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 SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 

EBPO  Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

ES  Europos Sąjunga 

IAERPA  VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra 

IKSC  Ignalinos kultūros ir sporto centras 

JP  Jaunimo politika 

JRD  Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 

JRK  Ignalinos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorius 

JRT  Ignalinos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba 

JTBA  Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 

LiJOT  Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 

LR  Lietuvos Respublika 

NPI  Nacionalinės plėtros institutas 

PMMMC  Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras 

VPVI  VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituta 

VVG  Ignalinos rajono vietos veiklos grupė 
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 ĮVADAS  

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

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

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

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

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

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

 pirma, 2011 m. lapkričio mėnesį buvo atlikti trys interviu su Ignalinos rajono 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore bei rajono jaunimo organizacijų atstovais; 

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

 trečia, naudoti savivaldybėse veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos 
duomenys. Apklausa vykdyta 2011 m. rugsėjo mėnesį. Apklausoje dalyvavo penki 
savivaldybės administracijos atstovai bei trijų jaunimo organizacijų ir dviejų 
neformaliojo ugdymo įstaigų 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.  
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 1. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS  

Ignalinos rajono savivaldybė yra Lietuvos rytuose esanti savivaldybė, kuriai priklauso du 
miestai – Ignalina ir Dūkštas, trys miesteliai – Mielagėnai, Rimšė ir Tverečius, taip pat rajone 
yra 726 kaimai.  
 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. Ignalinos rajone gyveno 18 892 
gyventojai1, iš jų – 6747 (35,7 proc.) gyventojų miestuose ir 12 145 (64,3 proc.) viso rajono 
gyventojų gyveno kaimuose. Vertinimo tikslams, taikant Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO) naudojamas kiekybines ribas, savivaldybei yra priskiriamas 
„kaimiškumo laipsnis“. Suklasifikavus Lietuvos savivaldybes pagal kaimiškumo laipsnį, 
išskiriamos kelios grupės: „labai kaimo“, „kaimo“, „pusiau kaimo“, „priemiesčio“ ir „miesto“. 
Pagal pasirinktą metodiką, „labai kaimo“ grupei priskiriamos savivaldybės, kuriose gyventojų 
kaime dalis viršija 70 proc. viso rajono gyventojų, „kaimo“  kategorijai priskiriamos 
savivaldybės, kuriose 50-70 proc. gyventojų gyvena kaimuose, o „pusiau kaimo“ grupei 
priskiriamos savivaldybės, kurių kaimuose gyvenantys gyventojai sudaro 32-49 proc. viso 
rajono gyventojų. Atsižvelgiant į tai, kad Ignalinos rajone kaimuose gyvena 64,3 proc. 
gyventojų, Ignalinos rajono savivaldybė yra priskiriama „kaimo“ kategorijai.  
 
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, 2011 m. jaunų žmonių (14-29 m.) skaičius 
Ignalijos rajone buvo 3823, iš jų miestuose gyveno 1451, o kaimuose – 2372 jaunuoliai. 
Detalesni duomenys apie jaunų žmonių pasiskirstymą Ignalinos rajone pateikiami 1 lentelėje. 
 
1 lentelė. Jaunų žmonių (14-29 m.) skaičius savivaldybėje 

 Merginų Vaikinų Iš viso 
Mieste 697 754 1451 
Kaime 1067 1305 2372 
Bendras skaičius rajone 1764 2059 3823 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
2011 m. Ignalinos rajono bendrojo lavinimo mokyklas lankė 2068 moksleiviai, iš jų – 1410 
moksleivių lankė bendrojo lavinimo mokyklas miestuose, o 658 – kaimuose. Statistiniai 
duomenys išskirtinai apie besimokančius 14-29 m. jaunuolius savivaldybėje vertinimo metu 
nebuvo prieinami. 
 
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, 2011 m. Ignalinos rajone gyveno 410 (10,7 
proc.) registruotų nedirbančių 14-29 m. asmenų (2 lentelė) – 276 vaikinai ir 134 merginos.  
 
2 lentelė. Dirbantys ir nedirbantys 14-29 m. asmenys 

 Dirbančiųjų skaičius Registruotų bedarbių skaičius 
Mieste 832 156 
Kaime 513 254 
Bendras skaičius rajone 1345 410 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis  
 
2008-2011 m. savivaldybėje nebuvo atlikti jokie jaunimo situacijos tyrimai. 

                                                             
 
 

1 „Demografijos metraštis 2010“, Lietuvos statistikos departamentas, 2011 
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS 
ĮGYVENDINIMUI 

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

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

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

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

 
Šio skyriaus informacija parodo savivaldybės pasiekimus JP strateginiame planavime. 
Patvirtinti strateginiai JP dokumentai, tokie kaip JP koncepcija, JP strategija, savivaldybėje 
padeda numatyti JP plėtros kryptis, užtikrina JP plėtros tęstinumą įvykus darbuotojų kaitai. 
Tuo tarpu patvirtinti įgyvendinimo dokumentai, tokie kaip JRK darbo programa, parodo, kaip 
numatyta JP yra įgyvendinama savivaldybėje. 
 
Teisės aktų struktūra  
 
Ignalinos rajono savivaldybė, formuodama ir įgyvendindama jaunimo politiką, vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos įstatymais2, LR Vyriausybės nutarimais bei kitais, LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos priimtais, poįstatyminiais teisės aktais. Savivaldybė nėra 
parengusi jokių strateginio planavimo ar įgyvendinimo dokumentų jaunimo politikos 
srityje. Jaunimo politikos klausimai taip pat nėra įtraukti į Ignalinos rajono savivaldybės 
strateginį plėtros planą 2011-2018 metais3 (toliau – Strateginis planas). Su jaunimu 
Strateginiame plane siejama tik viena uždavinių strateginiams tikslams pasiekti priemonė – 
„Skatinti kultūros įstaigų personalo atsinaujinimą, jaunų specialistų pritraukimą į rajono 
kaimiškas vietoves“4.  
 
Toliau lentelėje nurodomi savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys 
dokumentai. 
                                                             
 
 

2 Nurodomi šie nacionalinio lygmens dokumentai: LR jaunimo politikos pagrindų įstatymas, LR vietos 
savivaldos įstatymas, LR švietimo įstatymas. 

3 Ignalinos rajono savivaldybės strateginis plėtros planas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės 
tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T − 28 

4 Ignalinos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2011-2018 m. 2.3 tikslo „Gerinti viešųjų 
paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 2.3.4 uždavinio „Plėtoti teritoriškai subalansuotą socialinę 
kultūrinę infrastruktūrą“ 2.3.4.5 priemonė. 

2.1 Jaunimo politiką reglamentuojančių 
teisės aktų struktūra 
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3 lentelė. Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai 
Dokumentas Patvirtintas (metai) 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas 

2010 

Ignalinos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai 2009 
JRK darbo planas 2009 
JRT darbo planas 2011 
Prašymų finansuoti studijas nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas 2007 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Svarbiausi Ignalinos rajono savivaldybės dokumentai, kuriais vadovaujamasi įgyvendinant 
savivaldybės jaunimo politiką, yra Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymas5 (toliau – JRK 
pareigybės aprašymas) bei Ignalinos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos 
nuostatai6 (toliau – JRT nuostatai). 
 
Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (JRK) yra pagrindinis savivaldybės darbuotojas, 
atsakingas už jaunimo politikos įgyvendinimą. Eidama pareigas, JRK tiesiogiai vadovaujasi 
JRK pareigybės aprašymu, kuriame yra įtvirtintinti specialūs reikalavimai, keliami pareigas 
einančiam valstybės tarnautojui, taip pat įtvirtintos savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus funkcijos bei valstybės tarnautojo pavaldumas. Ignalinos jaunimo reikalų 
koordinatoriui yra priskiriamos šios funkcijos:  

 Koordinuoti ir dalyvauti inicijuojant bei formuojant savivaldybės jaunimo politiką. 
Kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gaunamą iš savivaldybės 
skyrių ir tarnybų, ministerijų ir institucijų, nevalstybinių organizacijų, užsienio 
informacijos šaltinių jaunimo politikos klausimais, rengti informacinius pranešimus, 
apibendrinimus.  

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

 Formuluoti siūlymus jaunimo klausimais ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, 
kitoms institucijoms, savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui. 
Dalyvauti rengiant teisės aktus, programas bei priemones jaunimo politikos srityje.  

 Rengti metines apžvalgas apie jaunimo politikos įgyvendinimą ir su jomis 
supažindinti savivaldybės vadovybę, kitas valstybės institucijas ir nevyriausybines 
organizacijas.  

 Dalyvauti kitų valstybės institucijų darbo grupių ir komisijų veikloje jaunimo politikos 
klausimais. 

 Atsakyti už jo kompetencijai paskirtų tarptautinių projektų, programą, susijusių su 
jaunimo politika, vykdymą.  

