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 ĮVADAS  

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

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

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

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

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

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

 pirma, 2011 m. rugpjūčio mėn. buvo atlikti interviu su Elektrėnų savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriumi (JRK) bei savivaldybės jaunimo organizacijomis; 

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

 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos 
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėn. Apklausoje dalyvavo aštuonios 
Elektrėnų savivaldybėje veikiančios organizacijos, šeši savivaldybės administracijos 
atstovai ir aštuoni jaunimo atstovai. 

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

2011 m. Elektrėnų savivaldybės teritorijoje buvo du miestai – Elektrėnai ir Vievis, Semeliškių 
miestelis ir 275 kaimai. 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 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 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, Elektrėnų savivaldybė 
priskiriama „pusiau kaimo“ kategorijai. 
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis1, 2010 m. pradžioje Elektrėnų savivaldybėje 
gyveno 27622 gyventojai, iš jų 18653 Elektrėnų ir Vievio miestuose, 8969 – kaimuose; 2011 
m. pradžioje iš viso buvo apie 699 gyventojų mažiau (žr. 1 lentelę). 2011 m. pradžioje 
jaunimas (14-29 m.) sudarė 24 % visų gyventojų (žr. 1 lentelę).  
 
1 lentelė. Gyventojų skaičius Elektrėnų savivaldybėje 2011 m. pradžioje. 

Iš viso gyventojų Gyventojų skaičius 
mieste 

Gyventojų skaičius 
kaimuose 

Jaunimo skaičius 
savivaldybėje 

26923 18117 8806 6399 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis ir 
Elektrėnų savivaldybės JRK pateiktais duomenimis2. 
 

                                                             
 
 

1 http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M3010202&PLanguage=0. 
2 JRK suteikti duomenys apima JRK užpildyto klausimyno duomenis (statistinius duomenis, nuomonę, 
informaciją), dokumentus ir statistinius duomenis, kurie buvo pateikti elektroniniu paštu, ir interviu su JRK 
metu pateiktus faktus bei išsakytą nuomonę. 
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS 
ĮGYVENDINIMUI 

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

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

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

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

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

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

Dokumentas Patvirtintas 
(metai) 

1. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta savivaldybės jaunimo 
politikos koncepcija 

2008 

2. Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai dėl savivaldybės 
jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir tarybos sudėties patvirtinimo 

2011 

3. Savivaldybės institucijų dokumentai, kuriais atstovai deleguojami į 2011 

                                                             
 
 

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

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų struktūra 
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Dokumentas Patvirtintas 
(metai) 

savivaldybės jaunimo reikalų tarybą 
4. Jaunimo reikalų tarybos nuostatai 2011 
5. Jaunimo reikalų koordinatorės pareiginiai nuostatai 2009 
6. Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2009 metams 2009 
7. Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2010 metams 2010 
8. Jaunimo reikalų koordinatorės darbo programa 2011 metams 2011 
9. Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita už 2009 m. 2010 
10. Jaunimo reikalų koordinatorės veiklos ataskaita už 2010 m. 2011 
11. Parama naujai registruotiems verslininkams 2008 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Vienas svarbiausių jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą Elektrėnų savivaldybėje 
reglamentuojančių dokumentų yra 2008  m. Elektrėnų savivaldybės tarybos patvirtinta 
Elektrėnų savivaldybės jaunimo politikos koncepcija (toliau – Koncepcija). Koncepcijoje 
formuluojami savivaldybės jaunimo politikos tikslai, principai ir įgyvendinimo sritys, bei 
reglamentuojama konkreti savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos bei kitų 
savivaldybės institucijų veikla, siekiant įgyvendinti savivaldybės jaunimo politikos tikslus4. 
Koncepcijoje įtvirtinta, kad jaunimo politikos tikslus, principus ir kryptis formuoja 
savivaldybės taryba, kuri taip pat tvirtina jaunimo politikos įgyvendinime dalyvaujančios 
jaunimo reikalų tarybos (JRT) nuostatus ir sudėtį, o įgyvendinant jaunimo politiką 
savivaldybės administracijai padeda jaunimo reikalų koordinatorius (JRK). Atskirai 
reglamentuojama savivaldybės institucijų parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms, apibrėžiamos jaunimo organizacijų funkcijos ir neformalaus ugdymo 
principai. 
 
Formuojant jaunimo politiką Elektrėnų savivaldybėje dirba ir jaunimo reikalų taryba (JRT), 
kuri savo veiklą vykdo vadovaudamasi nuostatais, nustatančiais tarybos tikslus, funkcijas, 
darbo organizavimo principus ir tarybos sudėtį. Taryba sau kelia tokius tikslus: 1) padėti 
įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, nustatytose LR 
jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose, 2) koordinuoti savivaldybės 
jaunimo politikos įgyvendinimą, 3) užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą sprendžiant 
savivaldybės jaunimo politikos klausimus, 4) stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės 
institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei jaunimo organizacijų, taip pat 5) prisidėti prie jaunimo 
problemų sprendimo. 
 
Apibendrinant jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių aktų struktūrą, galima teigti, 
kad jaunimo politika Elektrėnų sav. pakankamai reglamentuota. Visų pirma, jau ketvirtus 
metus galioja Jaunimo politikos koncepcija, įtvirtinanti savivaldybės funkcijas formuojant 
savivaldybės jaunimo politikos tikslus, principus ir kryptis, apibrėžianti pačios jaunimo 
politikos esmę, tikslus bei principines kryptis. Antra, Jaunimo reikalų taryba veikia 
vadovaudamasi savo nuostatais, kuriuose įtvirtinami gana ambicingi tikslai bei, svarbiausia, 
siekis veikti glaudžiai bendradarbiaujant su savivaldybės administracija. 
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Elektrėnų savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje numatyti šie tikslai:  

 sudaryti sąlygas jaunam žmogui naudotis visomis Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose nustatytomis jaunimo teisėmis ir laisvėmis; 

                                                             
 
 

4 Elektrėnų savivaldybės jaunimo politikos koncepcija, 2008. 
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 užtikrinti, kad kiekvienas jaunas žmogus turėtų lygias su kitais žmonėmis teises ir 
nebūtų diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą 
lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, 
šeiminės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors kitų aplinkybių; 

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

taip pat pasirinkti jam priimtiniausią dalyvavimo visuomenėje formą.5 
 
Koncepcijoje numatyta, kad savivaldybė pagal savo galimybes finansuoja jaunimo 
organizacijų ir tarnybų, kaip įstaigų ir organizacijų, teikiančių jaunimui informacinę, socialinę, 
psichologinę ir kitokią pagalbą, veiklos projektus. Be to, kiekvienais metais savivaldybės 
taryba jaunimo reikalams numato skirti lėšų bei jaunimo organizacijoms lengvatinėmis 
sąlygomis gali leisti naudotis savivaldybei priklausančiomis patalpomis, technine įranga bei 
kitomis materialinėmis vertybėmis. 
 
Darbo su jaunimu principai atsispindi 2011 metų JRK veiklos plane, kuriame detalizuojamas 
pagrindinis veiklos tikslas - koordinuoti savivaldybės jaunimo politiką ir dalyvauti ją 
inicijuojant ir formuojant. Veiklos planas labai išsamus ir detalus – jame nurodomi ne tik 
koordinatoriaus sau keliami uždaviniai (rinkti, analizuoti ir skleisti informaciją jaunimo 
politikos klausimais, skatinti tarptautinį jaunimo ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimą, 
koordinuoti savivaldybės jaunimo savivaldos institucijų bei jaunimo organizacijų dalyvavimą 
įgyvendinant jaunimo politiką), bet ir numatomi šių uždavinių įgyvendinimo terminai bei 
planuojami pasiekti rezultatai. 
 
Savivaldybės 2011 - 2013 m. strateginiame plėtros plane jaunimo politikai atskiri tikslai ir 
uždaviniai nėra suformuluoti, tačiau jaunimo politikai įgyvendinti skirtos atskiros priemonės, 
kurios apžvelgiamos plano prieduose: švietimo ir ugdymo programoje, socialinės apsaugos 
plėtojimo programoje, sveikos, švarios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimo programoje, 
kultūros veiklos ir sporto plėtojimo programoje. Minėtose programose numatytas 
priemones pavedama vykdyti tiems savivaldybės skyriams ir institucijoms, kurių funkcijos 
susijusios su socialinėmis paslaugomis, kultūra, sportu, švietimu. 
 
Apklausoje dalyvavę savivaldybės administracijos atstovai kaip ir kitų organizacijų atstovai 
savivaldybės vykdomą jaunimo politiką įvertino vidutiniškai6 – vertinimo vidurkiai nesiekia 4 
balų iš 5 galimų (1 pav.). Atstovų nuomonė išsiskyrė ties savivaldybės atsižvelgimu į socialiai 
pažeidžiamo jaunimo poreikius – organizacijų, dirbančių su jaunimu, atstovai, šią 
savivaldybės atliekamą funkciją įvertino geriau negu patys savivaldybės atstovai, kurie buvo 
savikritiškesni – atitinkamai 3,7 ir 2,8 balais. 
 
Kalbant apie bendrą vertinimą, matyti, jog, tyrimo dalyvių nuomone, yra jaunimo grupių, 
kurių poreikiai savivaldybės dėmesio nesulaukia – šis aspektas vertinamas žemiau nei 
vidutiniškai. 
 

                                                             
 
 

5  Ten pat. 
6 Čia ir toliau ataskaitoje pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas vertinamas 
skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai neatitinka (neatsižvelgia / neįtraukia ir t.t. atitinkamai pagal vertinamą 
rodiklį), 2 – prastai atitinka, 3 – vidutiniškai atitinka, 4 – gerai atitinka, 5 – puikiai atitinka  
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1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę, 
įvertindami skalėje nuo nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 
5 – visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. N=147 

3.1

2.6

3.1

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

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: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 
Kalbėdami apie tai, kokie jaunimo poreikiai turėtų būti daugiau nagrinėjami savivaldybėje, 
tyrimo dalyviai  vieningai išskyrė užimtumo klausimą (tikėtina, susijusį ir su veikla laisvalaikiu 
ir situacija darbo rinkoje), pagalbą socialiai pažeidžiamam jaunimui bei jaunų šeimų 
situacijos ir jų gyvenamojo būsto klausimus. Savivaldybės administracijos atstovai daugiau 
akcentavo verslumo, o jaunimo organizacijų atstovai – savanorystės, sporto, patriotizmo 
temas (2 pav.).  
 
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys / kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone,  turėtų 
būti daugiau įtraukiami į  savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=14 

14.3

7.1

85.7

42.9

35.7

35.7

28.6

50.0

14.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Švietimas

Socialinė apsauga

Užimtumas

Verslumas

Savanorystė

Pagalba socialiai pažeidžiamam …

Sportas

Jauna šeima ir būstas

Kita

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 
Savivaldybės administracijos ir organizacijų atstovų nuomone, jaunimo politikos klausimai 
vis daugiau įtraukiami į savivaldybės politiką (3 pav.). 

                                                             
 
 

7 Čia ir toliau N = į klausimą atsakiusių apklausos respondentų skaičius. 
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3 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės 
politiką nuo 2008 m.? Proc. atsakiusiųjų. N=14 

64.3

0.0

28.6

7.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Jaunimo politikos klausimai vis labiau 
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių 

darbotvarkę

Jaunimo politikos klausimai vis mažiau 
įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių 

darbotvarkę

Nėra reikšmingų pokyčių

Negaliu atsakyti

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 
Savivaldybės administracijos atstovai dažniau teigė, jog jaunimo poreikiai per pastaruosius 
keletą metų nepakito, minėtas tik jaunimo organizacijų skaičiaus kiekybinis pokytis 
(padaugėjo), tuo tarpu kitų organizacijų atstovų manymu, poreikiai pasikeitė. Aktualesni 
tapo jaunimo nedarbas ir emigracija, todėl, jų nuomone, savivaldybė turėtų dirbti šia linkme, 
taip pat skirti daugiau dėmesio jaunoms šeimoms. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kitų 
organizacijų atstovų nuomone, jaunimas rodo vis daugiau noro savanoriauti, priklausyti 
organizacijoms, patys rengia projektus, dalyvauja mokymuose, todėl išaugo mokymų ir 
konsultacijų poreikis. Tačiau savivaldybės atstovai pabrėžia, kad jaunimas nepakankamai 
aktyvus – jų turimais duomenimis, organizacijų veikloje dalyvauja šiek tiek daugiau nei 
dešimtadalis visų jaunuolių.  
 
