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos  
Jaunimo politikos 

tobulinimas ir 
inovacijos (6 ir 8 

Metodikos 
indikatoriai)  

Apibūdinimas: 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 

Vertintu 
laikotarpiu 
(2008-2011 m.) 
nenustatyta. 
 

Tyrimai nėra 
vykdomi 

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 
bendradarbiaujama su įvairiomis 
savivaldybėje veikiančiomis 
organizacijomis.  
Būtina diegti sistemingus jaunimo 
poreikių tyrimus, kuriuos atlikti kasmet, 
siekiant duomenų palyginamumo, 
situacijos pokyčių įvertinimo. Tam JRT 
turėtų išskirti svarbiausių tyrimo 
klausimų sąrašą, pasitelkti tinkamus 
tyrimo metodus (pavyzdžiui, 
savivaldybėje įdiegti apklausų įrankį), 
naudotis jaunimo organizacijų pagalba. 
Savivaldybėje įgyvendinama jaunimo 
politika turėtų būti kasmet vertinama 
pagal numatytus produkto ir rezultato 
rodiklius; o kas keturis–penkis metus 
turėtų būti atliekamas poveikio 
vertinimas (vertinama įtaka 
numatytiems efekto kriterijams). 
Poveikio vertinimas turėtų būti siejamas 
su savivaldybės strateginio plano 
įgyvendinimo pabaiga ir naujo plano 
formavimo pradžia, siekiant tinkamai 
atsižvelgti į vertinimo rezultatus. 
Politikos įgyvendinimo vertinimui 
savivaldybė turėtų numatyti reikiamus 
finansinius išteklius. 

Duomenys apie 
jaunimą 

Nerenkami 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Neatliekamas 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

Nenaudojami, 
nes 
duomenys 
nėra renkami 

Inovacijų taikymas ir 
plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo 
politiką 

Netaikomos 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS  

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

 
Birštono savivaldybė bendradarbiauja su užsienio šalių miestų partnerių savivaldybėmis 
Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Suomijoje bei Vokietijoje. 
 
Apie kartu su užsienio savivaldybėmis-partneriais įgyvendintus projektus bei gautą naudą 
vertinimo metu duomenų surinkta nebuvo. 
 
institucijų bei nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimas jaunimo politikos srityje. 
 

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

 19 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 

9 Metodikos 
indikatorius  

Tarptautiškumas yra vienas iš jaunimo politikos lietuvoje įgyvendinimo 
principų, nurodytų įstatyme ir programose. Šioje dalyje reikia aptarti, kiek 
savivaldybių jaunimo politika įgyvendinama vadovaujantis šiuo principu. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
 Savivaldybėje išplėtota 

palyginti stipri 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
veikla, jai skiriamas 
prioritetas, atsakingi 
savivaldybės 
darbuotojai daug 
dėmesio skiria 
tarptautiškumo 
skatinimui.  

Dėl žinių ir 
kompetencijos 
trūkumų savivaldybės 
jaunimas palyginti 
menkai pasinaudoja 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
teikiamomis 
galimybėmis, laiko jas 
mažiau aktualiomis. 

Pirma, reikėtų kuo geriau 
išnaudoti tarptautinio 
bendradarbiavimo 
galimybes savivaldybės 
administracijos darbuotojų, 
bei savivaldybės institucijų, 
dirbančių su jaunimu, 
atstovų kompetencijai 
stiprinti ir 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. 

 
 
 

9.1. Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos įgyvendinimo 
klausimais  

9.2. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 10. GEROJI PRAKTIKA 

Geroji praktika šio vertinimo kontekste suprantama kaip tokios jaunimo politikos 
savivaldybėse priemonės, dėl kurių sutaria suinteresuotosios šalys, arba kurios padeda 
efektyviai siekti jaunimo politikos tikslų. Taigi, gerąją praktiką galime suprasti tiek rezultato, 
tiek proceso prasme. Atsižvelgiant į Metodikos indikatorių struktūrą ir į viešosios politikos 
įgyvendinimo proceso etapus, galima skirti tokius gerosios praktikos aspektus: 

 Sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo 
organizacijų; 

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

 
Remiantis interviu ir apklausų duomenimis, pagrindinė Birštono savivaldybėje 
įgyvendinamos jaunimo politikos geroji patirtis yra susijusi su Birštono Jaunimo klubo 
įsteigimu.  
 