 Inicijuoti ir koordinuoti finansinės paramos teikimą savivaldybės nevalstybinių 
jaunimo organizacijų ir tarnybų iniciatyvoms.  

 Nustatyta tvarka nagrinėti gyventojų prašymus, skundus bei pasiūlymus jaunimo 
politikos klausimais ir imtis reikiamų priemonių, kad jie būtų išspręsti.  

 Vykdant funkcijas bendradarbiauti su jaunimo organizacijomis ir neformaliomis 
grupėmis.  

 Koordinuoti Jaunimo reikalų tarybos ir Jaunimo centro veiklą.  
 įtraukti jaunimo projektus į bendrus savivaldybės projektus su užsienio partneriais.  

                                                             
 
 

5 Patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 15 d. įsakymu 
Nr. V2-140 

6 Patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. T-487 
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 Dalyvauti kvalifikacijos kėlimo programose.  
 Organizuoti mokymus jaunimo organizacijų atstovams.  
 Koordinuoti ir organizuoti Jaunimo organizacij ų ir Švietimo įstaigų veiklą, skirtą 

jaunimo pilietiškumo ugdymui ir jaunimo nusikalstamumo, narkomanijos, AIDS 
savižudybių ir kitų socialinių problemų prevencijai.  

 Bendradarbiauti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų 
departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis 
jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais, užtikrinant tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą įgyvendinant jaunimo politiką.  

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

 
Ignalinos rajono savivaldybės JRK pareigybės aprašymas iš dalies atitinka Pavyzdinį 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą7 (toliau – Pavyzdinis 
pareigybės aprašymas) – numatytos beveik visos Pavyzdiniame savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus pareigybės aprašyme8 įvardintos JRK funkcijos, išskyrus kelias, susijusias su 
strateginių plėtros dokumentų rengimo iniciatyva bei jaunimo situacijos stebėsena, analize ir 
jaunimo poreikių tyrimais. Pastebėtina, kad Ignalinos rajono savivaldybės JRK pareigybės 
aprašyme numatytas 6-tas pareigybės lygis, kai tuo tarpu Pavyzdiniame pareigybės 
aprašyme rekomenduotinas yra ne žemesnis nei 8. Taip pat skirtingai numatytas JRK 
pavaldumas – Ignalinos rajono savivaldybės JRK yra tiesiogiai pavaldi ne administracijos 
direktoriui, bet Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui. Taigi, pagal paskutinius du 
kriterijus, Ignalinos savivaldybės JRK statusas neatitinka Pavyzdiniame savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme numatyto savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus statuso.  
 
Viena svarbiausių jaunimo politiką integruojančių struktūrų yra savivaldybės Jaunimo reikalų 
taryba (JRT), kuri savo veikloje vadovaujasi JRT nuostatais. Šiuose nuostatuose numatyti JRT 
veiklos tikslai ir funkcijos, JRT teisės, taip pat JRT sudėtis ir darbo organizavimas. Ignalinos 
rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos tikslai yra: 

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

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

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

jaunimu dirbančių organizacijų. 
 
JRT funkcijos, sudėtis ir darbo organizavimas plačiau aptariama skyriuose 2.2 „Jaunimo 
politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės tarnautojai“, 3.5. „Jaunimo dalyvavimas 
formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje“ bei 7.1 „Jaunimo politiką 
integruojančios struktūros. 
 
Siekdama pritraukti jaunus specialistus į Ignalinos rajoną bei sugrąžinti išvykusius studijuoti 
jaunuolius, savivaldybė yra numačiusi tvarką, pagal kurią įsipareigoja finansuoti jaunų 
asmenų išlaidas studijoms, kurie savo ruožtu įsipareigoja po studijų grįžti į Ignaliną dirbti 
savivaldybės institucijose. Savivaldybėje yra sudaryta Prašymų finansuoti studijas 
                                                             
 
 

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

8 Plačiau JRK funkcijos ir veikla aptariama 2.3 skyriuje „Jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo 
sąlygos“ 
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nagrinėjimo komisija, kuri svarsto gautus prašymus bei teikia išvadas administracijos 
direktoriui dėl tikslingumo sudaryti studijų finansavimo sutartis ir numatomo 
kompensuojamos mokesčio už mokslą dalies ar socialinių išmokų dydžio. Ši komisija veikia 
pagal Prašymų finansuoti studijas nagrinėjimo komisijos darbo reglamentą9,  patvirtintą 
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2007 m. rugsėjo 11  d. įsakymu 
Nr. V2-557. Būtent šiame įsakyme yra numatyta Prašymų finansuoti studijas nagrinėjimo 
komisijos veikimo prielaida – Socialinių išmokų mokėjimo iš Rėmimo fondo tvarkos aprašo10  
7.1. punkto nuostata, kad nepaskirstytos ar nepanaudotos savivaldybės Rėmimo fondo lėšos 
yra naudojamos mokėti rajono gyventojams, siekiantiems įgyti rajono įstaigoms reikalingas 
profesijas, specialybes, socialines išmokas, ar iš dalies dengti mokymosi ir kitas išlaidas. 
Finansinės paramos studijoms skyrimo tvarka detaliau nereglamentuota, kadangi sprendimai 
dėl finansavimo skyrimo ar neskyrimo priimami atsižvelgiant į tai, ar yra studijuojamos 
specialybės specialistų poreikis rajone tam tikru laikotarpiu (komisija visų pirma tiria 
poreikį). Paramos sąlygos numatomos sutartyje, sudaromoje tarp savivaldybės ir paramos 
gavėjo.  
 
Reikia pažymėti, kad Ignalinos rajono savivaldybė savo rajono studentų rėmimą vykdo nuo 
2003 metų. Kiekvienais metais norinčiųjų gauti finansinę paramą studijoms daugėja. Be to, 
yra numatyta ne tik finansinė parama studijoms, bet ir suteikiamas butas, bei išmokama 
vienkartinė įsikūrimo 6000 Lt suma. Kadangi jaučiamas kvalifikuotų specialistų stygius 
daugelyje biudžetinių rajono įstaigų, savivaldybė pasiruošusi padėti ne tik pradedantiems 
studijuoti, bet ir tiems, kurie jau studijuoja vyresniuose kursuose, jeigu tik jie žada sugrįžti į 
savo gimtinę.11 
 
Savivaldybės jaunimo politikos kryptys ir jų atitikimas poreikiams 
 
Išskirti pagrindines savivaldybės jaunimo politikos sritis yra gana sudėtinga, kadangi 
Ignalinos rajono savivaldybėje nėra sukurta teisinė bazė JP formavimui ir įgyvendinimui, o 
sistemingi jaunimo situacijos ir poreikių analizės ir tyrimai nėra atliekami. Savivaldybės veiklą 
jaunimo klausimais galima nustatyti remiantis JRK pareigybės aprašymu, JRT nuostatais bei 
interviu su savivaldybės atstovais bei jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos 
metu gautais duomenimis. Atsižvelgiant į rajone susiklosčiusią situaciją – mokyklas baigę 
jaunuoliai dažniausiai išvyksta studijuoti į didesnius miestus ir ten pasilieka, o didžiausia dalis 
jaunimo rajone yra mokyklinio amžiaus – savivaldybės jaunimo politika yra daugiau 
orientuota į mokyklinio amžiaus jaunuolius. Interviu duomenimis, ypač dėmesio trūksta 
vyresniojo amžiaus jaunimui, kuris po studijų grįžęs į Ignaliną įsitvirtinant susiduria su būsto, 
darbo, užimtumo problemomis. Buvo minėta, kad savivaldybė skiria lėšų jauno asmens 
studijoms finansuoti, o šis įsipareigoja po studijų grįžti į Ignaliną ir 5 metus dirbti 
savivaldybės institucijose. Pastebėtina, kad ši tvarka paliečia tik nedidelę dalį jaunimo, o 
priemonių spręsti jaunimo, kuris nėra išsilavinęs ir organizuotas, darbo ir užimtumo 
klausimams savivaldybė nėra numačiusi.  
 
Reikia pažymėti, kad, interviu duomenimis, vienas iš JRK veiklos prioritetų yra naujų veiklų 
jaunimui paieška. Be to, galima teigti, kad ima ryškėti vis didesnio jaunimo įtraukimo į 
savivaldybės JP formavimo ir įgyvendinimo procesą tendencija – naujos sudėties 
savivaldybės JRT yra iniciatyvi ir organizuota, aktyviai įsitraukianti į savivaldybės veiklą 
jaunimo klausimais. 