Apibendrinant, galima konstatuoti, jog savivaldybė turėtų nuolat galvoti apie naujų būdų 
sudominti ir pritraukti jaunimą suradimą. Pagrindinės savivaldybės jaunimo politikos kryptys 
- jaunimo užimtumo skatinimas, pagalba jaunoms šeimoms, socialiai pažeidžiamam jaunimui 
- atitinka jaunimo išsakomus poreikius, tačiau lieka erdvės tobulėti tokiose srityse kaip 
jaunimo emigracija, auganti asmeninė motyvacija savanoriauti, noras kurti savo 
organizacijas bei inicijuoti ir vykdyti projektus šiose srityse, pvz.: 

 kitų organizacijų atstovų nuomone, Elektrėnų savivaldybė susiduria ne su abejingu 
ar neįtrauktu, o kaip tik su motyvuotu ir norinčiu dalyvauti jaunimu, kuris 
akcentuoja, jog savivaldybė ir JRT turėtų skatinti jaunimo organizacijų steigimąsi, 
palaikymą ir finansavimą; 

 jaunimo atstovai pabrėžia pasikeitusius jaunimo poreikius nuo pasyvumo link 
asmeninės atsakomybės ir bendruomeniškumo – kadangi jaunimas nori 
savanoriauti, pats kurti ir dalyvauti projektuose, reikėtų tam sudaryti tinkamas 
sąlygas ir palaikyti šias „iš apačios“ kylančias iniciatyvas; 

 daugiau dėmesio reikėtų skirti jaunoms šeimoms – tai akcentuoja ir patys 
savivaldybės adminstracijos atstovai. Tiek jų, tiek kitų organizacijų atstovų teigimu, 
jaunos šeimos dažniausiai susiduria su užimtumo bei būsto problemomis; 

 savivaldybės administracijos atstovai išskiria ir sumažėjusio finansavimo problemą.  
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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 politiką savivaldybėje įgyvendina savivaldybės administracija (JRK, taip pat atskiri 
savivaldybės struktūriniai padaliniai pagal jiems priskirtas funkcijas) ir JRT. Vykdydami savo 
tiesiogines funkcijas, prie jaunimo politikos įgyvendinimo taip pat prisideda savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Socialinės paramos skyrius ir kt. 
 
3 lentelė. Institucijos ir valstybės tarnautojai atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą. 

Institucija Skyrius / valstybės tarnautojas / 
valdymo institucija 

Kaip prisideda 
įgyvendinant 

jaunimo politiką 
savivaldybėje 

(funkcijos) 

Indėlio į jaunimo 
politikos 

įgyvendinimą 
įvertinimas 

(žemas, vidutinis, 
aukštas) 

Elektrėnų 
savivaldybės 
administracija 

Jaunimo reikalų koordinatorė 
(1) 

Tiesioginė funkcija Aukštas 

Švietimo, kultūros ir sporto 
skyrius 

Netiesioginė 
funkcija 

Vidutinis 

Socialinės paramos skyrius Netiesioginė 
funkcija 

Vidutinis 

Verslo ir turto valdymo skyrius Netiesioginė 
funkcija 

Vidutinis 

Savivaldybės gydytojo tarnyba Netiesioginė 
funkcija 

Vidutinis 

Ūkio plėtros skyrius Netiesioginė 
funkcija 

Vidutinis 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
JRK duomenimis, savivaldybėje už jaunimo politikos įgyvendinimą atsakingi 10 valstybės 
tarnautojų, ir visi jie jaunimo politiką įgyvendina greta savo tiesioginių funkcijų. 
 
Savivaldybėje veikia 2011 m. birželio mėn. buvo suformuota ir patvirtinta Jaunimo reikalų 
taryba, kuri sudaroma laikantis pariteto, t.y. lygiateisės partnerystės principo – renkama 12 
narių, iš kurių 5 yra savivaldybės institucijų atstovai ir 7  jaunimo organizacijų ar NVO, 
dirbančių su jaunimu, atstovai. 

 
2010 m. Elektrėnuose buvo įkurtas Atviras Jaunimo centras, kur dirba vienas etatinis 
darbuotojas ir keturi savanoriai. Pasak paties centro atstovų, tai centras, kuris yra atviras 
kiekvienam jaunam (nuo 14 iki 29 metų) žmogui, kuris ieško saugios aplinkos, bendravimo, 
buvimo kartu formų, turi laisvo laiko, tačiau nežino kaip ir kur jį turiningai praleisti. 
 
Apibendrinant galima teigti, jog Elektrėnų savivaldybėje formaliai sudarytos pakankamos 
jaunimo politikos įgyvendimo prielaidos: suformuota ir veikia Jaunimo reikalų taryba, 
patvirtinti jos nuostatai, reguliariai rengiami JRT posėdžiai. Veikia ir vietinės jaunimo ar 
dirbančios su jaunimu organizacijos, per kurias iš dalies įgyvendinami jaunimo politikos 
principai - Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė, jaunimo ir moksleivių organizacija  
„Idėja“, Šaulių sąjunga, mokinių tarybos, Elektrėnų policijos komisariatas, Verslo, turizmo ir 
informacijos centras, Vaikų ir jaunimo užimtumo centras „Naujoji karta“. 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės 
tarnautojai 
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Šiame skyriuje vertinama, ar 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 sąlygas tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu skatinti įgyvendinamos 
jaunimo politikos kokybę. 
 
Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra valstybės tarnautojas, tiesiogiai 
pavaldus ne savivaldybės administracijos direktoriui, o Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. 
Nuo 2008 m. JRK pareigas Elektrėnų savivaldybėje eina Liudmila Baslykienė. 
 
Be jaunimo reikalų koordinavimo, JRK atlieka tokias funkcijas: organizuoja ir koordinuoja 
Vaiko gerovės komisijos darbą, koordinuoja Švietimo rėmimo programos įgyvendinimą. 
Taigi, JRK Elektrėnų savivaldybėje dirba ne vien jaunimo politikos įgyvendinimo srityje, o 
jaunimo reikalams skiria apie 60 procentų savo laiko. 
 
JRK veikia vadovaudamasi Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto 
jaunimo teisių apsaugai pareigybės aprašymu. Jame įtvirtintos šios JRK funkcijos:  

 inicijuoti jaunimo politikos įgyvendinimo priemones; 
 rengti  savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus tvirtinamų 

dokumentų, susijusių su jaunimo politika ir jos įgyvendinimu, projektus; 
 kaupti ir skleisti informaciją visuomenei, jaunimui ir jaunimo organizacijoms; 
 koordinuoti savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą; 
 vykdyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir 

įgyvendinimo srityje; 
 bendradarbiauti su jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis 

organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis; 
 atstovauti jaunimo interesus, jaunimo politikos klausimus darbo grupėse ir 

komisijoje; 
 inicijuoti jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus Europos Sąjungos ir 

Lietuvos fondams; 
 dalyvauti plėtojant bendradarbiavimą jaunimo politikos įgyvendinimo srityje su 

kitomis savivaldybėmis ir užsienio šalimis. 
 
Šis funkcijų sąrašas didžiąja dalimi atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį 
Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą8, tačiau 
neišskiria kai kurių funkcijų, numatytų 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje9, pvz.: 

 rinkti ir sisteminti duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo 
padėtį, analizuoti jos pokyčius, teikti išvadas ir pasiūlymus savivaldybės 
administracijos direktoriui, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoti apie 
jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę (7.2 punktas); 

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

                                                             
 
 

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

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

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo sąlygos 
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 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). 

 
JRK pareigybės aprašyme nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas neatitinka 
Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatos (9 
punkto) – JRK yra pavaldus ne savivaldybės administracijos direktoriui, bet savivaldybės 
struktūrinio padalinio vedėjui. Kaip buvo minėta aukščiau, remiantis Elektrėnų savivaldybės 
JRK pareigybės aprašymu, JRK yra priskirta keletas tiesiogiai su jaunimo politikos 
įgyvendinimu tiesiogiai nesusijusių funkcijų. 
 
Prioritetinėmis 2011-2012 m. JRK veiklos kryptys yra jaunimo organizacijų 
stiprinimas, sudarant galimybę joms steigtis, užtikrinant kiekvienais metais augantį 
finansavimą jų veikloms, užtikrinant jų veiklos kokybės gerinimą. Be to, savo uždaviniu JRK 
laiko savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, kurios pagalba galima būtų spręsti įvairius 
jaunimo politikos formavimo klausimus, darbo palaikymą.  
 
JRK gali teikti įvairius pasiūlymus savivaldybės institucijoms, tačiau 2008 m. – 2011 m. 
pasiūlymai jaunimo politikos klausimais teikiami nebuvo. 
 
JRK jaunimo klausimais yra įtraukta į šias darbo grupes bei komisijas, kurios turi esminį 
poveikį sprendimams su jaunimo politika tiesiogiai susijusiose viešosios politikos srityse:  

 Vaiko gerovės komisija, 
 Savivaldybės jaunimo reikalų taryba; 
 Bendruomenės sveikatos komisija; 
 Švietimo rėmimo programų komisija; 
 Narkotikų kontrolės komisija. 
 

Taigi JRK iš esmės dalyvauja visose darbo grupėse, kuriose sprendžiami jaunimui aktualūs ar 
su jaunimu susiję klausimai. Be to, pati JRK pažymi, jog veiklos, susijusios su jaunimo 
politikos įgyvendinimu, yra įtrauktos į savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planą, tad 
yra visos galimybės dalyvauti ir daryti įtaką sprendimų priėmimui.  
 
Remiantis vertinimo duomenimis, savivaldybė sudaro pakankamas sąlygas JRK kelti 
kvalifikaciją.  Žemiau lentelėje pateikiama informacija apie  seminarus ir kvalifikacijos kėlimo 
kursus.  
 
4 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 2010-2011 m. 

Data Kursai / seminarai 

2008 
Seminaras JRK (JRD); „Atviri jaunimo centrai-jaunimo poreikiams (JRD); 
narkotikų kontrolės narių mokymai; ilgalaikė mokymų programa 
„Dalyvauk IR tu“; JRK suvažiavimas; „Darbas su jaunimu OCN 2“ ir 
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Data Kursai / seminarai 
„Darbas su jaunimu nutolusiose vietovėse“ (gautas jaunimo darbuotojo 
sertifikatas); Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo politikos 
įgyvendinimas“. 

2009 Seminaras skirtas jaunimo reikalų tarybų veiklos efektyvinimui; „Darbas 
su jaunimu-OCN 3“; „DEMO“ (JTBA). 

2010 
JP tendencijos Europoje (JRD); “Jaunimo subkultūros ir stereotipai apie 
jaunimą“(PIC); kvalifikacijos kėlimo kursai JRK (NJRKA); „Koordinalizacija 
2010“.  

2011 „Pilietiškumo ir demokratiškumo pagrindai mokykloje. Mokinių 
savivaldos modeliai“ (PIC); „Kokybės link“(JTBA). 

Šaltinis: JRK informacija. 
 

Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados: 
 privalumas tas, kad Elektrėnų savivaldybėje veiklos, susijusios su jaunimo politikos 

įgyvendinimu, yra įtrauktos į savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planą; 
koordinatorius dalyvauja darbo grupėse, tiesiogiai priimančiose sprendimus dėl 
jaunimo klausimų; 

 savivaldybėje veikia JRT, apibrėžtos JRK kompetencijos sritys, parengti metiniai 
veiklos planai, sudarytos galimybės tobulintis; 

 vienas iš trūkumų yra tas, kad šalia jaunimo politikos įgyvendinimo JRK turi ir kitų 
veiklų - vienas koordinatorius turi atlikti ir administracijos pavestus darbus, ir 
formuoti jaunimo politiką, ir atlikti jaunimo darbuotojo darbą, be to, JRK pasigenda 
strateginio planavimo, konkrečių veiklos sudarymo (planavimo) metodų; 

 prie trūkumų galima priskirti tai, kad savivaldybėje neatliekamas jaunimo politikos 
įgyvendinimo vertinimas. Kita vertus, tam naudojami jaunimo situacijos stebėsenos 
duomenys, tyrimai ir vertinimai – JRK teigimu, jie pasitarnauja savivaldybės 
strateginiam planui rengti, vaikų vasaros poilsio klausimams spręsti, nusikaltimų 
prevencijai, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos tobulinimui, 
institucinės paramos klausimams. 

 

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

Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui 

ir įgyvendinimui 
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Pakankamai aiškiai 
reglamentuota jaunimo 
politika - patvirtinta 
jaunimo politikos 
koncepcija, JRK veiklos 
planai ir ataskaitos. 
Jaunimo politikos 
priemonės įvardintos 
savivaldybės 
strateginiame plane. 

Nėra patvirtinta 
jaunimo politikos 
strategija. Planavimo 
dokumentuose 
neišskiriamos 
prioritetinės jaunimo 
grupės, joms skirtos 
specifinės 
priemonės. 

Reikėtų apsvarstyti, ar 
savivaldybėje būtina 
jaunimo politikos 
strategija, ar esamų 
planavimo dokumentų 
pakanka. 
Sistemingai tiriant ir 
vertinant jaunimo 
situaciją, analizės 
pagrindu dera išskirti 
prioritetines jaunimo 

2.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Prielaidos jaunimo 
politikos formavimui 

ir įgyvendinimui 
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
grupes, joms numatyti 
specifines priemones. 

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

Veikia Jaunimo reikalų 
taryba. 

 Numatyti metinį JRT 
veiklos planą. 

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus darbo 
sąlygos 

JRK dirba ne tik su 
jaunimo klausimais, bet 
jiems jiems skiria 
daugiau negu pusę savo 
laiko. Geros galimybės 
kvalifikacijai tobulinti, 
priklausymas įvairioms 
darbo grupėms. 

JRK pareigybės 
aprašymas Pavyzdinį 
savivaldybės 
jaunimo reikalų 
koordinatoriaus 
pareigybės 
aprašymą atitinka tik 
iš dalies. Maža JRK 
įtaka savivaldybėje 
priimant 
sprendimus, 
įtakojančius jaunimo 
situaciją regione. 

JRK galimybės inicijuoti 
struktūrinius pokyčius 
jaunimo politikoje 
tiesiogiai susiję su 
prioritetu, teikiamu 
jaunimo politikos 
įgyvendinimui 
savivaldybėje. Siektinus 
JRK veiklos rezultatus, 
priemones galėtų 
numatyti ne pati JRK, 
kaip yra dabar, o Jaunimo 
reikalų taryba. Stiprinant 
JRT veiklą, stiprėtų ir JRK 
galimybės. 
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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 dalyvauti10. Pateikiamas vertinimas, ar savivaldybėje 
sudarytos sąlygos užtikrinant visapusišką jaunimo dalyvavimą ir remiant jaunimo 
organizacijas bei kokia yra tikslinių grupių nuomonė apie suteiktas dalyvavimo galimybes. 
Skyrių sudaro šešios dalys: 

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

 antra, pristatomas jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų 
savivaldoje; 

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

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

politiką savivaldybėje; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Remiantis surinktais duomenimis, Elektrėnų savivaldybės tarybos jauniausia narė, Lietuvos 
centro partijos atstovė, Laura Andrijauskaitė yra gimusi 1983-09-06, vadovaujantis LR 
Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 2 str. nuostata, ji yra priskirtina jaunimui (antras 
jauniausias savivaldybės tarybos narys yra gimęs 1979 m.).  
 
Taigi, savivaldos veikloje (aukščiausiu lygmeniu) dalyvauja politinei partijai priklausantis 
jaunas asmuo. Visgi, kitų, jaunimui priskirtinų asmenų aktyvus dalyvavimas savivaldos 
veikloje yra tik epizodinis: jaunimo atstovai retai dalyvauja savivaldybės komitetų, darbo 
grupių ir pan. posėdžiuose, jie taip pat nedažnai (pvz. patariamojo balso teise) dalyvauja 
tarybos posėdžiuose.  
 

 
Remiantis surinktais duomenimis, Elektrėnų savivaldybėje yra šios vietos bendruomenių 
organizacijos: 

 Elektrėnų bendruomenės iniciatyvų centras; 
 Žebertonių bendruomenė; 
 Kazokiškių bendruomenė; 

                                                             
 
 

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

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją 
teritoriją  

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu dirbančių organizacijų 
savivaldoje  
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 Semeliškių bendruomenė „Strėva“; 
 Vievio bendruomenės santalka; 
 Abromiškių  bendruomenė.  

 
Visos apklausoje dalyvavusios organizacijos (ne savivaldybės administracijos atstovai) 
nurodė, kad jaunimas savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, vietos 
organizacijų savivaldoje. JRK teigimu, Elektrėnų vietos veiklos grupės veikloje yra jaunimo 
atstovas, kuris atsakingas už jaunimo interesų atstovavimą. Taip pat daugelyje vietos 
bendruomenių yra jaunimo atstovai. Savivaldybės jaunimo reikalų taryboje yra  jaunimo ir 
jaunimo organizacijų atstovai. 
 
Žemiau pateikiama informacija tik apie su jaunimu dirbančias organizacijas, apie kurias 
vertinimo metu buvo pateikti duomenys.  
 
6 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos 

Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas 
VšĮ Vievio jaunimo centras Pelno nesiekianti 

įstaiga 
Jaunimo užimtumo skatinimas, 
darbas su prevenciniu jaunimu 

Agentūros „Visos Lietuvos vaikai“ 
(SOS vaikai) Trakų, Semeliškių 
filialas 

Socialinė organizacija Ginti ir atstovauti vaikų ir 
jaunimo teises, mažinti socialinę 
atskirtį 

VšĮ Elektrėnų savivaldybės 
kultūros centro jaunimo centras 

Savivaldybės įkurta 
įstaiga 

Jaunimo užimtumas, socialinė 
integracija 

NO Semeliškių vaikų ir jaunimo 
užimtumo centras „Lašas“ 

Vaiko dienos centras Jaunimo užimtumas, socialinė 
integracija 

Sporto, turizmo ir pramogų 
centras 

Pelno nesiekianti 
įstaiga 

Laisvalaikio veikla 

Elektrėnų kultūros centras Viešoji įstaiga Kultūrinė veikla, renginiai 
Elektrėnų meno mokykla Viešoji įstaiga Meninis ugdymas 
Vievio meno mokykla Viešoji įstaiga Meninis ugdymas 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
Vertinimo metu paaiškėjo, jog jaunimas turi visas galimybes dalyvauti su jaunimu dirbančių 
organizacijų savivaldoje  - JRK nuomone, jauni žmonės patys kuria, dalyvauja NVO veikloje, 
daugelis vadovaujančiųjų NVO yra jauni žmonės, todėl aktyviai dalyvauja NVO savivaldoje. 
 

 
Vertinimo metu, remiantis JRK pateiktais duomenimis, buvo sudarytas toks Elektrėnų 
savivaldybėje veikiančių organizacijų sąrašas. 
 
7 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos 

Organizacija Organizacijos 
tipas Veiklos tikslas Narių 

skaičius 
 „Reveransas“ Visuomeninė 

organizacija 
(asociacija) 

Šokių klubas nuolat organizuoja ir 
įgyvendina aktyvų laisvalaikio užimtumą 
vaikams ir jaunimui, organizuoja socialinių 
šokių mokymus. 

12 

Draugystė Sporto klubas 
(asociacija) 

Sportininkų meistriškumo ugdymo ir 
klubo sportinė veikla  

30 

Vievio žiedas Visuomeninė 
organizacija 
(asociacija) 

Bendruomenės sportinių ir kultūrinių 
poreikių tenkinimas. Klubinės veiklos 
skatinimas vietos bendruomenės tarpe. 
Jaunimo užimtumo skatinimas. 

n.d. 

3.3 Jaunimo veikla  
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Organizacija Organizacijos 
tipas Veiklos tikslas Narių 

skaičius 
„Idėja“ Moksleivių ir 

jaunimo 
organizacija 
(asociacija) 

Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo 
organizavimas, prevencinė veikla. 
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Keliautojų 
klubas 

Visuomeninė 
organizacija 
(asociacija) 

Propaguoti vaikų ir jaunimo tarpe sveiką 
gyvenimo būdą. 

n.d. 

Jaunųjų 
liberalų 
aljansas 
Elektrėnų sk. 
 

Politinė 
organizacija 

Ugdyti jaunimo tarpe patriotiškumą, 
pilietiškumą; laisvalaikio organizavimas 

n.d. 

Šaulių kuopa 
 

Visuomeninė 
pilietinė 
organizacija 
(asociacija) 

Pilietiškumo ugdymas, laisvalaikio 
užimtumas. 

35 

JO „Darbas“ 
Elektrėnų sk. 

Politinė 
organizacija 

Ugdyti jaunimo tarpe patriotiškumą, 
pilietiškumą. 

n.d. 

Jaunieji 
liberalcentristai 

Politinė 
organizacija 

Ugdyti jaunimo tarpe patriotiškumą, 
pilietiškumą; laisvalaikio organizavimas 

n.d. 

LAO-MUEY 
„Pantera“ 

Rytų kovos menų 
sporto klubas 
(asociacija) 

Klube mokoma Rytų kovos menų (Lao-Tai 
boksas ir kung- fu); taip pat savigynos, 
sveikatingumo jogos, lankstumo, 
kvėpavimo pratimų. Grupės: vaikų (9-12 
metų), paauglių (13-18 metų), 
suaugusiųjų (nuo 18 metų).  

n.d. 

 „Energija“ Elektrėnų ledo 
ritulininkų klubas 
(asociacija) 

Ledo ritulio vystymas ir meistriškumo 
siekimas Elektrėnų savivaldybėje. 

n.d. 

Elektrėnų 
teniso klubas 

Sporto klubas 
(asociacija) 

Vaikų ir jaunimo teniso gebėjimų 
skatinimas, tobulinimas, meistriškumo 
didinimas. 

n.d. 

 „Poseidonas“ Sporto klubas 
(asociacija) 

Krepšinio propagavimas vaikų ir jaunimo 
tarpe. 

n.d. 

Semeliškių 
bendruomenė 
„Strėva“ 

Visuomeninė 
organizacija 
(asociacija) 

Formuoti ir koordinuoti jaunimo politiką 
Semeliškių seniūnijoje. Organizuoti 
laisvalaikį. 

n.d. 

Elektrėnų 
Marijos - 
Kankinių 
Karalienės 
parapijos 
jaunimo grupė 

Religinė 
organizacija prie 
Elektrėnų 
bažnyčios 
(neformali grupė) 

Krikščioniškasis jaunimo auklėjimas, 
chorinė veikla, piligriminės kelionės. 

n.d. 

 „Naujoji 
karta“ 

Vaikų ir jaunimo 
užimtumo centras 
(asociacija) 

Jaunimo laisvalaikio užimtumas, pramogų 
organizavimas, socialinė pagalba. 

n.d. 

Šaltinis: sudaryta autorių. 
 