Viskas prasidėjo tada, kai Simona Gaidytė buvo išrinkta į Lietuvos mokinių parlamentą. 
Mokinių parlamentas Simoną įkvėpė naujiems darbams, kurie galėtų išspręsti jaunimo 
problemas, padėti jiems turiningiau praleisti laisvalaikį Birštone. 2007m. Balandžio 25d. su  
tuometine  jaunimo vyr. specialiste Laura  Grendienė registrų centre buvo įregistruotas 
Birštono jaunimo klubas (BJK). Taip Simona tapo pirmąja klubo prezedente, o Laura 
Grendienė BJK patarėja ir palaikytoja. 2008 metų liepą jaunimo reikalų vyr. specialiste 
išrinkta Inga Šiugždinienė. O 2009 metų sausį, Simonai išvykus krimsti aukštųjų mokslų, 
prezidentės pareigas užėmė Kristina Pašukevičiūtė.  
 
2007 m. įsteigtas Jaunimo klubas šiuo metu vienija apie 30 aktyvių dalyvių. Jo pagrindinis 
uždavinys – paskatinti Birštono savivaldybės jaunimą veikti. Šio klubo veikla įtraukia įvairių 
renginių organizavimą – pavyzdžiui, Birštono muzikinė fiesta, Naktinio tinklinio varžybos, 
teminiai kino vakarai, mokymai jaunimo diskriminacijos ir problematiškų jaunimo grupių 
integracijos į visuomenę tema, mokymai projektų rašymo tema, Tolerancijos akcija ir pan. 
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS  

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys turi būti glaustai apibendrinti pagal žemiau 
siūlomą preliminarų analizės modelį (2 pav.).  

 
24 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudarė VPVI autoriai 
 
Šioje dalyje visoje ataskaitoje pateikti ir vertinti duomenys yra apibendrinami pagal šiuos 
klausimus: 
 

 
Remiantis apklausos duomenimis, darytina išvada, kad šiuo metu Birštono savivaldybės 
jaunimo politika daugiausia orientuota į jaunimo užimtumą bei siekį ieškoti būdų, kaip 
pritraukti išsimokslinimą didmiesčiuose įgijusį jaunimą sugrįžti gyventi ir dirbti į Birštoną. 

 
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama kaip horizontali integruota politika 
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, įjungiant jaunimo tematiką į sektorinės 
politikos sritis. Jaunimo politikos įgyvendinimas yra integruotas į savivaldybės Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus, Socialinių reikalų komiteto bei Socialinės paramos ir vaiko teisių 
apsaugos skyriaus funkcijas; šiuo metu savivaldybėje veikia dvi darbo grupės, sudarytos iš 
skirtingų profilių darbuotojų. Esant reikalui, skyriai dirba kartu, svarstydami įvairius jaunimo 
klausimus, rengdami projektus, organizuodami renginius. Pastaruosius trejus metus 
reikšmingų pokyčių pastebėta nebuvo. 
 
 

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

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali? 
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Birštono savivaldybėje nėra sukurtas specialus instrumentas visų suinteresuotųjų šalių 
įsitraukimui (skirtingų jaunimo grupių ir su jaunimu susijusių organizacijų atstovams ir pan.), 
suinteresuotosios šalys veikiau įtraukiamos spontaniškai. Jaunimo ir jaunimui skirtų 
organizacijų dalyvavimo mastas apsiriboja dalyvavimu atskiruose savivaldybės tarybos 
posėdžiuose (per pastaruosius dvejus metus – maždaug du posėdžiai; ankstesni duomenys 
neužfiksuoti).   