                                                             
 
 

9 Patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2007 m. rugsėjo 11  d. 
įsakymu Nr.V2-557 

10 Patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gegužės 4 d. 
įsakymu Nr. V2-268 

11 Ignalinos rajono savivaldybės tinklapis, http://www.ignalina.lt/lit/Studiju_remimo_programa/2113 
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1 pav. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite savo nuomonę, 
įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai nesutinkate su vykdomais veiksmais, o 5 – 
visiškai sutinkate su savivaldybės vykdomais veiksmais. N=11 

2,7

2,9

2,9

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

Savivaldybė gerai atsižvelgia į socialiai 
pažeidžiamo jaunimo poreikius

Savivaldybės jaunimo politika gerai 
atitinka savivaldybės jaunimo situaciją, 

poreikius

Savivaldybė atsižvelgia į visų 
savivaldybėje esančių jaunimo grupių 

poreikius

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Vis dėlto, interviu ir apklausos respondentų nuomone (1 pav.), savivaldybės veikla jaunimo 
klausimais jaunimo poreikius atitinka nepakankamai. Apklausos duomenimis, Ignalinos 
rajono savivaldybės vykdoma politika bendrai buvo įvertinta šiek tiek žemiau nei vidutiniškai. 
Pastebėtina, kad apklausoje dalyvavę savivaldybės atstovai įgyvendinamą jaunimo politiką 
vertino gerai arba aukščiau nei vidutiniškai, tačiau jaunimą atstovaujančių organizacijų 
atstovai savivaldybės įgyvendinamą politiką vertino žemiau nei vidutiniškai. 
 
2 pav. Kokios jaunimo politikos sritys/ kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone,  turėtų būti 
daugiau įtraukiami į  savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis. N=11 

0,0
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50,0

50,0

50,0

66,7

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0120,0140,0160,0

Socialinė apsauga

Švietimas

Sportas

Jauna šeima ir būstas

Verslumas

Savanorystė

Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui

Užimtumas

Savivaldybės atstovai Kitų organizacijų atstovai
 

Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Visų apklausoje dalyvavusių respondentų nuomone, įgyvendinant savivaldybės JP, 
svarbiausia jaunimo politikos veiklos kryptimi turėtų būti užimtumo galimybių didinimas. 
Apklausos dalyviai taip pat laikėsi nuomonės, kad JP turėtų būti labiau orientuota į pagalbos 
socialiai pažeidžiamam jaunimui teikimą, savanorystės skatinimą, sportą ir švietimą. Dėl kitų 
JP sričių svarbumo išsiskyrė savivaldybės atstovų ir kitų organizacijų atstovų nuomonės. Kitos 
su jaunimu dirbančio ir jaunimo organizacijos, kaip tikrai svarbią JP sritį išskyrė verslumo 
skatinimą, tačiau savivaldybės atstovai neišskyrė šios JP srities kaip svarbios. Priešingai, 
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savivaldybės atstovų nuomone, jaunimo politika turėtų būti intensyviau nukreipta į jaunos 
šeimos ir būsto problemų sprendimą, tuo tarpu kitos organizacijos neišskyrė šios problemos 
kaip aktualios.   
 
Apklausoje dalyvavusių jaunimo organizacijų atstovai nurodė, kad savivaldybė turėtų labiau 
atsižvelgti į grįžtančio po mokslų jaunimo poreikius, kad jaunimas turėtų noro grįžti, kad 
jaustųsi laukiamas. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, kaip galimas 
priemones, skatinančias jaunimą po mokslų grįžti į Ignaliną, nurodė: pagalbos suteikimą 
ieškant praktikos vietų, absolventų duomenų bazės sukūrimą, įmonių/įstaigų atvirų durų 
dienų rengimą, kontaktų mugių organizavimą, neformalių klubų steigimą, paramos teikimą 
įsigyjant pirmą būstą, jaunimo užimtumo skatinimą, didesnio dėmesio neformaliajam  
ugdymui skyrimą. Su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomone, savivaldybė turėtų 
skirti daugiau dėmesio kaimo vietovių jaunimo socialinei integracijai ir visapusiškam 
švietimui, ypač  neformaliam ugdymui. Taip pat buvo pastebėta, kad savivaldybė turėtų 
labiau skatinti skautiškas, ateitininkų, samariečių, maltiečių ir kitas panašias veiklas, kadangi  
šiuo metu savivaldybė neskatina tokių  veiklų. Tuo tarpu savivaldybės atstovų nuomone, 
savivaldybė turėtų labiau atsižvelgti į neaktyvaus, neiniciatyvaus, nedalyvaujančio 
neformaliojo švietimo veiklose ir neasocijuoto jaunimo poreikius. 
 
Tiek savivaldybės, tiek kitų organizacijų atstovų nuomone  (81,8 proc. apklausoje dalyvavusių 
respondentų), reikšmingų pokyčių įtraukiant jaunimo politikos klausimus į  Ignalinos rajono 
savivaldybės politiką nuo 2008 m. neįvyko. 
 
Atsakydami į klausimą, ar pasikeitė Ignalinos rajono savivaldybės jaunimo poreikiai per 2008 
– 2011 metus daugiau nei pusė apklausos dalyvių (63,6 proc. respondentų) atsakė neigiamai, 
18,1 proc. respondentų nurodė, kad per nurodytąjį laikotarpį jaunimo poreikiai pasikeitė, 
likę respondentai negalėjo atsakyti į pateiktą klausimą. Į šį klausimą teigiamai atsakę 
respondentai nurodė, kad dėl ekonominio sunkmečio išaugo pagalbos ir paramos jaunimui 
teikimo poreikis.  Taip pat buvo paminėta, kad aktualesnėmis tapo jaunimo užimtumo, 
savanoriškos projektinės veiklos klausimai. 
 
Apibendrinant skyriuje pateiktą informaciją, formuluojamos šios išvados: 

 Pirma, nesuformuota teisinė bazė, įtvirtinanti aiškius jaunimo politikos tikslus, 
uždavinius ir kryptis. Jaunimo reikalų klausimai visiškai neįtraukti į savivaldybės 
strateginio planavimo dokumentus.  

 Antra, tyrimai, kurie leistų aiškiai identifikuoti jaunimo poreikius ir situaciją, 
savivaldybėje nėra vykdomi. Vertinimo metu surinkta informacija rodo, kad esama 
jaunimo politika ne visiškai atitinka jaunimo poreikius. Dabartinės JP prioritetai yra 
menkai nukreipti į vyresnio negu mokyklinio amžiaus jaunimo užimtumo, verslo, 
būsto klausimų sprendimą. 

 Trečia, savivaldybėje neatliekamas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, kuris 
nustatytų įgyvendinamos jaunimo politikos ir darbuotojų veiklos efektyvumą.  

 Ketvirta, JRK pareigybinė instrukcija ir pavaldumas ne visiškai atitinka pavyzdinės 
pareigybinės instrukcijos nuostatas. 

 

 
Šiame skyriuje pristatomos institucijos, kitos įstaigos, dirbančios su jaunimo politikos 
įgyvendinimu savivaldybėje, aptariama, kiek jaunimo atstovams yra sudarytos sąlygos 
įsitraukti į šių institucijų veiklą. 
 

2.2 Jaunimo politiką įgyvendinančios 
institucijos ir valstybės tarnautojai 
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Pagrindiniai Ignalinos rajono savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, 
dalyvaujantys įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką yra Švietimo, kultūros ir sporto 
skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Juridinis skyrius bei Socialinės paramos ir kaimo 
reikalų skyrius. Plačiau šių skyrių funkcijos, susijusios su savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimu, aptariamos 7.2 skyriuje „Jaunimo politikos integravimas savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose“.  Žemiau 
lentelėje pateikiamas savivaldybės struktūrinių padalinių sąrašas bei jaunimo politiką 
įgyvendinančių valstybės tarnautojų skaičius. Vienas svarbiausių valstybės tarnautojų, 
tiesiogiai įgyvendinančių savivaldybės jaunimo politiką, yra savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatorius. 
 
4 lentelė. Jaunimo politiką įgyvendinantys savivaldybės struktūriniai padaliniai ir valstybės 
tarnautojai 

Skyrius 

Įgyvendina tik 
jaunimo politiką 

(darbuotojų 
skaičius) 

Įgyvendina jaunimo 
politiką greta kitų 
veiklų (darbuotojų 

skaičius) 
Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 1 4 
Vaiko teisių apsaugos skyrius - 3 
Juridinis skyrius - 4 
Socialinės paramos ir kaimo reikalų 
skyrius - 5 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Savivaldybėje veikia Jaunimo reikalų taryba. JRT nuostatuose įtvirtinta, kad Jaunimo reikalų 
taryba sudaroma lygiateisiškumo principu, deleguojant 5 savivaldybės atstovus ir 5 jaunimo 
organizacijų atstovus. Savivaldybės deleguoti nariai yra Ignalinos rajono savivaldybės 
administracijos, Ignalinos kultūros ir sporto centro, Ignalinos policijos komisariato bei 
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos atstovai. Remiantis LR Jaunimo politikos pagrindų 
įstatymu, jaunimo atstovus į savivaldybės JRT deleguoja rajono jaunimo organizacijų taryba, 
tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Ignalinos rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis 
stalas“ veiklos nevykdo ir dėl to negali atlikti delegavimo funkcijos, į JRT savivaldybės 
iniciatyva buvo kviečiami aktyviausiai rajone veikiančių jaunimo organizacijų atstovai. 2011 
m. gegužės 31 d. buvo patvirtina naujos sudėties Jaunimo reikalų taryba. Interviu ir 
apklausos respondentai vieningai teigiamai vertina naujos sudėties JRT potencialą ir jos 
veiklos perspektyvą – jų nuomone, naujoji JRT yra ypač iniciatyvi ir aktyvi. 
 
Įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką taip pat dalyvauja šios savivaldybės įstaigos: 
Ignalinos kultūros ir sporto centras, Ignalinos muzikos mokykla, Ignalinos rajono 
savivaldybės viešoji biblioteka, Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.  
 
Savivaldybė nėra įsteigusi atviro darbo su jaunimu metodais dirbančios įstaigos.  
 
Apibendrinant galima teigti, kad Ignalinos rajono savivaldybėje formaliai sudarytos 
pakankamos jaunimo politikos įgyvendimo prielaidos: nuo 2005 m. suformuota ir veikia JRT, 
patvirtinti jos nuostatai, JRT posėdžiai posėdžiai organizuojami aktyviai ir reguliariai.  
 

 
Šiame skyriuje vertinama, ar savivaldybėje sudarytos prielaidos efektyviai JRK veiklai ir 
pakankamam JRK indėliui į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą užtikrinti. 
Atsižvelgiant į vertinimo poreikius, čia vertinama, kokios koordinatoriaus funkcijos 

2.3 Jaunimo reikalų koordinatoriaus 
darbo sąlygos 
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patvirtintos savivaldybėje ir ar sudarytos sąlygos jas gerai vykdyti; apibendrinamos 
savivaldybės sudaromos sąlygos tobulinti JRK veiklą ir tuo pačiu skatinti įgyvendinamos 
jaunimo politikos kokybę. 
 
Ignalinos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius yra vienintelė savivaldybės 
administracijos pareigybė, kuriai priskirtos funkcijos yra įgyvendinamos išskirtinai tik 
jaunimo politikos srityje. Nuo 2006 m. šias pareigas eina savivaldybės Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus mėnesio vyresnioji specialistė Asta Savičiūnaitė. Ignalinos rajono 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės pateiktais duomenimis, per pastaruosius trejus 
metus JRK darbo turinys ir apimtis ženkliai nekito, taip pat nesikeitė ir JRK pareiginiai 
nuostatai. Savivaldybei įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos remiamas programas 
(Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, Pilietinio ir tautinio ugdymo programa ir 
Vaikų socializacijos programa) iki 2009 m. JRK buvo atsakinga už šių programų 
administravimą. 
 
Kaip buvo minėta anksčiau, vykdydama priskirtas funkcijas jaunimo reikalų koordinatorė 
tiesiogiai vadovaujasi JRK pareigybės aprašymu, kuriame išdėstytos JRK priskirtos funkcijos iš 
dalies atitinka 2008 m. patvirtintą ir iki 2011 m. galiojusį Pavyzdinį savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymą12, tačiau jame nėra išskirta kai kurių funkcijų, 
numatytų 2011 m. patvirtintoje naujoje Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus pareigybės aprašymo redakcijoje13, pvz.: 

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

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

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

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

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

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

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

 
JRK pareigybės aprašyme nustatytas jaunimo reikalų koordinatoriaus pavaldumas neatitinka 
Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašymo nuostatos (9 
punkto) – JRK yra pavaldi ne savivaldybės administracijos direktoriui, bet savivaldybės 
struktūrinio padalinio vedėjui. Pažymėtina, kad, remiantis Ignalinos rajono savivaldybės JRK 
pareigybės aprašymu, papildomų, su JP įgyvendinimu nesusijusių funkcijų JRK nėra priskirta. 
                                                             
 
 

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

13 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 
A1-137. 
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Taip pat veikia pagal veiklos planus, kurie yra rengiami kiekvieną mėnesį ir įtraukiami į 
bendrus savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus mėnesio veiklos planus. JRK 
mėnesio veiklos planai, susiję su švietimo įstaigų veikla, yra platinami rajono mokyklose 
(skelbiami mokyklų skelbimų lentose). Taip pat JRK rengia kasmetines ataskaitas, kuriose 
apžvelgiama per metus vykdyta veikla jaunimo politikos srityje, nurodomi tais metais 
organizuoti ir vykdyti svarbiausi jaunimui skirti renginiai ir projektai. Pastebėtina, kad 
minimų projektų ir renginių iniciatoriai ir įgyvendintojai dažnai yra jaunimo organizacijos, o 
savivaldybė prisideda skirdama dalinį finansavimą. JRK teikiamos ataskaitos yra įtraukiamos į 
bendrą savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metų veiklos ataskaitą, kuri yra 
dalis visos savivaldybės administracijos metų veiklos ataskaitos. 5 lentelėje yra pateikiamos 
2009-2011 m. JRK ataskaitų suvestinės. Pastebėtina, kad ataskaitose daugiau atsispindi 
jaunimui skirtų renginių, kurių iniciatoriai dažnai yra jaunimo atstovai, organizavimas.   
 
5 lentelė. 2009-2011 m. JRK ataskaitų suvestinės 

Metai Vykdyta veikla 
2009  Įgyvendinant Vaikų socializacijos programą, 2009 m. birželio-rugpjūčio mėn. 

Ignalinos rajone buvo organizuota 12 stovyklų mokyklinio amžiaus vaikams. 
Programos veiklose dalyvavo 270 vaikų ir 80 darbuotojų. 
 Įgyvendinant Pilietinio ir tautinio ugdymo programą buvo finansuoti 3 jaunimo 
projektai: Ignalinos rajono mokinių asociacijos projektas „Kalbėk drąsiai “, 
Ignalinos moksleivių namų projektas “Dainų ir šokių pynė – tau, gimtine”, 
Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos projektas „Nuo savųjų kraštų į nematytą 
Lietuvos pajūrį“. 
 2009 m. balandžio mėnesį patvirtinus naują JRT sudėtį, rugsėjo mėnesį 
Ignalinoje buvo organizuoti regiono jaunimoreikalų tarybų mokymai, kuriuose 
dalyvavo Ignalinos r., Zarasų r. bei Visagino savivaldybių JRT, aktyvūs Ignalinos 
rajono jaunimo atstovai. 
 Vykdyti įvairūs jaunimo projektai ir veiklos: Ignalinos rajono mokinių 
asociacijos organizuojamas kasmetinis festivalis „Osmosas“, įsitraukta į 
respublikinę savanorišką akciją „Darom 2009“. 
 Su Baltarusijos Braslavo miesto savivaldybe organizuoti tarptautinių jaunimo  
mainų stovyklos Braslave ir Ignalinoje 

2010  Surengti 4 JRT posėdžiai, kuriuose aptarti jaunimui aktualūs klausimai, 
savivaldybėje rengiami su jaunimu susiję dokumentų projektai.  
 Surengta nevyriausybinių organizacijų mugė 
 Organizuotas tarptautiniai jaunimo mainai „Folkloro improvizacijos“ („Folk 
jammin“. Dalyviai atvyko iš Ispanijos, Turkijos, Slovėnijos, Latvijos. 
 Tęsiamas Ignalinos ir Braslavo regionų bendradarbiavimas, organizuotas 
tarptautinis jaunimo mainų projektas „Radvilų giminės pėdsakais“ 
 Ignalinos rajono mokinių asociacija organizavo asmeninio tobulėjimo 
mokymus jaunimui. 

2011  Surengtas jaunimui skirtas seminaras  „Tolerancijos problema Lietuvoje. Nuo 
Netolerancijos iki diskriminacijos". 
 Rajono moksleiviams surengtas susitikimas su buvusia Lietuvos mokinių 
parlamento atstove, kuri su galimais kandidatais ir visais moksleiviais pasidalijo 
savo patirtimi, pristatė artėjančių rinkimų tvarką ir procedūras, supažindino su 
naujovėmis. Organizuoti rinkimai, kurių metu išrinka Ignalinos atstovė Lietuvos 
mokinių parlamente. 
 Koordinuotas respublikinės aplinkos švarinimo akcijos „Darom 2011“ 
organizavimas Ignalinos rajone. Dalyvavo apie 1000 Ignalinos rajono gyventojų. 
 Savižudybių prevencijos iniciatyva „Nebijok kalbėti“ – Ignalinos rajono 
savivaldybės administracija organizavo susitikimą su 20 Jaunimo linijos 
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Metai Vykdyta veikla 
savanorių bei muzikantu Andriumi Mamontovu. 
 Birželio mėnesį vykdyti tarptautiniai jaunimo mainai su Lenkijos miesto 
Serocko savivaldybe. 40 Serocko miesto jaunuolių viešėjo Ignalinoje ir tiek pat 
Ignalinos jaunimo atstovų svečiavosi Serocke. 
 Įgyvendintas Pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programos 
projektas „Piliečio žadintuvas“. Dalyvavo keturios rajono mokyklos. 
 Birželio mėnesį patvirtina nauja savivaldybės JRT sudėtis. Iki lapkričio mėnesio 
buvo surengti net 6 JRT posėdžiai (iš jų 4 neeiliniai, renginių organizavimo 
klausimais) 
 Iki lapkričio mėnesio JRT įgyvendino 3 projektus: orientacinis-pažintinis 
žaidimas „Ar pažįsti Ignaliną?“, JRT kartu su narkotikų kontrolės komisija lankėsi 
Priklausomybių reabilitacijos centre Meikštų dvare, įgyvendintas projektas 
„Moksleiviai savivaldybėje“, skirtas rajono mokyklų atstovams (savivaldybės  
darbo simuliacija).  
 Organizuotas VI-asis jaunimo muzikos festivalis „Osmosas“. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis JRK pateiktais duomenimis 
 