Taip pat savivaldybėje veikia 11-12 neformalių jaunimo grupių, kurių sąrašas pateikiamas 8 
lentelėje. 
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8 lentelė. Neformalios jaunimo grupės 
Neformali jaunimo grupė Veiklos tikslas 

Jaunų mamų klubas Vienyti jaunas mamas 
Keliautojų klubas Organizuoti ir dalintis informacija apie keliones 
Jaunųjų ūkininkų klubas Vienyti jaunuosius ūkininkus 
3 grupės užsiimančios sportine 
veikla 

Sportas 

3 subkultūrų grupės: metalistai, 
emo, pankai 

Vienyti vienai subkultūrai priklausantį jaunimą 

Krikščioniškasis jaunimo klubas Vienyti krikščioniškųjų pažiūrų jaunimą 
Riedutininkų grupė Vienyti riedučiais važinėjantį jaunimą 
Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis. 
 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad įsikūrusių jaunimo organizacijų yra 
pakankamai. Tyrime dalyvavusių kitų organizacijų narių teigimu, dalyvavimas 
neformaliajame mokyme ar ugdyme nėra visiems prieinamas; buvo kalbama apie patogesnį 
organizacijų veikimo laiką, jaukesnę aplinką bei susisiekimo, ypač kaimiškose vietovėse, 
problemas. 

 
4 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą. N=14 

62.5

37.5

0.0

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti 
veikloje

Veiklos pakanka, tačiau tik dalis 
jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje 

veikloje

Tokios veiklos labai mažai

Kita 

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 
Atsakydami į klausimą, kaip būtų galima padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimui skirtoje 
veikloje, apklausos respondentai pažymėjo, kad pagrindinė problema – susisiekimas: beveik 
visa siūloma veikla vyksta didesniuose savivaldybės miesteliuose, todėl  ji sunkiau prieinama 
jaunimui, gyvenančiam kaimo vietovėse, kurias transportas pasiekia vos dukart per dieną. 
 

 
Pagal savivaldybės pateiktus duomenis, Elektrėnų savivaldybėje veikia 9 formaliojo švietimo 
įstaigos ir 2 neformaliojo ugdymo įstaigos (9 lentelė). Kalbant apie įstaigų, kur veikia jaunimo 
savivalda, skaičių, buvo pažymėta, jog mokinių tarybos, veikiančios formalaus švietimo 
įstaigose, atstovauja mokinių interesus tiek mokyklos tarybose, tiek JRT, tiek Lietuvos 
mokinių parlamente. 
 

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

Švietimo įstaigos tipas Įstaigų skaičius Įstaigų, kuriose jaunimas 
dalyvauja savivaldoje, skaičius 

Formalaus švietimo įstaiga 9 3 
Organizacijos, teikiančios neformalaus 
švietimo paslaugas jaunimui 

2 - 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis. 
Elektrėnų savivaldybėje yra dveji vaikų globos namai, tačiau jų savivaldoje jaunimas 
nedalyvauja. 
 

 
Kaip jau buvo minėta, Elektrėnų savivaldybėje formaliai jaunimas dalyvauja formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje per Jaunimo reikalų tarybą, kuri atstovauja 
jaunimo interesus savivaldybėje. 
 
Jaunimo organizacijų atstovų teigimu, nuo 2008 metų bendravimas su savivaldybe tapo 
intensyvesnis, savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo atstovų siūlymus dėl veiklos ar politikos 
tobulinimo, be to, savivaldybė gerai įtraukia jaunimą priimant sprendimus dėl veiklos, 
susijusios su jaunimu. Taigi galima vertinti, jog jaunimo įtaka savivaldybėje nėra formalus, tik 
„popieriuose“ numatytas dalykas, o greičiau reali veikla priimant jiems aktualius sprendimus. 
 
5 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais (1 – visiškai nesutinku, 5 – 
visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai, atsakė tik kitos organizacijos (ne savivaldybės 
administracijos atstovai). N=8 

3.83

3.63

3.86

3.67

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe tapo intensyvesnis nuo 

2008 m.

Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio 
į jaunimo situaciją ir problemas 

pokyčiai nuo 2008 m.

Savivaldybė gerai įtraukia jaunimą  
priimant sprendimus dėl veiklos, 

susijusios su jaunimu

Savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo 
atstovų siūlymus dėl politikos/veiklos 

tobulinimo

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 
Jaunimo atstovai turi galimybę dalyvauti savivaldybės posėdžiuose, sprendžiant klausimus, 
susijusius su jaunimu, bei arba teikia siūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo, arba 
ketina juos pateikti artimiausiu laiku. Jų nuomone, į pasiūlymus yra atsižvelgiama – buvo 
minėta, kad buvo atsižvelgta į jaunimo nuomonę organizuojant Atvirų durų dienas, kitus 
renginius, pagelbėjant betarpiškai bendrauti su savivaldybės administracijos vadovais. Tarp 
neįgyvendintų siūlymų minėti etato steigimas jaunimo centre bei riedlenčių parko steigimas. 
 
Atsakydami į klausimą, kaip bendradarbiauja su savivaldybės JRK, dauguma apklausoje 
dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovų pažymėjo, kad vyksta abipusis apsikeitimas 
informacija (gauna bei teikia įvairią informaciją), įgyvendina įvairius projektus. Tik beveik 

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje  
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trečdalis jų pažymėjo, kad teikia pasiūlymus – ši iniciatyva daugiau turėtų būti skatinama iš 
savivaldybės pusės. 
 
6 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo 
koordinatoriumi (-e)? Proc. atsakiusiųjų. N=8 

0.0

0.0

57.1

50.0

42.9

28.6

7.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo 
reikalų koordinatoriaus (-ės)

Nebendradarbiauja

Gauna informaciją

Teikia informaciją

Įgyvendina projektus

Teikia pasiūlymus

Kita 

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  

 
Savivaldybės atstovų nuomone, jaunimo organizacijų galimybės atstovauti jaunimo interesus 
savivaldybėje nuo 2008 m. padidėjo, tačiau pats jaunimo organizacijų aktyvumas, siūlant 
pokyčius jaunimo politikoje, vertinamas kaip vidutinis. Kita vertus, pripažįstama, jog 
pastaraisiais metais aktyvumas visgi išaugo, ir jį stabdo tik pačių organizacijų tapimas 
neaktyviomis dėl emigracijos - kai jauni žmonės – lyderiai, išvyksta mokytis į didesnius 
miestus arba į užsienį. 
 
Kalbėdami apie tai, kaip padidinti jaunimo aktyvumą, savivaldybės atstovai minėjo 
biurokratijos mažinimą, platesnę informacijos sklaidą, jaunimo darbuotojų savivaldybėje 
skaičiaus didinimą. 

 

 
Apibendrinant surinktus duomenis, formuojamos išvada, kad Elektrėnų savivaldybės 
jaunimo dalyvavimas savivaldoje yra tarp vidutiniško (savivaldybės administracijos, švietimo 
įstaigų lygiu) iki žemo (vietos bendruomenių, įvairių savivaldybės organizacijų lygiu). 

 
 10 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
dalyvavimas 
(2 Metodikos 
indikatorius) 

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

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją teritoriją 

Viena 
savivaldybės 
tarybos narė yra 
priskirtina 
jaunimui 

Jaunimas retai dalyvauja 
savivaldybės tarybos 
posėdžiuose, savivaldos 
komitetų ir darbo grupių 
veikloje. 

Jaunimo politinės pakraipos 
organizacijoms intensyviau 
ruošti jaunimo lyderius, 
kurie būtų motyvuoti 
dalyvauti savivaldybės 
tarybos veikloje.  
Esamiems tarybos nariams 
kuo labiau įtraukti jaunimą, 

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

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

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
šios grupės asmenims 
sudarant sąlygas dirbti 
tarybos nario padėjėju 
visuomeniniais pagrindais. 

Jaunimo dalyvavimas 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

Dažna su jaunimu 
dirbanti 
organizacija yra 
valdoma ar 
įsteigta jaunų 
žmonių. 

Jaunimo organizacijoms 
veiklą plėtojant 
didesniuose savivaldybės 
miestuose(-eliuose) 
aktyviai veikti sunkiau 
nuo miestų nutolusiuose 
kaimuose gyvenantiems 
jauniems asmenims. 

Daugiau dėmesio skirti 
jaunimo informavimui. 
Didinti jaunimo 
sąmoningumą ir skatinti 
aktyvumą, motyvuoti jaunus 
žmones kuo aktyviau 
įsitraukti tiek į pilietines, tiek 
į politines iniciatyvas. 

Jaunimo veikla Elektrėnų 
savivaldybėje 
veikia daug 
jaunimo ir su 
jaunimu 
dirbančių 
organizacijų, 
siūlančių skirtingą 
veiklą ir 
atliepiančių 
skirtingus 
jaunimo poreikius 

Nepakankamai jaunimo 
yra įsitraukę į jaunimo 
organizacijų ar klubų 
veiklą. 

Jaunimo savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo 
švietimo įstaigose, 
vaikų globos 
namuose 

Veikia mokinių 
tarybos 

Mokinių tarybos didžia 
dalimi apsiriboja 
mokyklos vidaus veikla – 
retai organizuojami 
platesnio mąsto renginiai 
ar akcijos. Reta 
pilietiškumo skatinimo 
iniciatyvų. 

Rinkti ir sisteminti 
informaciją apie jaunimo 
dalyvavimą. 

Jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 
savivaldybėje 

Jaunimo 
atstovavimas 
didžiąja dalimi 
vyksta per JRT. 
Dalyvaujama 
posėdžiuose, 
teikiami 
pasiūlymai, į dalį 
kurių yra 
atsižvelgiama. 

JRT sprendimai yra 
rekomendacinio 
pobūdžio ir neturi 
lemiančios įtakos 
sprendžiant jaunimo 
problemas. 
 

Aktyvinti JRT veiklą. Siekti, 
kad JRT posėdžiai būtų 
dažnesni ir reguliarūs. 
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 4. PARAMA JAUNIMUI 

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

 
Savivaldybės atstovų teigimu, nuo 2008 metų paramos poreikis jų savivaldybėje sumažėjo. 
Vertinimo metu nebuvo užfiksuota, kiek piniginių lėšų buvo skirta jaunimo organizacijoms ar 
organizacijoms, dirbančioms su jaunimu. Be to, neformalioms grupėms užkirstas kelias 
paramai gauti – jos negali kreiptis paramos į saivaldybę. 
 
11 lentelė. Finansuoti jaunimo organizacijų projektai 2011 m. 

Organizacija Projektas 
„Būk matomas Europoje“ JTBA, savivaldybė, Elektrėnų kultūros centras 
Naujų jaunimo organizacijų steigimasis Savivaldybė 
Tarptautiniai jaunimo mainai  KC, JTBA, Lenkijos mainų fondas 
Mokymai, seminarai jaunimui, jaunimo 
organizacijoms Savivaldybė 

Šaltinis: Sudaryta autorių, remiantis JRK pateikta informacija   
 
12 lentelė. Finansuoti ir bendrai finansuoti jaunimo organizacijų, jaunimui skirtų 
organizacijų projektai 2008-2011 m.  
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Jaunimo organizacijų 
projektai 

- 2 - 2 - 2 - 2 

Jaunimui skirtų 
organizacijų projektai 

- 4 - 4 - 4 - 4 

Neformalių jaunimo 
grupių projektai 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis. 
 
 
Pusės tyrime dalyvavusių organizacijų atstovų teigimu, jų organizacija gali naudotis valstybės 
teikiama finansine parama. Daugiau negu pusė organizacijų teigia pasinaudojusios finansine 
parama, vykdant įvairius projektus, o ketvirtadalis teigia parama išvis nesinaudoję. Matyti, 
jog Elektrėnų jaunimo organizacijos arba nevaldo ilgalaikio turto, arba įsigyja jį savo lėšomis 

4.1 Finansinė parama  



24 

– anot jų, savivaldybės parama įsigyti ilgalaikį turtą arba jį remontuoti yra pasinaudojusios 
vos daugiau nei dešimtadalis organizacijų. 
 