 
Birštono savivaldybėje jaunimo politika nėra įgyvendinama remiantis tyrimų duomenimis, 
poreikių nustatymu – savivaldybėje nėra atlikta jokių tyrimų, ypač tęstinių, apie vietos 
jaunimą ir jo poreikius, nėra kaupiamos jokios duomenų bazės nei sisteminama informacija. 
Taip pat nėra atliekamas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas. 
 
  

 
Kadangi vertinimo metu buvo surinkta nedaug informacijos, sunku apibendrinti, ar nustatant 
savivaldybės JP prioritetus yra atsižvelgiama į skirtingų jaunimo grupių (organizuotų ir 
neformalių moksleivių, studentų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių subkultūrų 
atstovų, įvairių pomėgių ir pan. grupių) interesus. Viena vertus, savivaldybėje vykdoma 
jaunimo politika yra daugiau orientuota į jaunimą kaip homogenišką grupę, kita vertus, 
neatliekant analitinių tyrimų ir neišsiaiškinus specifinių poreikių, sunku įvertinti, ar net 
atsižvelgus į specifines grupes, poveikio priemonės pasiekia numatytą tikslą. Savivaldybėje 
neužfiksuota ir socialiai pažeidžiamų grupių integravimo sistemos. 

 

 
Apibendrinus apklausų ir interviu duomenis apie jaunimo politikai skiriamą biudžetą ir 
žmogiškuosius išteklius, matyti, jog savivaldybės paramos ne visai užtenka tiek lėšų, tiek kitų 
paramos formų prasme. Analizuojant paties jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos 
galimybes, matoma, jog pagrindinis trūkumas yra veiklos daugialypiškumas – kadangi 
dabartinė koordinatorė yra laikinai pavaduojanti į motinystės atostogas išėjusią kolegę, ji 
taip pat užima ir kitas atsakingas pareigas savivaldybėje. Be to, JRK nėra įtraukiama į tas 
savivaldybės komisijas ir darbo grupes, kurios turi reikšmingą poveikį sprendimams su 
jaunimo politika tiesiogiai susijusiose viešosios politikos srityse ir neturi galimybės daryti 
įtaką svarbiems sprendimams. 

 

 
Atsakant į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama jaunimo 
politika pasiekė reikšmingesnių rezultatų, geriausiai vertinti savivaldybės pasiekimai 
skatinant savanorystę – šis aspektas taip pat buvo minėtas kaip vienas iš jaunimo poreikių, 
kuris turėtų būti daugiau įtraukiamas į savivaldybės darbotvarkę. Kiti pasiekimai įvertinti kaip 
vidutiniai – jiems skirti 3 balai iš 5 galimų. 

 

Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą? 

Ar jaunimo politika yra informuota (grįsta poreikių nustatymu)? 

Ar įgyvendinant jaunimo politiką atsižvelgiama į visų jaunimo grupių 
interesus? 

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

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika savivaldybėje yra 
rezultatyvi? Jeigu taip (arba ne) – kodėl? 
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25 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=2 
 

3,00

3,00

3,00

3,00

4,00

3,00

3,00

0 1 2 3 4 5

Jaunimui skirto neformalaus švietimo 
plėtroje

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir 
verslumą

Rūpinantis jaunimo sveikata ir 
priklausomybių prevencija

Užtikrinant jaunimo 
dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

 
Šaltinis: Birštono savivaldybės organizacijų apklausa, 2011 
 
Apibendrinant, galima teigti, kad per pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama 
jaunimo politika nepasiekė ženklesnių rezultatų. Viena iš pagrindinių priežasčių yra bendra 
ekonominė situacija, sunkmečio laikotarpiu įtakojusi jaunimo emigraciją ir apatiją, verslo 
sektoriaus sunkumus (atitinkamai – mažesnes jaunimo įsidarbinimo galimybes), bei dėl 
finansinės krizės sumenkę savivaldybės finansinės galimybės inicijuoti naujoves ar didesnės 
finansinės apimties priemones. 
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