Įgyvendindama savivaldybės jaunimo politiką, jaunimo reikalų koordinatorė:  

 inicijuoja jaunimo politikos įgyvendinimo priemones; 
 rengia savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus tvirtinamų 

dokumentų, susijusių su jaunimo politika ir jos įgyvendinimu, projektus; 
 kaupia ir skleidžiate informaciją visuomenei, jaunimui ir jaunimo organizacijoms; 
 koordinuoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą; 
 vykdo tarpinstitucinį bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 

srityje; 
 atstovauja jaunimo interesus, jaunimo politikos klausimus darbo grupėse ir 

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

Lietuvos fondams; 
 dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą jaunimo politikos įgyvendinimo srityje su 

kitomis savivaldybėmis ir užsienio šalimis. 
 

JRK teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms įvairiais jaunimo reikalų klausimais. Per 
pastaruosius trejus metus JRK yra pateikusi apie 50 pasiūlymų, kurie buvo susiję su aktualių 
jaunimui dokumentų priėmimu savivaldybės administracijoje, jaunimui skirtų projektų 
finansavimu, renginių organizavimu, naujų idėjų pateikimu, savanoriška veikla bei pasiūlymų 
dėl einamųjų darbų. JRK teigimu, į didžiąją dalį (apie 70 proc.) teiktų pasiūlymų buvo 
atsižvelgta, daugiausiai – dėl renginių organizavimo bei jaunimo projektų finansavimo 
skyrimo. 
 
JRK savo kompetencijos klausimais yra įtraukta į šių komisijų sudėtį: 

 Vaiko gerovės komisija; 
 Jaunųjų talentų atrankos komisija; 
 Prašymų finansuoti studijas nagrinėjimo komisija; 
 Vaiko teisių apsaugos taryba. 

 
JRK taip pat yra savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sekretorė, koordinuoja JRT veiklą ir 
užtikrina darbo organizavimą. Pastebėtina, kad JRK nėra įtraukta į Programų nagrinėjimo 
komisijos, kuri svarsto prašymus skirti finansavimą pagal savivaldybėje patvirtintas 
programas (įvairios kultūros, socialinės, sveikatos apsaugos programos), tačiau yra pranešėja 
komisijos posėdžiuose, kuomet svarstomas jaunimo organizacijų prašymai finansuoti veiklas, 
su kuriomis supažindina komisijos narius. Periodiškai JRK taip pat įtraukiama į su švietimo 
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specialistų darbu susijusias darbo grupes ar programų vertinimo komisijas. JRK teigia, kad 
dalyvavimas minėtų komisijų veikloje tiesioginiam jaunimo politikos įgyvendinimui netrukdo, 
ir JRK visus 100 proc. savo darbo laiko gali skirti jaunimo reikalams. 
 
JRK nuomone, savivaldybė sudaro geras sąlygas kelti kvalifikaciją. Per pastaruosius trejus 
metus šios galimybės nekito. Duomenys apie JRK kvalifikacijos kėlimą pateikiami 6 lentelėje. 
JRK manymu, vienas didesnių poreikių būtų tarpinstitucio bendradarbiavimo mokymams. 
  
6 lentelė. JRK kvalifikacijos kėlimas 2008-2011 m. 

Metai Kursai / seminarai (aprašymas) 
2008 Seminaras „Vaikų socializacijos programų rengimas ir įgyvendinimas“ (Lietuvos 

jaunimo turizmo centras); 
Seminaras „Rinkimai į V Lietuvos mokinių parlamentą“ (PIC);  
Seminaras jaunimo politikos plėtojimo savivaldybėje temomis (NJRKA);  
Mokymai savivaldybių narkotikų kontrolės komisijų nariams (Narkotikų kontrolės 
departamentas prie LR Vyriausybės, Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos 
institutas ir JRD);  
Seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams Kaune (JRD);  
Seminaras „Neformalusis vaikų švietimas savivaldybėse: situacija ir galimybės“ 
(ŠMM). 

2009 Jaunimo reikalų tarybų mokymai (JRD);  
Seminaras „Projektų rengimas ir valdymas“ (PIC);  
Angų kalbos kursai, A2 lygis (AMES). 

2010 Seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams Vilniuje (JRD);  
Mokymai „Finansuojamų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų 
stebėsena ir kokybės kontrolė“ (NPI);  
Mokymai „Strateginis suaugusiųjų švietimo planavimas“ (Lietuvos suaugusiųjų 
švietimo ir informavimo centras);  
Bendras jaunimo reikalų koordinatorių ir kultūros darbuotojų seminaras Vilniuje 
(JRD);  
Tarptautiniai mokymo kursai pagal projektą „Tarptautinės dimensijos vystymas, 
stiprinant regioninę jaunimo politiką“ (NJRKA ir JRD);  
Seminaras „Pagalba užsieniečiams savanoriškai grįžti namo“ (TMO Vilniaus 
biuras);  
Mokymai „Jaunimo reikalų koordinatorių tinklo stiprinimas dėl jaunimo politikos 
plėtros savivaldybėse“ (NJRKA);  
Seminaras „Inovacijos mieste, versle, asmeninėje aplinkoje“ (Žinių ekonomikos 
forumas). 

2011 Konferencija „Jaunimo politika savivaldybėse: esama situacija, iššūkiai ir 
galimybės“ (JRD);  
Seminaras „Neformalus švietimas Lietuvoje. Projekto TAPK pristatymas“ 
(Švietimo mainų paramos fondas). 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Apibendrinant surinktus duomenis, formuluojamos šios išvados dėl to, ar sudarytos 
pakankamos sąlygos efektyviai JRK veiklai įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką: 

 Pirma,  privalumas yra tai, kad Ignalinos rajono savivaldybėje nėra dažnos JRK kaitos 
– šias pareigas einantis asmuo daugiau kaip 5 metai dirba jaunimo reikalų srityje. 
Savivaldybėje yra kaupiama institucinė patirtis.  

 Antra, nesant priskirtų šalutinių su jaunimo politikos įgyvendinimu nesusijusių 
funkcijų, JRK gali visą savo darbo laiką skirti išskirtinai tik jaunimo klausimams 
spręsti. Savivaldybė sudaro palankias sąlygas JRK kvalifikacijai kelti ir JRK jas tinkamai 
išnaudoja, tačiau JRK pagrindiniuose nuostatuose įtvirtintas pareigybės lygis nebuvo 
keliamas. 
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 Trečia, JRK veiklos planavimas yra persipynęs su skyriaus, kuriam priskirta JRK 
pareigybė, veiklos planavimu. JRK veiklos planai bei ataskaitos yra neišsamios, 
neapima jaunimo situacijos rajone įvertinimo, nėra detalizuojami konkrečiai JRK 
veiklos rezultatai. Būtina gerinti JRK veiklos planų bei ataskaitų kokybę, išskiriant ir 
atskiriant veiklos planavimo ir vertinimo dokumentus išskirtinai jaunimo politikos 
srityje nuo bendrų savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tokio pobūdžio 
dokumentų.  

 Ketvirta, JRK veikla nėra pakankamai koordinuojama su kitais struktūriniais 
savivaldybės administracijos padaliniais. Akivaizdu, kad šiuo metu visa atsakomybė 
už jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo rezultatus perkeliama JRK, tačiau ne 
visada yra atsižvelgiama į jos pasiūlymus ir rekomendacijas jaunimo politikos 
kokybei gerinti – tai įtakoja nepakankamas bendras savivaldybės dėmesys jaunimo 
politikai (JP nėra prioritetinė savivaldybės veiklos sritis). 

 

 
Apibendrinant šioje dalyje pateiktus duomenis, galima teigti, kad savivaldybės požiūris į 
jaunimo politiką yra gana ribotas, jaunimo politika nėra prioritetinė savivaldybės veiklos 
sritis. Ignalinos rajono savivaldybė neturi aiškios jaunimo politikos vizijos. Neparengti 
svarbiausi dokumentai jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais (savivaldybės 
jaunimo politikos koncepcija ir / ar strategija), Jaunimo reikalų koordinatoriui nesuteikti 
visapusiški įgaliojimai inicijuoti teisinės bazės sukūrimą. Savivaldybėje nesant sistemingos 
jaunimo situacijos stebėsenos ir analizės, sudėtinga įvertinti savivaldybės jaunimo politikos 
atitikimą jaunimo poreikiams. 
 