7 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per 
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=8 

25

12.5

62.5

12.5

0

25

0 10 20 30 40 50 60 70

Nesinaudojome jokia parama

Lėšomis, skirtomis padengti 
administravimo išlaidas

Projektų finansavimu

Lėšomis skirtomis ilgalaikiam turtui 
įsigyti ar remontuoti

Lėšomis, padengiančiomis įsisteigimo 
išlaidas

Kita 

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 
Remiantis interviu duomenimis, jaunimo organizacijos mano, jog savivaldybės skiriamos 
paramos sąlygos nėra sudėtingos, atitinka jų organizacijos galimybes, visgi paramos tikslai 
yra ne visai tokie, kokie turėtų būti ir ne visai atitinka poreikius. Pagrindinis priekaištas – dėl 
per mažai skiriamų lėšų įmanoma kokybiškai vykdyti tik trumpalaikius projektus, bet ne 
ilgalaikius, duodančius aiškiai išreikštus rezultatus. 
 
8 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais (kur 1 – visiškai nesutinku, 
5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=8 

2.83

3.60

2.57

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo tikslai atitinka mūsų 

organizacijos poreikius

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo sąlygos yra 

paprastos, nesudėtingos, atitinka mūsų 
organizacijos galimybes

Finansuojamos tos jaunimo veiklos ir 
jaunimo politikos sritys, kurias mūsų 

nuomone labiausiai reikėtų finansuoti

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 
Organizacijos stokoja ne tik materialinių lėšų, tačiau ir patalpų bei bendrų veiklų su 
savivaldybe. Tai savo ruožtu rodo jaunimo iniciatyvos ir motyvacijos buvimą – ne tik gauti 
finansavimą, tačiau ir būti lygiaverčiais partneriais bendroje veikloje su savivaldybe. 
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9 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų proc. 
N=8 

37.5

25

37.5

12.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Patalpų

Informacijos

Bendrų veiklų

Kita

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  

   

 
Kaip jau buvo minėta, interviu su JRK ir jaunimo organizacijų atstovais parodė, kad jaunimo 
organizacijų materialinės paramos poreikis yra labai didelis. Dauguma organizacijų ir 
kreipiasi į savivaldybę, prašydamos suteikti joms patalpas. Nebuvo užfiksuotas tikslus 
prašymų dėl patalpų skaičius ar kiek jų buvo patenkinta, tačiau savivaldybės atstovė minėjo, 
jog organizacijos kreipiasi žodžiu, ir savivaldybė tarpininkauja bei parūpina neatlygintinai 
patalpas jaunimui  kultūros centruose, sporto centruose ar mokyklose. 
 

 
Bendra veikla buvo minėta kaip antras pagal dažnumą organizacijų poreikis savivaldybės 
paramai. 2011 metais su savivaldybe buvo įgyvendinti penki projektai, kur savivaldybės 
vaidmuo, organizacijų atstovų duomenimis, buvo labiau administracinis/finansavimo. Išimtis 
- JRT veikla, kuriai suteikiamas transportas bei skiriama institucinė parama (patalpos, 
organizacinė technika), žmogiškieji ištekliai ir kt.  
 
13 lentelė. Bendri savivaldybės ir jaunimo organizacijų projektai. 

Metai Bendri savivaldybės ir jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų 
projektai 

2008 0 
2009 2 
2010 4 
2011 5 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės pateiktais duomenimis. 
 
Savivaldybė taip pat padeda jaunimo organizacijoms užmegzti tarptautinius ryšius: 2010 m. 
tokia pagalba buvo suteikta 4 organizacijoms. JRK teigimu, savivaldybė glaudžiai 
bendradarbiauja su Lenkijos ir Ukrainos seniūnijomis, dažnai delegacijos sudėtyje būna ir 
jaunimas, kurie užmezga bendradarbiavimo santykius ir tolimesnėje bendravimo eigoje 
vykdo jaunimo mainus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, Semeliškių miestelio jaunimas kas  
vasarą vykdo mainus Lenkijoje ar Lietuvoje. 
 

4.2 Materialinė parama  

4.3 Kitokia parama  
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Savivaldybės lėšomis 2011 metais buvo suorganizuoti 6 renginiai su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms, o per 2008 – 2011 metus įgyvendinti net 24 mokymai jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų atstovų ir specialistų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijai tobulinti.  
 
Savivaldybė skiria paramą jaunimo NVO įregistravimo išlaidoms padengti; 2011 metais 
tokios išlaidos buvo kompensuotos dviem organizacijoms.  
 
Dauguma savivaldybėje veikiančių organizacijų, atstovaujančių jaunimą ar dirbančių su juo, 
lėšas veiklai vykdyti gauna iš savivaldybės, taip pat dažnas finansavimas iš 2 proc. gyventojų 
pajamų mokesčio. Nario mokesčius renka tik ketvirtadalis organizacijų. Daugiau nei trečdalis 
organizacijų lėšas gauna iš labdaros ir paramos, tačiau labai sveikintina, jog tokią pačią lėšų 
dalį savo veiklai užsidirba pačios.  
 
10 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc. N=8 
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Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

Iš organizacijos nario mokesčio

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

Nežinau

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  

 

 
Apibendrinant, reikia pastebėti, kad nors savivaldybės atstovai teigia, jog nuo 2008m. lėšų 
poreikis mažėjo, kitų organizacijų atstovų duomenimis, greta bendrai vykdomų veiklų jiems 
labiausiai trūksta finansinės paramos iš savivaldybės. Tyrimo dalyviai taip pat akcentavo, kad 
paramos skiriama per mažai, ir jos užtenka tik trumpalaikiams, mažiau efektyviems, 
palyginus su tęstiniais, projektams. 
 
14 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 

Parama jaunimui 
(3 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Finansinė parama Trečdalis 

organizacijų lėšas ar 
dalį jų savo veiklai 
vykdyti užsidirba 
pačios. 

Per mažai lėšų 
ilgalaikiams 
projektams. 

Savivaldybei reikėtų gerinti 
pareiškėjų informavimą, 
mokymą, vertinimo rezultatų 
aiškinimą ir kitą komunikavimą 
su jaunimo organizacijomis, 
siekiant padidinti kokybiškų 
projektų srautą savivaldybėje. 
Būtina diferencijuoti finansinę 

Materialinė parama Teikiama parama 
jaunimo NVO 
registravimui, JRK 

Materialinės 
paramos poreikis 
(pirmiausia patalpų 

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

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
teigimu, savivaldybė 
dažnu atveju 
suteikia patalpas. 

išlaikymui, jų 
remontui, panaudai) 
yra labai didelis. 

paramą pagal tikslines grupes: 
vietos bendruomenėms, 
jaunimo organizacijoms ir 
neformalioms jaunimo 
grupėms ar jaunimo klubams, 
bei savivaldybės įsteigtoms 
organizacijoms. 
Savivaldybė turėtų skirti 
didesnį prioritetą materialinei 
paramai jaunimo 
organizacijoms, kaimo jaunimo 
veiklai, jaunimo klubams teikti, 
nes šios paramos nebuvimas 
labai riboja jaunimo veiklos 
galimybes. 
Savivaldybėje reikėtų skatinti 
filantropinę paramą jaunimui; 
pavyzdžiui verslo įmonės ar 
žymesni asmenys galėtų būti 
kviečiami prisidėti įgyvendinant 
jaunimui skirtus projektus, už 
tai skiriant tam tikrą įvertinimą 
(įmonės vardu pavadinta 
sporto aikštelė ar pan.); arba 
įgyvendinant barterinius 
mainus (už paramą jaunimo 
veiklai jaunimo atstovai galėtų 
atlikti tam tikras užduotis 
įmonėse). 

Kitokia parama Pagalba užmezgant 
ryšius su užsieniu. 

Jaunimo 
organizacijose 
trūksta žinių ir 
kompetencijų 
dalyvauti 
nacionalinio ir 
tarptautinio 
lygmens 
projektuose. 
Savivaldybė turėtų 
imtis didesnės 
iniciatyvos 
inicijuojant tokius 
projektus kartu su 
jaunimu, juos 
mokant rengti 
paraiškas, 
įsitraukiant į 
nacionalinius ir 
tarptautinius 
tinklus. 
Verslo parama 
jaunimui dėl 
ekonominio 
sunkmečio yra 
sumenkusi. 
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 5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO 
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS 

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

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

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

 

 
Vertinimo duomenimis, Elektrėnų savivaldybė tiria jaunimo mokymo, konsultavimo 
poreikius, tuo tarpu kitos organizacijos, jos atstovų žiniomis, to nedaro. Pati savivaldybė 
neorganizuoja ir nefinansuoja jaunimui skirtų mokymų ar konsultavimo, ypač neformalaus 
mokymo kursų ar renginių, tačiau tokių paslaugų prieinamumas Elektrėnų savivaldybėje 
vertinamas pakankamai aukštai – 4 balais iš 5 galimų. 
 
Tyrime dalyvavusių organizacijų teigimu, yra vykdomi neformalūs jaunimo mokymai, nors 
didžiajai daliai organizacijų tai nėra pagrindinė veikla, o poreikiai mokymams paprastai nėra 
tiriami. Dažniausiai taikomi neformalaus ugdymo metodai yra neformalus bendravimas, 
aktyvus dalyvavimas bei grupiniai metodai – metodai, reikalaujantys visų narių dalyvavimo, 
tuo tarpu mokymasis iš patirties / pasyvus dalijimasis ja yra šiek tiek mažiau populiarus ir 
taikomas maždaug trečdaliu atvejų. 
 
11 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Atsakymų proc. N=8 
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Neformalų bendravimą

Mokymąsi iš patirties

Grupinius metodus

Nekonkurencinės aplinkos kūrimą

Aktyvų dalyvavimą

Kita

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Savivaldybės duomenimis, neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas savivaldybėje 
teikia Elektrėnų kultūros centras, Vievio kultūros centras ir jaunimo ir moksleivių organizacija 
„Idėja“.  Administracijos atstovų duomenimis, tokių paslaugų pasiūla yra visiškai pakankama. 

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu  



29 

 

 
Taip pat savivaldybės teritorijoje įgyvendinami mokymai, kvalifikacijos tobulinimo kursai 
asmenims dirbantiems su jaunimu, o bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir tokį darbą 
dirbančių asmenų vertinamas kaip labai glaudus. Vis dėlto JRK išsakė kritišką požiūrį į 
asmenų, dirbančių su jaunimu, situaciją – jos teigimu, savivaldybėje yra labai mažai žmonių, 
kurie galėtų vadintis jaunimo darbuotojais, ir kiekvienas savaip interpretuoja tokio 
darbuotojo kompetenciją. Todėl būtų tikslinga surengti mokymus ir kelti kvalifikaciją būtent 
jaunimo darbuotojams ar su jaunimu dirbantiems asmenims. 
 
Didžioji dalis apklausos respondentų manė, kad neformalaus ugdymo jaunimui savivaldybėje 
pakanka, tačiau toks ugdymas nėra visiems prieinamas. Atsakydami į klausimą, kokie yra 
jaunimo poreikiai neformaliam mokymui ir konsultavimui savivaldybėje (visgi trečdalis 
akcentavo, jog veiklų yra per mažai), tyrimo dalyviai minėjo, jog norėtųsi patogesnio 
užsiėmimų / veiklos laiko, draugiškesnės ir jaukesnės aplinkos. 
 
12 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų 
jaunimui, Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. N=8 
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Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 
Vertintojų žiniomis, jokių programų, priemonių bei projektų, užtikrinančių asmenų, dirbančių 
jaunimo neformalaus ugdymo srityje, apsikeitimą informacija ir patirtimi savivaldybė 
nevykdo. 
 
Jaunieji apklausos dalyviai teigė, jog jaunimui skirtos veiklos savivaldybėje pakanka, o 
pagrindinė nedalyvavimo joje priežastis – informacijos stoka. Kalbėdami apie tai, kokios 
veiklos trūksta, dažniausiai minėjo teatro / dramos užsiėmimus (būrelius). 

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo situacija 
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Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 4 
Metodikos indikatorių. 
 