7 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Prielaidos 
jaunimo politikos 

formavimui ir 
įgyvendinimui 
(1 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Nenustatyta. Nepriimti savivaldybės 
jaunimo politikos 
formavimą ir 
įgyvendinimą 
reglamentuojantys teisės 
aktai. 

Išskirti jaunimo politiką 
kaip prioritetinę 
savivaldybės veiklos 
sritį. Priimti 
pagrindinius jaunimo 
politiką formuojančius 
ir reglamentuojančius 
jos įgyvendinimą 
savivaldybės teisės 
aktus (Jaunimo 
politikos koncepciją ir / 
ar Jaunimo politikos 
strategiją. Suteikti 
platesnius įgaliojimus 
savivaldybės JRK, 
numatyti JRK 
pavaldumą tiesiogiai 
savivaldybės 
administracijos 
direktoriui. 

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

Savivaldybėje veikia JRT. 
Naujos sudėties JRT yra 
ypač aktyvi ir iniciatyvi. 

Nenustatyta. 

Jaunimo reikalų 
koordinatoriaus 
darbo sąlygos 

Patvirtintas JRK 
pareigybės aprašymas. 
JRK vykdo priskirtas 
funkcijas išskirtinai tik 
jaunimo politikos 
įgyvendinime. JRK 

Kai kurios Pavyzdiniame 
savivaldybės jaunimo 
reikalų koordinatoriaus 
pareigybės aprašyme 
numatytos funkcijos nėra 
išskirtos savivaldybės JRK 

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. 

sudaromos palankios 
sąlygos kelti 
kvalifikaciją.  

pareigybės aprašyme. 
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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 dalyvauti14. 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. 

 

 
Ignalinos rajono vietos veiklos grupė (VVG) vienija 32 narius, 15 iš jų yra Ignalinos rajono 
vietos bendruomenės. Šių bendruomenių sąrašas pateikiamas 8 lentelėje.  
 
8 lentelė. Ignalinos rajono vietos bendruomenės 

Vietos bendruomenės 
Dūdų krašto bendruomenė 
Dūkšto krašto bendruomenė 
Jonionių bendruomenė 
Kančiogino bendruomenė 
Kaniūkų kaimo bendruomenė 
Kazitiškio kaimo bendruomenė 
Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenė 
Linkmenų moterų užimtumo centras 
Meikštų krašto bendruomenė 
Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijos bendruomenė 
Salos krašto bendruomenė 
Strigailiškio kaimo bendruomenė 
Šiūlėnų kaimo bendruomenė 
Švedriškės bažnytkaimio bendruomenės „Švedriškės santalka“ 

                                                             
 
 

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

3.1 Jaunimo dalyvavimas savivaldoje 
pagal gyvenamąją teritoriją  
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Vietos bendruomenės 
Tverečiaus krašto bendruomenė 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Daugiau kaip keturi penktadaliai (83,8 proc.) apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, 
kad jaunimas turi galimybę dalyvauti Ignalinos rajono vietos bendruomenių, vietos 
organizacijų savivaldoje. Tai patvirtino ir jaunimo reikalų koordinatorė, be to, nurodė, kad 
Ignalinos vietos veiklos grupė savo valdyboje privalo turėti vyresnį nei 18 m. jaunuolį, tačiau 
dažniausiai situacija yra tokia, kad jaunimo atstovas veikia VVG labai trumpai ir nuolat vyksta 
kito paieška. Interviu su savivaldybės ir jaunimo atstovais duomenimis, jaunimas retai 
naudojasi galimybe dalyvauti vietos bendruomenių savivaldose. 
 

 
Ignalinos rajone veikiančių su jaunimu dirbančių organizacijų sąrašas pateikiamas 9 lentelėje. 
Remiantis interviu ir apklausos respondentų pateiktais duomenimis, jaunimo atstovai gali 
dalyvauti su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje – jauni žmonės yra organizacijų 
pirmininkai, dalyvauja renkant organizacijos valdybas ar kitus organizacijų valdymo organus, 
dalyvauja veiklos planų kūrime.  
 
9 lentelė. Su jaunimu dirbančios organizacijos 

Organizacija Organizacijos 
tipas  Veiklos tikslas 

Ignalinos futbolo sporto 
klubas 

Sporto Mokyti, rengti jaunuosius futbolininkus, 
populiarinti futbolą Ignalinos rajone, skatinti 
bet kokio amžiaus žmonių domėjimąsi 
futbolu 

Ignalinos plaukimo 
asociacija 

Sporto Mokyti, rengti jaunuosius plaukikus, 
populiarinti plaukimą Ignalinos rajone, 
skatinti bet kokio amžiaus žmonių 
domėjimąsi plaukimu 

Ignalinos krepšinio 
asociacija 

Sporto Populiarinti krepšinį Ignalinos rajone, suburti 
įvairaus amžiaus ir pajėgumo krepšininkų 
komandas ir dalyvauti įvairaus pajėgumo 
lygų turnyruose regione ir respublikoje 

Ignalinos sporto klubas 
"Yoko" 

Sporto Kovinių sporto šakų (karate) populiarinimas, 
sportininkų rengimas, dalyvavimas įvairiuose 
turnyruose 

Ignalinos sporto klubas 
"Vikingas" 

Sporto Riedučių sporto populiarinimas, sportininkų 
rengimas, dalyvavimas varžybose 

Ignalinos sporto klubas 
"Viksvojis" 

Sporto Jaunimo fizinio aktyvumo skatinimas, 
sportinio turizmo populiarinimas, sveikatos 
ir sveikatingumo programų įgyvendinimas 

Ignalinos rajono 
policijos asociacija 

Pilietinė Organizuoti prevencinę veiklą jaunimui. 
Skatinti žmones domėtis pareigūnų veikla, 
žinoti savo teises, pareigas, atsakomybes. 

Sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija 
„Ignalinos viltis“ 

Pilietinė Rūpintis protinę negalią turinčių asmenų 
rajone teisėmis, užimtumo, socialine ir 
kitokia parama. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 

3.2 Jaunimo dalyvavimas su jaunimu 
dirbančių organizacijų savivaldoje  
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Ignalinos rajone registruotų jaunimo organizacijų sąrašas pateikiamas 10 lentelėje. Interviu 
su savivaldybės bei jaunimo atstovais duomenimis, dalis jaunimo organizacijų nėra aktyvios. 
2009 m. veiklą vykdyti nustojo Ignalinos rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis 
stalas“. Pagrindinė jaunimo organizacijų veiklos nevykdymo priežastis – asmenų kaita, 
lyderių trūkumas. Pasak interviu respondentų, aktyviausios jaunimo organizacijos yra 
Ignalinos rajono mokinių asociacija, jaunimo draugija „Sniego gniūžtė“, Ignalinos 
bendruomenės centras „Bruknelė“ bei Ateitininkų Prano Dovydaičio kuopa „Ežerų vaikai“. 
 
10 lentelė. Ignalinos rajono jaunimo organizacijos 

Organizacija Organizacijos 
tipas  Veiklos tikslaI 

Ignalinos jaunimo 
draugija „Sniego 
gniūžtė“ 

Pilietinė Vykdyti tabako, alkoholio ir narkotikų 
vartojimo bei nusikalstamumo prevenciją. 
Organizuoti alternatyvią veiklą, padėsiančią 
atsikratyti žalingų įpročių. 
Padėti jaunimui įgyvendinti savo idėjas. 
Suteikti jaunuoliams galimybę patiems 
organizuoti savo laisvalaikį. 
Padėti skirtingo amžiaus ir skirtingų 
socialinių grupių jaunuoliams geriau 
suprasti vieniems kitus. 
Skatinti suaugusių ir paauglių 
bendradarbiavimą bei tarpusavio 
supratimą. 
Bendradarbiauti su kitomis panašaus 
veiklos pobūdžio organizacijomis Lietuvoje 
ir užsienyje. 

Ignalinos bendruomenės 
centras „Bruknelė“ 

Pilietinė Rengia ir įgyvendina projektus įvairaus 
amžiaus Ignalinos rajono gyventojams. 
Organizacija ypač pasižymi aktualiais, 
naudingais ir naujoviškais projektais 
jaunimui. Projektų veiklos visada siejamos 
su menine raiška, psichologine ir socialine 
pagalba. 

Ateitininkų Prano 
Dovydaičio kuopa 
„Ežerų vaikai“ 

Religinė Siekia atnaujinti, stiprinti ir kurti Ignalinos 
pilietinę visuomenę ir Bažnyčią. 
Organizacija savo veikloje ir ugdydama 
jaunuomenę remiasi krikščioniškuoju 
tikėjimu. 