15 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
neformalus 

ugdymas, jaunimo 
mokymai ir 

konsultavimas 
(4 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo mokymai ir 
konsultavimas 

Savivaldybėje veikia 
kelios organizacijos, 
vykdančios 
neformalaus ugdymo 
ir švietimo veiklas, 
jaunimo poreikiai 
neformaliai veiklai yra 
patenkinami. 

Neatliekami mokymų 
poreikio vertinimai. 

Jaunimo neformalus 
ugdymas turėtų išlikti 
svarbiu savivaldybės 
jaunimo politikos 
prioritetu. Atsižvelgiant į 
ribotas finansines 
savivaldybės galimybes, 
neformaliam švietimui 
turėtų būti išnaudojamos 
nacionalinio projektinio 
finansavimo galimybės, 
potencialiai jungiantis su 
kitomis savivaldybėmis.  
Turėtų būti sistemingai 
tiriami jaunimo mokymo ir 
ugdymo poreikiai, 
pradedant nuo vidurinio 
lavinimo mokyklų (pvz., 
siekiant jaunuolius parengti 
įsidarbinimui). 

Asmenys, dirbantys 
su jaunimu 

Bent keli jaunimo 
organizacijų ar klubų 
vadovai yra 
suinteresuoti gerinti 
jaunimo neformalaus 
ugdymo situaciją. Jie 
aktyviai ieško su 
savivaldybe 
bendradarbiavimo 
būdų ir galimybių. 

Vieningas 
kompetencijos 
plėtimas, 
profesionalūs 
mokymai. 

Rengti mokymus 
dirbantiems su jaunimu, 
kelti kvalifikaciją. 

Jaunimo neformalaus 
ugdymo padėtis 

Plačios veiklos 
galimybės, 
savivaldybė tiria 
mokymo poreikius. 

Organizacijose 
netiriami poreikiai, 
todėl tikėtina, kad jų 
veikla pilnai 
neatitinka poreikių. 
Minėtos 
prieinamumo 
problemos, tikėtina, 
susijusios su kaimo 

Savivaldybė turėtų dalintis 
neformalaus ugdymo 
poreikių analizių įžvalgomis 
ir tyrimų rezultatais. 
Spręsti atvykimo iš 
kaimiškų vietovių 
problemas. 

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo 
neformalus 

ugdymas, jaunimo 
mokymai ir 

konsultavimas 
(4 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
vietovių jaunimo 
situacija 
(problematiškas 
atvykimas). 
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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. 

 

 
Savivaldybė nuolat informuoja jaunimą ir su jaunimu dirbančias organizacijas apie savo 
veiklą savivaldybės tinklalapio pagrindiniame puslapyje, skiltyje „NVO“. Šioje skiltyje 
pristatomos aktualijos, teisinė informacija, veiklos finansavimo galimybės, naudingos 
nuorodos bei tokie neatnaujinti skyreliai kaip savivaldybės jaunimo reikalų taryba ir istorija. 
Su jaunimu susijusi informacija skelbiama ir kitose savivaldybės puslapio skiltyse, pvz., 
priimtų teisės aktų bazėje. 
 
Visas jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas JRK apie pokyčius informuoja 
savivaldybės puslapyje, elektroniniu paštu, skelbia informaciją spaudoje, per informacinius ir 
kitokius renginius, taip pat naudojasi plakatais ir skrajutėmis bei neformaliais kanalais. Šie 
informavimo kanalai taipogi yra priimtini organizacijoms – tyrime dalyvavę organizacijų 
atstovai teigė, jog jiems priimtiniausia / patogiausia informaciją iš savivaldybės gauti būtent 
elektroniniu paštu, rasti ją savivaldybės puslapyje arba vietinėje spaudoje. Jaunimas, savo 
ruožtu, norėtų betarpiškesnio kontakto – nors jiems priimtinas informavimas organizacijų 
internetiniuose puslapiuose, jiems norėtųsi ir susitikimų su visuomene, jaunimu. 
 
13 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų 
proc. N=8 

62.5

37.5

12.5

0

12.5
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0

0 10 20 30 40 50 60 70

El. paštu iš jaunimo reikalų …

Iš informacijos vietinėje spaudoje

Iš informacijos televizijoje

Per informacinius renginius

Iš plakatų ir skrajučių

Neformaliais kanalais

Savivaldybės internetinėje svetainėje

Kita

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 
Vertinimo metu nepavyko užfiksuoti informacijos, kiek įvyko savivaldybės organizuotų 
diskusijų tarp savivaldybės atstovų ir jaunimo bei jaunimo organizacijų jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais.  

6.1 Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
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Atsakydami į klausimą, kokią informaciją gauna iš savivaldybės, dauguma tyrimo dalyvių 
minėjo tai, kas jiems aktualiausia – informacija apie savivaldybės įgyvendinamus projektus, 
skirtus jaunimui, jaunimui skirtus renginius ir finansavimo galimybes.  
 
14 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus. Atsakymų proc. N=8 

25
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Savivaldybėje svarstomus ir priimtus 
sprendimus jaunimui aktualiais …

Savivaldybės įgyvendinamus projektus 
jaunimui

Projektų finansavimo galimybes

Jaunimui aktualius renginius

Kita 

Ne, jokios informacijos iš savivaldybės 
negauname

 
 Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 
Mažiausiai informacijos gaunama apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus jaunimo politikos 
aktualijoms priskirtinus sprendimus – šią sferą tyrimo dalyviai minėjo kaip tokią, kurios 
tematika informacijos jiems labiausiai trūksta. 
 
15 pav. Kokios informacijos  trūksta? Atsakymų proc. N=8 
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Informacijos apie savivaldybėje 
svarstomus ir priimtus sprendimus …

Informacijos apie savivaldybės 
įgyvendinamus projektus jaunimui,

Informacijos apie projektų finansavimo 
galimybes,

Informacijos apie jaunimui aktualius 
renginius

Kita 

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
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Savivaldybės informacijos išsamumą dauguma respondentų vertino šiek tiek prasčiau nei 
vidutiniškai. 
 
16 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą 
jaunimo politiką. Atsakymų proc. N=8 

25.0

25.0

37.5

0.0

12.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Pakankamai išsamiai

Vidutiniškai

Mažai

Labai prastai

N/N

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 
Respondentų nuomone, mažiausiai efektyvus informavimo būdas yra skrajutės, informacija 
televizijoje bei informaciniai renginiai.  
 
JRK teigimu, savivaldybėje yra siekiama užtikrinti informacijos sklaidą dėl specifinės 
informacijos jaunimui per visus įmanomus informacijos sklaidos kanalus, kurie yra 
populiarūs jaunimo tarpe, įskaitant socialinius tinklus, informacinius renginius bei plakatus 
skrajutes – matyti, jog savivaldybė ne visai tiksliai identifikuoja populiariausius jaunimo 
informacijos kanalus. Tai patvirtina ir žinia, jog savivaldybėje nebuvo ir nėra vykdomi 
jaunimo informuotumo tyrimai. 
 
Savivaldybė taip pat organizuoja konferencijas jaunimui – per metus suorganizuojamos trys-
keturios konferencijos. Paskutinė buvo organizuota gegužės mėnesį, joje dalyvavo pusantro 
šimto dalyvių. 
 

 
Jaunimo organizacijos bei organizacijos, dirbančios su jaunimu, apie savo vykdomą veiklą 
dažniausiai informuoja savo internetinėse svetainėse, taip pat plačiai naudojamos tokios 
komunikavimo priemonės kaip elektroninis paštas, vietinė spauda, plakatai ir skrajutės, 
neformalūs kanalai. Kaip jau buvo minėta, čia šiek tiek prasilenkiama su tuo, ko norėtų 
jaunimas – pastarajam labiausiai patiktų būti informuojamam susitikimų metu. 
 
 

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas  
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17 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? N=8 
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El. paštu

Vietinėje spaudoje

Per informacinius renginius

Plakatais ir skrajutėmis

Neformaliais kanalais

Savo internetinėje svetainėje

Kitose savivaldybės jaunimui skirtose …

Kita

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 
Tyrimo dalyviai pateikė siūlymus, kaip būtų galima pagerinti jaunimo informuotumą apie 
savivaldybėje vykdomą jaunimo politiką – tam reikėtų plačiau naudotis tinklalapiais / 
socialiniais tinklais, įtraukti jaunimą į organizacinius komitetus, kviesti organizacijų atstovus į 
susitikimus. JRK savo ruožtu išsakė jaunimo kaimiškose vietovėse problematiką – anot jos, 
ten informacijos sklaida vyksta sunkiau, ir tai galėtų pagerinti organizuojami bendri 
susirinkimai, susitikimai. 
 
Apklausos respondentų nuomone, jaunimo organizacijos informacijos sklaidai apie save bei 
vykdomą veiklą galėtų labiau išnaudoti tokius būdus kaip susitikimai su visuomene, jaunimu, 
skelbti naujienas skelbimų lentose, teikti išsamesnę informaciją organizacijos internetiniame 
tinklalapyje. 
 
18 pav. Kur, Jūsų manymu, jaunimo organizacijos turėtų skleisti informaciją apie save, 
naujų narių priėmimą, vykdomas veiklas? N=6 
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Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės jaunimo apklausa, 2011  
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Informacija spaudoje, įvardinta kaip vienas sėkmingų jaunimo informavimo kanalų, 
pateikiama vietiniuose laikraščiuose - savaitraščiai „Kronika“ ir „Elektrėnų žinios“ turi 
jaunimui skirtas skiltis. Jaunimas taip pat informuojamas per savivaldybės tinklalapį, 
organizacijų internetines svetaines. Socialiniame tinkle Facebook yra sukurta savivaldybės 
jaunimo grupė bei Elektrėnų jaunimo centro paskyra. 
 
Jaunimo atstovų teigimu, jie bendradarbiauja su žiniasklaida, siekdami teikti aktualią vietos 
jaunimui informaciją. Savivaldybė yra sudariusi sąlygas nemokamai pristatyti jaunimo 
organizacijų vykdomą veiklą per žiniasklaidos priemones, ir organizacijos mielai naudojasi šia 
galimybe. 
 
Vis dėlto, jaunimo organizacijų atstovų nuomone,  vietinė žiniasklaida jaunimo klausimus 
analizuoja nepakankamai išsamiai. Kita vertus, tai gali signalizuoti ir apie organizacijų 
menkus gebėjimus pristatyti savo veiklą žiniakslaidoje suprantamu turiniu bei formomis. 
 
19 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, 
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=8 
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jaunimui skirtos iniciatyvos

Analizuojamos jaunimo problemos

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011  
 

 
Apibendrinant, galima teigti, kad Elektrėnų savivaldybėje veikia bent kelios jaunimo 
informavimo priemonės, o naudojamų informacinių kanalų sklaida yra pakankamai plati, 
įtraukianti ir neformalius informacijos kanalus. Kita vertus, ryškėja šioks toks prasilenkimas 
tarp savivaldybės ir vietinių jaunimo organizacijų naudojamų bei paties jaunimo vertinamų 
informacinių kanalų – ši problema gali būti sąlygota neatliekamų, per retai atliekamų ar 
netinkamai interpretuojamų / naudojamų žiniasklaidos efektyvumo tyrimų rezultatų. 
 

 16 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
Jaunimo 

informavimas 
(6 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo JRK aktyviai veikia Informacijos išsamumas Papildyti informaciją 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui vietinėje žiniasklaidoje 

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

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
informavimas apie 
jaunimo politiką 

informuodama 
jaunimo atstovus apie 
savivaldybės jaunimo 
politiką, projektų 
vykdymą bei 
finansavimą. 

savivaldybės 
tinklapyje. Daugiau 
naudotis socialiniais 
tinklais, organizuoti 
susitikimus su jaunimu 
(ypač kaimiškose 
vietovėse), įtraukti 
jaunimą į 
organizacinius 
komitetus. Galbūt 
reikėtų sukurti atskirą 
tinklalapį jaunimui ir 
viešinti šio tinklalapio 
adresą. 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Jaunimas yra 
pakankamai gerai 
informuotas apie 
jaunimo veiklos 
galimybes 
savivaldybėje. 

Informacija sunkiai 
pasiekia kaimo vietovėse 
gyvenantį jaunimą, ne 
visada naudojamos 
priimtiniausios jaunimui 
informacijos sklaidos 
formos. 

Jaunimo leidiniai Skiltys vietinėje 
žiniasklaidoje. 

Leidiniai yra mokami. 

Erdvė jaunimui 
vietinėje 
žiniasklaidoje 

Visos galimybės 
nemokamai skelbti 
informaciją. 

Pačių jaunimo 
organizacijų gebėjimai 
pristatyti savo veiklą, jos 
tikslus. 
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 7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS, 
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS  

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

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

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

prioritetams; 
 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 

 

 
Pagrindinė jaunimo politiką integruojanti struktūra Elektrėnų savivaldybėje yra Jaunimo 
reikalų taryba, kurios 5 nariai yra savivaldybės institucijų atstovai ir 7 jaunimo organizacijų 
atstovai. Posėdžiai vyksta vieną kartą per 2 mėnesius; dažniau bendraujama elektroniniu 
paštu ir elektroninės konferencijos pagalba. 
 
Jaunimo reikalų tarybos funkcijos: 

 renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės 
institucijose bei įstaigose bei kitą informaciją, susijusią su jaunimu;  

 teikia siūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai, jos komitetams ar 
komisijoms, savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su 
jaunimo politikos įgyvendinimu; 

 teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių; 
 inicijuoja Savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir 

jaunimo politikos kokybės vertinimą; 
 teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, 

dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo 
dydžio ir tvarkos; 

 analizuoja užsienio valstybių patirtį sprendžiant jaunimo politikos klausimus; 
 teikia pasiūlymus ir rekomendacijas savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo 

galimybių su užsienio šalių institucijomis; 
 atstovauja Elektrėnų savivaldybei plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalių 

institucijomis 
 teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į 

savivaldybės strategiją, dalyvauja rengiant savivaldybės jaunimo politikos strategiją; 
 šiuo metu Taryba organizuoja išvykas-posėdžius į seniūnijas, labiau nuo centro 

nutolusias savivaldybės vietas. 
 
Vertinimo metu nepavyko surinkti duomenų, kiek per keletą metų Jaunimo reikalų taryba 
pateikė siūlymų ir prašymų. 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios struktūros  
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Kaip jau buvo minėta, jaunimo atstovai turi galimybę dalyvauti savivaldybės tarybos 
(komitetų, komisijų) posėdžiuose, ta galimybe naudojasi ir yra pateikę savo pasiūlymų dėl 
jaunimo politikos įgyvendinimo bei ruošiasi dar daugiau jų pateikti ateityje. 
 

 
Jaunimo politika savivaldybėje yra įgyvendinama kaip horizontali politika bendradarbiaujant 
savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo klausimus į įvairių skyrių darbą. Spręsdami 
jaunimo klausimus, bendradarbiauja Vaiko teisių apsaugos skyrius, Verslo ir turto valdymo 
skyrius, Savivaldybės gydytojo tarnyba, Žemės ūkio ir melioracijos skyrius, Švietimo, kultūros 
ir sporto skyrius. 
 
Skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje rengdami bendrus jaunimui 
skirtus projektus, dalyvaudami Jaunimo reikalų tarybos veikloje bei savivaldybės tarybos 
posėdžiuose. 
 
Atsakydami į apklausos klausimą, ar jaunimo politikos prioritetai ir priemonės įvardinti 
savivaldybės strateginiame plane bei savivaldybės skyrių veiklos planuose, visi savivaldybės 
administracijos atstovai paminėjo savivaldybės strateginį planą – jame numatytas jaunimo 
centro įkūrimas, organizacijų veiklos skatinimas, naujų organizacijų steigimo skatinimas bei 
esamų organizacijų veiklos kokybės gerinimas. Beveik pusės respondentų teigimu, jaunimo 
politikos prioritetai ir priemonės taip pat minimi skyriaus, kuriame jie dirba, veiklos 
planuose. 

 
20 pav. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje 
įgyvendindami jaunimo politiką? Proc. atsakiusiųjų. N=8 
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Kita 

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Kaip jau buvo minėta, šiuo metu savivaldybėje veikia Vaiko teisių apsaugos skyrius, Verslo ir 
turto valdymo skyrius, Savivaldybės gydytojo tarnyba, Žemės ūkio ir melioracijos skyrius, 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Spręsdami jaunimo klausimus, dirba ir Bendruomenė 
sveikatos taryba, narkomanijos prevencijos komisija, Vaiko gerovės komisija. 
 

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

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų 
praktinis veikimas  
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Taip pat, siekiant spręsti aktualius savivaldybės jaunimo politikos klausimus, naudojamasi 
tokiais finansavimo šaltiniais (nacionalinių ir tarptautinių programų galimybėmis) kaip 
Europos sąjungos programa „Veiklus jaunimas“, Europos struktūriniai fondai, Lietuvos –
Lenkijos mainų fondas.  
  

 
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose: 

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

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

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

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

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

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

 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad savivaldybės įgyvendinamos jaunimo 
politikos priemonės, išdėstytos Elektrėnų savivaldybės jaunimo politikos koncepcijoje, iš 
esmės atitinka nacionalinės jaunimo politikos prioritetus – detalizuojami pagrindiniai 
savivaldybės jaunimo politikos principai, nusakomos jaunimo politikos įgyvendinimo sritys, 
apibrėžiamos organizacijų funkcijos, neformalaus ugdymo principai išdėstyti Lietuvos 
Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme. 
 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 7 
Metodikos indikatorių. 
 

 17 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
Tarpžinybiškumas, 

tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo politiką 
integruojančios 
struktūros 

Savivaldybėje veikia 
Jaunimo reikalų 
taryba, pilnateisiškai 
dalyvaujanti jaunimo 
politikos formavime 
savivaldybės 
lygmeniu. 

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. 

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių 
atitikimas nacionalinės jaunimo politikos prioritetams  

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
 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 

Konkrečios jaunimo 
politikos priemonės 
numatytos 
strateginiame 
savivaldybės plane ir 
atskirų skyrių 
įgyvendinamose 
tikslinėse 
programose. 

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. 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 
tinklų praktinis 
veikimas 

Skirtingi savivaldybės 
padaliniai 
bendradarbiauja 
spręsdami jaunimo 
politikos klausimus 
per JRT, rengdami 
bendrus jaunimo 
projektus 

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 

Savivaldybės priimta 
jaunimo politikos 
koncepcija iš esmės 
atitinka veiklą, 
numatytą LR 
Jaunimo politikos 
pagrindų įstatyme 

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

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

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

 Stebėsena: sistemingas duomenų apie politikos įgyvendinimo rezultatus fiksavimas 
ir politikos arba atskirų programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas politikos 
įgyvendinimo metu. Veiklos valdymo teorijoje stebėsena yra laikoma valdymo 
įrankiu, galinčiu padėti tobulinti politikos įgyvendinimą keliais būdais11. 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. 18 lentelėje pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo 
ciklas, kurį galima išskirti į tris svarbiausius etapus. 

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

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

 
18 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra. 

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

                                                             
 
 

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

programos vertę ir 
naudą visuomenei.  

dėl politikos krypties 
kaitos.  

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

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

Kada 
atliekama? 

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

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

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

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

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

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

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

 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Vertinimo metu paaiškėjo, kad Elektrėnų savivaldybė pati neatlieka jokių jaunimo, jaunimo 
grupių ar bendros jaunimo padėties tyrimų bei neturi žmogiškųjų ir organizacinių išteklių 
jiems atlikti.  
 

 
Jaunimo situaciją, jaunimo politikos įgyvendinimą apžvelgia JRK metų veiklos ataskaitose, 
tuo tarpu savivaldybėje nėra veikiančios jaunimo situacijos stebėsenos sistemos. Visgi 
statistiniai duomenys apie jaunimą yra renkami, kaupiami ir publikuojami savivaldybės 
puslapyje – tai daliniai jaunimo situacijos duomenys, savivaldybės gaunami iš Statistikos 
Departamento. 
Apsikeičiant, papildant ar atnaujinant duomenis apie jaunimo situaciją savivaldybėje, 
savivaldybė bendradarbiauja su tokiomis institucijomis kaip policijos komisariatas, mokyklos, 
jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, pataisos inspekcija, darbo birža, psichikos ir 
priklausomybių centras, verslo informacijos centras, PPT (pedagoginė psichologinė tarnyba). 
 
Savivaldybė taip pat renka bei sistemina tam tikrus duomenis apie jaunimą – tai minėti 
statistiniai duomenys, anketinės apklausos jaunimui aktualiais klausimais, NVO ir jų narių 
skaičius, neformalaus ugdymo narių skaičius ir pan., tuo tarpu kitos organizacijos duomenų 
dažniausiai nerenka. 

 
Apibendrinant, Elektrėnų savivaldybėje tiek jaunimo situacijos stebėsena, tiek jaunimo 
situacijos ir poreikių tyrimai yra įgyvendinami pakankamai fragmentiškai – daugiau 
apsiribojama pavieniais, vienkartiniais tyrimais užuot vykdžius nuolatinę stebėseną. 

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.  
 
Savivaldybėje nėra atliekamas jaunimo politikos vertinimas, tuo tarpu apie pusę apklausoje 
dalyvavusių organizacijų nurodė vykdančios vidinius savo veiklos įsivertinimus. 
 

 
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti 
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos 
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė (pvz. , kiek jaunimo 
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams). Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip 
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje.  
 
Remiantis tyrimo duomenimis, Elektrėnų savivaldybėje tyrimais grįstas sprendimų 
priėmimas yra labiau išimtis negu taisyklė; kita vertus, tokia situacija nėra unikali, 
pasitaikanti tik šioje savivaldybėje. 
 
Savivaldybės surinkti duomenys savivaldybės administracijos dažniausiai naudojami 
tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą – pavyzdžiui, savivaldybės strateginiam planui 
rengti, vaikų vasaros poilsio klausimams spręsti, nusikaltimų prevencijai, jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų veiklos tobulinimui, institucinės paramos klausimams. Kitų 
organizacijų atstovai tokiais duomenimis naudojasi retai – arba nėra poreikio, arba nė 
nežino, kad tokių esama.  
 

 
Šios dalies tikslas yra aptarti, kokie pokyčiai savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per 
pastarųjų trejų metų laikotarpį, kaip pokyčius ir rezultatyvumą vertina suinteresuotosios 
šalys, ypač savivaldybės ir jaunimo atstovai. 
 
Kalbėdama apie pastaraisiais metais savivaldybėje įgyvendintas inovacijas, JRK paminėjo 
jaunimo politikos klausimų įtraukimą į savivaldybės strateginį veiklos planą, parengtą ir 
patvirtintą jaunimo politikos koncepciją, įkurtą JRT, savivaldos dienos jaunimui organizavimą 
(simuliacijos metodas), naujų jaunimo organizacijų steigimosi išlaidų kompensavimą, 
daugiafunkcinių centrų, kuriuose numatyta atvirų jaunimo centrų veikla, steigimą, 
tarptautinius jaunimo mainus. 
Jaunimo organizacijų atstovai kaip naujoves minėjo JRT ir Jaunimo centro įsteigimą, Kultūros 
centro organizuotus projektus, projektą „Būk matomas Europoje“.  

8.3 Jaunimo politikos vertinimas  

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas  

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant 
jaunimo politiką  



45 

 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 5 ir 8 
Metodikos indikatorius. 
 

 19 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
Jaunimo politikos 

tobulinimas ir 
inovacijos 

(5 ir 8 Metodikos 
indikatoriai) 

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

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

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

Vertintu laikotarpiu 
(2008-2011 m.) 
nenustatyta. 

Savivaldybėje 
sistemingi tyrimai ir 
vertinimai jaunimo 
politikos srityje nėra 
atliekami, nėra 
organizacinių ar 
žmogiškųjų resursų 
jiems atlikti. 