Jaunieji maltiečiai Religinė Teikti humanitarinę pagalbą tiems, kuriems 
ji reikalinga 

Ignalinos rajono mokinių 
asociacija 

Pilietinė Skatinti mokinių organizacijų kūrimą ir jau 
esančių organizacijų veiklą; 
Rengti labdaros, miesto ir rajono gražinimo 
bei kitas akcijas; 
Rūpintis turiningu mokinių laisvalaikiu; 
Padėti mokinių administracijai spręsti 
įvairias mokinių problemas mokyklose. 

Jaunieji 
socialdemokratai, 

Pilietinė Vienyti socialdemokratines pažiūras turintį 
jaunimą; 

3.3 Jaunimo veikla  
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Organizacija Organizacijos 
tipas  Veiklos tikslaI 

Ignalinos skyrius Skatinti jaunimo užimtumą; 
Dalyvauti rajono politiniame gyvenime. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Ignalinos jaunimo draugija „Sniego gniūžtė“ yra savanoriška, pelno nesiekianti organizacija, 
interviu duomenimis, vienijanti daugiau vyresnio amžiaus jaunimą. „Sniego gniūžtė“ – tai 
jaunimo programa, kuri daugiausia dėmesio skiria prevencijai, padeda ugdyti bendravimo, 
vadovavimo įgūdžius bei skatina priimti svarbius gyvenimo sprendimus. Šios programos 
pavadinimas šifruojamas taip: „Jei aš turėsiu teigiamos įtakos tau, tu gali teigiamai paveikti 
ką nors kitą, ir šis efektas augs lyg sniego gniūžtė“15. 
 
Pagrindiniai organizacijos tikslai ir uždaviniai yra: 

 vykdyti tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo bei nusikalstamumo prevenciją; 
 organizuoti alternatyvią veiklą, padėsiančią atsikratyti žalingų įpročių; 
 padėti jaunimui įgyvendinti savo idėjas; 
 suteikti jaunuoliams galimybę patiems organizuoti savo laisvalaikį; 
 padėti skirtingo amžiaus ir skirtingų socialinių grupių jaunuoliams geriau suprasti 

vieniems kitus; 
 skatinti suaugusių ir paauglių bendradarbiavimą bei tarpusavio supratimą; 
 bendradarbiauti su kitomis panašaus veiklos pobūdžio organizacijomis Lietuvoje ir 

užsienyje. 
 
Jaunimo draugijoje „Sniego gniūžtė“ veikia Stalo žaidimų klubas ir šratasvydžio komanda 
R.A.P. Kiekvieną ketvirtadienį yra organizuojami stalo žaidimų vakarai, o šratasvydžio 
komanda R.A.P. tarpmiestiniuose žaidimuose atstovauja Ignaliną, o tarptautiniuose – 
Lietuvą.  
 
Ignalinos bendruomenės centras „Bruknelė“ įkurtas 2003 m. Pagrindinis organizacijos 
veiklos tikslas – teikti psichologinę ir socialinę paramą jaunimui ir šeimoms, skatinti meno, 
kultūros, turiningo laisvalaikio plėtrą rajone, skatinti kūrybinę saviraišką muzikos, dailės, 
teatro, fotomeno srityse, puoselėti savo krašto tradicijas, organizuoti įvairius kultūrinius 
renginius. 2009 m. „Bruknelė“ edukacinę-kūrybinę stovyklą „Aš – tu, vakar – šiandien“, kuri 
buvo skirta kultūros paveldui išsaugoti ir jaunimo meninei saviraiškai skatinti. 2010 m. 
surengė tradicija tapusį tarptautinį festivalį „Folkloro improvizacijos“. 
 
Bendruomenės centro „Bruknelė“ teatro trupė bei folkloro kolektyvas rengia pasirodymus 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. „Bruknelės“ teatro trupė viešėjo Ispanijoje, kur parodė 
spektaklį „Libido“, o Ignalinoje apsilankė ir ispanų jaunieji aktoriai. Tarptautiniame projekte 
„Legendų ežerai“ dalyvavęs Latvijos, Prancūzijos, Portugalijos bei Lietuvos jaunimas dalijosi 
sakmėmis ir legendomis apie savo šalis. Pernai projekte „Folkloro improvizacijos“ su kultūros 
ir folkloro paveldu supažindinti Slovėnijos, Turkijos, Ispanijos ir Lietuvos jaunuoliai, išleistas ir 
kompaktinis diskas. 
 
Ignalinos bendruomenės centras „Bruknelė“ yra Lietuvos liaudies kultūros centro 
organizuojamo 2011 m. Nacionalinio bendruomenių konkurso dalyvis, vienas iš trijų 
finalininkų nominacijoje „Už kūrybiškumo ugdymą, kultūros tradicijų išsaugojimą ir sklaidą“. 
 

                                                             
 
 

15 Jaunimo draugijos „Sniego gniūžtė“ socialinio tinklo Facebook profilyje pateikiama informacija, 
https://www.facebook.com/pages/Ignalinos-jaunimo-draugija-Sniego-gniūžtė/10150095818760157  
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Ateitininkų Prano Dovydaičio kuopa „Ežerų vaikai“ yra religinė jaunimo organizacija. Šioje 
organizacijoje veikia idėjų klubas, organizuojamos įvairios diskusijos, susikaupimo vakarai, 
įvairūs susitikimai, išvykos į įvairius renginius kituose miestuose, žygiai.  
 
Neformalių jaunimo grupių Ignalinos rajone nėra daug. Pastebimi yra riedutininkai ir 
riedlentininkai, muzikuojantis jaunimas, kuris kartas nuo karto susiburia į grupes, stalo 
žaidimų mėgėjai, transporto priemonių remontu, automobilių perdarymu (angl. tuning) 
užsiimanti jaunuolių grupė. 
 
Pusė apklausoje dalyvavusių respondentų nuomone, Ignalinos rajono savivaldybės jaunimui 
nepakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje (3 pav.). Reikia pažymėti, 
kad jaunimo užimtumo ir veiklos galimybių klausimu jaunimo ir savivaldybės atstovų 
nuomonė skiriasi: savivaldybės atstovų nuomone, jaunimas turi gana plačias pasirinkimo 
galimybes, tačiau dažnai jomis nesinaudoja. Pagrindinės kliūtys respondentų nuomone – 
paties jaunimo neveiklumas arba noras viską gauti lengviausiu keliu, įdedant kuo mažiau 
pastangų. Taip pat labai daug įtakos turi pavyzdys šeimoje – kiek tėvai ar globėjai yra 
pilietiški, visuomeniški ar aktyvūs laisvalaikio metu, kiek domisi vaikų problemomis ir kaip 
juos auklėja. Problemą būtų galima spręsti aktyvinant kaimo bendruomenes ir kultūros 
centro filialų, bibliotekų darbuotojus, mokytojus, seniūnus. Paprastai jų veikla apsiriboja 
aštuonių valandų darbo diena ir nuo vieno iki kelių renginių organizavimu per mėnesį, dažnai 
neatsižvelgiant į jaunimo poreikius. Interviu respondentų nuomone, savivaldybėje trūksta 
konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp asmenų, kuruojančių sritis, aktualias jaunimui, dažnai 
jų veikla būna tik formali. Jaunimo iniciatyvas stabdo ir biurokratinė sistema, kuri jaunimo 
politikos srityje turėtų būti gerokai lankstesnė. Savivaldybėje nėra atviro jaunimo centro, 
trūksta žmonių, kurie tiesiogiai dirbtų su jaunimu ir padėtų jiems realizuoti savo norus ir 
idėjas. 
 
Vienas iš apklausos respondentų nurodė, kad jaunimui suteikiama galimybė dalyvauti tik 
sportinėje veikloje, kai tuo tarpu kitai veiklai vykdyti dažnai neskiriama finansavimo, todėl ji 
yra nevykdoma. Vertinimui surinkti duomenys parodė, kad jaunimo sporto užimtumas yra 
labiausiai išplėtota jaunimo užimtumo sritis, tuo tarpu kitoms jaunimo veiklos galimybėms 
savivaldybėje dėmesio skiriama žymiai mažiau. 
 
3 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje?  

16,7

16,7

16,7

50,0

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

Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti 
veikloje

Veiklos pakanka, tačiau tik dalis 
jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje 

veikloje

Kita 

Tokios veiklos labai mažai

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
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Apklausoje dalyvavusių su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, įvardindami pagrindines 
kliūtis, trukdančias padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų veikloje, nurodė  aktyvaus jaunimo reikalų koordinatoriaus trūkumą, jaunimo 
organizuotumo, patalpų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloms vykdyti ir 
veiklų, išskyrus sporto, finansavimo trūkumą.  
 
Apklausoje dalyvausių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai nurodė, kad jų 
organizacijos jaunimui atstovauja teikdamos pasiūlymus savivaldybei, dalyvaudamos 
savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veikloje ir savivaldybės tarybos posėdžiuose (4 pav.). 
 