Vykdyti nuolatinius 
periodinius jaunimo 
situacijos tyrimus, 
atliekant nuolatinę 
jaunimo situacijos 
stebėseną ir vertinimą. 
Savivaldybėje turėtų būti 
atliekamas jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
vertinimas, kad būtų 
galima objektyviai įvertinti 
pasiektus rezultatus. 
Sprendimų priėmimas 
savivaldybėje galėtų būti 
grindžiamas ir tyrimų 
būdu gauta informacija 
jaunimui aktualiais 
klausimais. 

Duomenys apie 
jaunimą 

JRK gauna duomenis iš 
Statistikos 
departamento, 
papildant ar atnaujinant 
juos sėkmingai 
bendradarbiaujama su 
kitomis savivaldybės 
institucijomis. 

Sisteminga, nuolatinė 
jaunimo padėties 
stebėsena. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Pusė organizacijų vykdo 
savo veiklos 
įsivertinimą. 

Neatliekamas jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
vertinimas. 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

Savivaldybės 
administracijos teigimu, 
renkami duomenys 
naudojami rengiant 
savivaldybės strateginį 
planą, sprendžiant kitus 
aktualius klausimus. 

Sprendimų priėmimas, 
grįstas tyrimų būdu 
surinktais įrodymais, 
yra labiau išimtis. 

Inovacijų taikymas 
ir plėtra 
formuojant bei 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 

Jaunimo politikos 
klausimai įtraukti į 
savivaldybės strateginį 
veiklos planą. Savivaldos 
diena jaunimui, 
kompensuojamos naujų 
jaunimo organizacijų 
steigimosi išlaidos, 
steigiami 
daugiafunkciniai centrai, 
vyksta tarptautiniai 
mainai. 

 

 

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS  

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

 
Elektrėnų savivaldybė nėra užmezgusi ryšių su kitų šalių jaunimo politiką formuojančiomis ir 
įgyvendinančiomis savivaldybės institucijomis.  
 
Pagrindinis kontaktas su užsienio šalimis vyksta per tarptautinius jaunimo mainus, kurie 
Elektrėnų savivaldybėje vyksta nuo 2009 metų, t.y. jaunimas savivaldybei bendradarbiaujant 
su Lenkijos ir Ukrainos seniūnijomis vizitų į šias šalis metu užmezga bendradarbiavimo 
santykius ir vykdo jaunimo mainus įvairiomis temomis. 
 

 
Šioje dalyje apibendrinamos skyriaus išvados ir pateikiamos rekomendacijos pagal 9 
Metodikos indikatorių. 
 

 20 lentelė. Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas 

(9 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Tarptautiniai jaunimo 
mainai. 

Bendradarbiavimas su 
kitų šalių savivaldybėmis 
jaunimo politikos 
klausimais. 
Dėl žinių ir kompetencijos 
trūkumų savivaldybės 
jaunimas palyginti menkai 
pasinaudoja tarptautinio 
bendradarbiavimo 
teikiamomis galimybėmis, 
laiko jas mažiau 
aktualiomis. 

Išnaudoti potencialias 
kontaktavimo 
galimybes, siekiant 
perimti ir sėkmingai 
pritaikyti užsienio šalių 
jaunimo politikos 
patirtį Elektrėnų 
savivaldybėje. 

 
 

9.1 Bendradarbiavimas su kitomis šalimis jaunimo politikos 
įgyvendinimo klausimais  

9.2 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 10. GEROJI PRAKTIKA 

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

 sėkmingas bendradarbiavimas tarp savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo 
organizacijų; 

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

 
JRK nuomone, sėkmingos praktikos pavyzdžiu savivaldybėje gali būti laikoma Savivaldos 
diena, kai jaunimas kasmet, savivaldos dienos proga, užima svarbiausius savivaldybės 
administracijos postus. Šią dieną administracija turi galimybę supažindinti jaunus žmones su 
darbo specifika, leisti iš arčiau pažvelgti į administracijos darbo pobūdį ir galbūt paskatinti 
jaunus žmones apsispręsti dėl jų būsimos profesijos. Šiame renginyje dalyvauja Elektrėnų 
savivaldybės tarybos nariai, kurie diskutuoja aktualiais jaunimui klausimais, ir tokiu būdu 
stiprinamas struktūrinis dialogas tarp politikų, administracijos ir jaunimo. 
Prie gerosios praktikos pavyzdžių, savivaldybės administracijos nuomone, galima būtų 
priskirti ir renginių organizavimą bei finansavimą, Europos jaunimo savaitę, tuo tarpu kitos 
organizacijos dar minėjo Jaunimo centro įsteigimą, mokymus jaunimui, bendrą organizacijų 
stovyklą. 
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS  

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

 
21 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 

 
Remiantis savivaldybės jaunimo politiką reglamentuojančių dokumentų analize ir 
apklausomis bei interviu, galima teigti, kad savivaldybės politika gerai atspindi nacionalinės 
jaunimo politikos kryptis. Natūralu, kad dėl ribotų finansinių ir žmogiškųjų išteklių jos mastas 
yra menkesnis nei galėtų būti. 
 
Remiantis interviu ir apklausose dalyvavusių respondentų nuomone, savivaldybės jaunimo 
politika turėtų daugiau dėmesio skirti šioms sritims:  

 jaunimo užimtumo skatinimas (laisvalaikis bei darbinės galimybės); 
 pagalba jaunoms šeimoms, įskaitant būsto problemas; 
 pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui; 
 jaunimo emigracija; 
 auganti asmeninė motyvacija savanoriauti, kurti savo organizacijas bei atlikti 

projektus; 
 jaunimo politikos įgyvendinimo finansavimas. 

 

 
Savivaldybėje jaunimo politikos klausimai yra vidutiniškai integruoti į kitas viešosios politikos 
sritis – jie įjungti į savivaldybės strateginį planą bei į savivaldybės administracijos skyrių 
planus. Institucinė partnerystė daugiausiai įgyvendinama per Jaunimo reikalų tarybą, kurioje, 

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

Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali? 
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esant reikalui, bendradarbiauja visų suinteresuotų savivaldybės skyrių darbuotojai - 
bendradarbiauja Vaiko teisių apsaugos skyrius, Verslo ir turto valdymo skyrius, Savivaldybės 
gydytojo tarnyba, Žemės ūkio ir melioracijos skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. 
 

 
Elektrėnų savivaldybėje be savivaldybės sukurtų darbo grupių, jaunimas turi visas galimybes 
dalyvauti posėdžiuose bei teikti pasiūlymus. Jaunimo organizacijų atstovų teigimu, 
savivaldybėje atsižvelgiama į jaunimo atstovų siūlymus dėl veiklos ar politikos tobulinimo, 
savivaldybė gerai įtraukia jaunimą priimant sprendimus dėl veiklos, susijusios su jaunimu. 
Taigi galima vertinti, jog jaunimo įtaka savivaldybėje nėra formali, o greičiau reali, priimant 
jiems aktualius sprendimus. 

 

 
Savivaldybėje yra kaupiami Statistikos departamento duomenys apie savivaldybės 
teritorijoje gyvenantį jaunimą, jo padėtį, veikiančias organizacijas bei jų narių skaičių. Vis 
dėlto savivaldybėje neveikia sisteminga, nuolatinė jaunimo situacijos ir poreikių stebėsenos, 
tyrimų ir vertinimo sistema, o sprendimų priėmimas savivaldybėje, grįstas tyrimų apie 
poreikius rezultatais, yra daugiau fragmentinis dalykas. Apsiribojama pavieniais, 
vienkartiniais tyrimais – be abejo, tokiai situacijai didžiausią įtaką turi ir riboti finansiniai bei 
žmogiškieji ištekliai. 
 

 
Savivaldybės vykdoma jaunimo politika iš esmės yra orientuota į jaunimą apskritai, 
nekalbant apie specifinius poreikius turinčias grupes, išskyrus socialiai pažeidžiamus 
jaunuolius bei jaunas šeimas.  
 

 
Elektrėnų savivaldybėje sukurtos stiprios prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui: veikia 
Jaunimo reikalų taryba, dirba Jaunimo reikalų koordinatorė, JRT veikloje, esant reikalui, 
dalyvauja kitų savivaldybės padalinių atstovai, taip pat į veiklą įsijungia aktyvus savivaldybės 
jaunimas. Savivaldybėje sukurtos palyginti geros JRK darbo sąlygos (išskyrus tai, jog 
išskirtinai jaunimo politika neužsiima nė vienas savivaldybės atstovas). Tačiau finansiniai 
ištekliai, skiriami jaunimo veiklos stiprinimui ir jaunimo politikos įgyvendinimui, nėra 
pakankami. 
 

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

 neformalaus švietimo plėtroje; 
 didinant jaunimo galimybes įsidarbinti; 

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?  
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 skatinant jaunimo kūrybiškumą ir verslumą; 
 rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija; 
 užtikrinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę; 
 mažinant jaunimo socialinę atskirtį; 
 skatinant tarptautinę jaunimo veiklą. 

 
Atsakant į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama jaunimo 
politika pasiekė reikšmingesnių rezultatų, geriausiai vertinti savivaldybės pasiekimai 
skatinant tarptautinę jaunimo veiklą (turimi omenyje vykstantys tarptautiniai mainai), 
jaunimo dalyvavimas, aktyvumas, savanorystė bei  ir jaunimo kūrybiškumo ir verslumo 
skatinimas. Savivaldybės  ir kitų organizacijų atstovų vertinimai labai panašūs, išsiskiria tik 
tarptautinės jaunimo veiklos skatinimo vertinimas, kuriam daugiau balų skyrė tyrime 
dalyvavę kitų organizacijų atstovai. 
 
22 pav. Įvertinkite, ar, Jūsų nuomone, savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika per 
pastaruosius trejus metus pasiekė gerų rezultatų žemiau įvardintose srityse. Pateikite savo 
nuomonę, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate, o 5 – sutinkate, kad 
buvo pasiekti ženklūs rezultatai. Atsakymų vidurkiai. N=14 

3.27

2.08

3.77

3.00

3.77

2.54

4.23

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Jaunimui skirto neformalaus švietimo 
plėtroje

Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir 
verslumą

Rūpinantis jaunimo sveikata ir 
priklausomybių prevencija

Užtikrinant jaunimo dalyvavimą, 
aktyvumą, savanorystę

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

 
Šaltinis: Elektrėnų organizacijų apklausa, 2011 
 
Apibendrinant, galima teigti, kad per pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama 
jaunimo politika pasiekė pakankamai svarių ir matomų rezultatų. Jaunimo politikos 
įgyvendinime vadovaujamasi išimtinai į jaunimą orientuotais teisės aktais (tiek 
nacionaliniais, tiek savivaldybės lygio), sutartinai dirba visų savivaldybės padalinių atstovai, 
savivaldybėje užtikrinamos galimybės jaunimui dalyvauti neformalioje veikloje bei tiesiogiai 
dalyvaujant daryti pakankamai reikšmingą įtaką savivaldybės sprendimams. Be to, per 
pastaruosius metus įvyko nemažas skaičius reikšmingų jaunimo politikos įgyvendinimo 
naujovių, pozityviai vertinamų tiek savivaldybės administracijos, tiek paties jaunimo. Tuo 
tarpu vertinime minėtos problemos ar trūkumai (kurie negali būti vadinami esminiais veiklos 
trūkumais ar trikdžiais) gali būti sėkmingai pašalinti glaudžiai bendradarbiaujant savivaldybės 
ir jaunimo organizacijų atstovams. 
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 1 PRIEDAS. ATLIKTŲ INTERVIU SĄRAŠAS 

21 lentelė. Atliktų interviu sąrašas 
Vardas, pavardė Pareigos Interviu data 

Liudmila Baslykienė Elektrėnų rajono savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatorė 

Klausimai pateikti 
rengiant ataskaitą 

Augustinas Kubiliūnas Elektrėnų gyventojas, pagal amžių 
priskirtinas jaunimui 

2011-11-17 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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