4 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija atstovauja jaunimo interesus savo savivaldybėje? 
N=6 
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Dalyvauja jaunimo reikalų taryboje

Teikia pasiūlymus savivaldybei

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Ignalinos rajone veikia 7 bendrojo lavinimo mokyklos, iš jų dvi gimnazijos, trys vidurinės 
mokyklos, viena pagrindinė mokykla bei bendrojo ugdymo mokykla su specialiųjų klasių 
komplektais. Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, šešiose iš septynių mokyklų veikia 
mokinių savivaldos struktūros.  
 
11 lentelė. Jaunimo dalyvavimas formalaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų savivaldose 

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

Formalaus švietimo įstaiga 7 6 
Organizacijos, teikiančios neformalaus 
švietimo paslaugas jaunimui 2 2 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarybas vienija Ignalinos rajono mokinių asociacija 
(toliau – Mokinių asociacija). Ignalinos rajono mokyklinio amžiaus jaunimą nacionaliniu 
lygmeniu atstovauja bendrojo lavinimo mokyklose organizuotuose rinkimuose išrinktas 
Lietuvos mokinių parlamento Ignalinos rajono atstovas. 
 

3.4 Jaunimo savivalda formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigose, vaikų 
globos namuose  
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Ignalinos rajono mokinių asociacija vienija rajono bendrojo lavinimo mokylų 8-12 klasių 
moksleivius. Organizacija daug dėmesio skiria mokinių savivaldos stiprinimui, rengia 
mokymus, seminarus, konferencijas, organizuoja įvairias akcijas, lankosi vaikų globos 
namuose, rašo ir vykdo projektus.  
 
2010-2011 m. Mokinių asociacija organizavo tradicija tapusį kasmetinį jaunimo roko grupių 
festivalį „Osmosas“, Pasaulinę veiksmo savaitę, kartu su Ignalinos rajono savivaldybės 
administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriumi surengė kalėdinę „Gerumo akciją“, prisidėjo 
prie respublikinės aplinkos švarinimo akcijos „Darom“, lankėsi Didžiasalio vaikų globos 
namuose, Daugėliškio vidurinėje mokykloje, susipažino su mokyklos tarybos darbu. Ignalinos 
AE regiono plėtros agentūros konferencijų salėje buvo surengti susitikimai – diskusijos 
tolerancijos tema su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėju viešiesiems ryšiams 
Valdu Dambrava. Antrus metus iš eilės organizavo stovyklą „Asmeninio tobulėjimo 
mokymai“, dalyvavo Anykščių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ projekte 
„Savanoriauti apsimoka“. Mokinių asociacijos atstovai dalyvavo Europos visuotinėje švietimo 
savaitėje tema „Vaikų ir jaunimo taikos kultūra“ Vilniuje.  
 
Savivaldybėje taip pat veikia dvi neformaliojo ugdymo įstaigos: Ignalinos kultūros ir sporto 
centras bei Ignalinos muzikos mokykla. Ignalinos muzikos mokyklos mokinių atstovai 
dalyvauja mokyklos tarybos veikloje, o Ignalinos kultūros ir sporto centre, remiantis šio 
centro nuostatais16, veikia mokinių taryba.  
 
Ignalinos savivaldybėje veikiančiuose dviejuose vaikų globos namuose jaunimas įstaigų 
savivaldoje nedalyvauja. 
 

 
Bene vienintelė organizacija, atstovaujanti jaunų žmonių interesus, kurios atstovai įsitraukia į 
savivaldybės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus, yra Ignalinos rajono 
mokinių asociacija. Trys mokinių atstovai yra savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nariai. 
Kiti du JRT nariai yra jaunimo draugijos „Sniego gniūžtė“ ir Ateitininkų Prano Dovydaičio 
kuopos „Ežerų vaikai“ atstovai. Ignalinos rajone neveikia jaunimo organizacijų sąjunga 
„Apskritasis stalas“ – veikla yra nutrūkusi nuo 2009 m. 
 
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, jaunimas gali dalyvauti savivaldybės institucijų 
ir įstaigų posėdžiuose, pavyzdžiui, jaunimo atstovas visados yra kviečiamas į Ignalinos rajono 
savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos posėdžius, į kitų darbo grupių posėdžius, kuomet 
yra svarstomas jaunimui aktualus klausimas. 12 lentelėje pateikiami duomenys apie jaunimo 
atstovų dalyvavimą savivaldybės organizuotų komisijų, darbo grupių posėdžius. 
 
12 lentelė. Posėdžių, kuriuose būtų sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai, skaičius. 

Metai Posėdžių jaunimui aktualiais 
klausimais skaičius 

Posėdžių, kuriuose dalyvavo jaunimo 
atstovai skaičius 

2008 7 7 
2009 6 6 
2010 6 6 
2011 5 5 

Šaltinis: sudaryta autorių, savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 

                                                             
 
 

16 Patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-61 

3.5 Jaunimo dalyvavimas formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje  
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Savivaldybės atstovų vertinimu, jaunimo organizacijų aktyvumas siūlant savivaldybės 
jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius iki šiol buvo itin žemas. Jaunimo organizacijos 
neteikia pasliūlymų savivaldybės JP formavimo ar įgyvendinimo klausimais, savivaldybės 
posėdžiuose nedalyvauja. Tai sąlygoja ir bendra rajone vyraujanti situacija – viena vertus, 
trūksta jaunimo lyderių, iniciatyvų, motyvacijos, kita vertus, išskyrus JRK ir JRT iniciatyvas, 
bendra savivaldybės politika yra mažai nukreipta į jaunimą, jaunimo reikalai nėra 
savivaldybės prioritetinė sritis. JRK nuomone, skatinti jaunimą reikėtų suteiktiant kaip 
įmanoma daugiau informacijos apie jaunimo galimybes, organizuoti daugiau renginių, kurių 
metu jaunimas tiesiogiai susipažintų su institucijų, įstaigų veikla, jų darbo organizavimo 
principais. Taip pat, savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai turėtų kaip įmanoma dažniau 
kreiptis į jaunimą svarstant įvairaus pobūdžio klausimus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai būtų 
susiję su jaunimu. 
 
Tačiau, remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, galima daryti prielaidą, kad jaunimo 
įsitraukimas į savivaldybės JP formavimo ir įgyvendinimo procesus artimiausiu metu galėtų 
pagerėti. To pagrindas – aktyviai veikianti naujai suformuota savivaldybės Jaunimo reikalų 
taryba.  Nuo JRT veiklos pradžios 2011 m. birželio mėnesį iki lapkričio mėnesio buvo surengti 
du planiniai JRT posėdžiai ir dar keturis kartus JRT buvo susitikus spręsti renginių 
organizavimo klausimų. Per šį laikotarpį organizuoti ir įgyvendinti du Jaunimo reikalų tarybos 
projektai: suorganizuotas orientacinis – pažintinis žaidimas „Ar pažįsti Ignaliną?“ bei 
įgyvendintas projektas „Moksleiviai savivaldybėje“, skirtas rajono mokyklų atstovams.  
 
Projekto „Moksleiviai savivaldybėje“ tikslas – praktiškai supažindinti rajono moksleivius su su 
Ignalinos rajono savivaldybės Tarybos (toliau – Taryba) veikla moksleiviams imituojant 
savivaldybės Tarybos sprendimo priėmimą. Jaunimo reikalų tarybos nariai ir Ignalinos rajono 
savivaldybės Tarybos sekretorius Gintautas Kindurys moksleivius supažindino su 
pagrindiniais Ignalinos rajono savivaldybės Tarybos darbo ir priimamų sprendimų projektų 
rengimo principais. Moksleiviai parengė sprendimo projektą, kurį vėliau svarstė ir derino su 
atsakingais darbuotojais bei galiausiai pristatė Tarybos komitetų posėdžiuose ir 
pagrindiniame Tarybos posėdyje. Renginys truko tris dienas, dalyvauti šiame projekte buvo 
atrinkta 15 rajono moksleivių. 
 
Spalio mėnesį Jaunimo reikalų tarybos nariai kartu su Ignalinos rajono savivaldybės 
Narkotikų kontrolės komisija organizavo vizitą į priklausomybių reabilitacijos centrą 
„Meikštų dvaras“,  kur susipažino su centro vykdoma veikla. 
 
5 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo 
koordinatoriumi (-e)? N=6 

0,0

0,0

16,7

33,3

33,3

83,3

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

Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo 
reikalų koordinatoriaus (-ės)

Nebendradarbiauja

Teikia pasiūlymus

Teikia informaciją

Įgyvendina projektus

Gauna informaciją

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
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Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai, atsakydami į 
kausimą, kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo 
koordinatoriumi, žymėjo, kad su JRK bendradarbiauja gaudami informaciją. Dalis apklaustųjų 
taip pat nurodė, kad bendradarbiauja įgyvendindami projektus, taip pat patys teikdami 
informaciją ir pasiūlymus (5 pav.). 
 
66,7 proc. apklausos respondentų nurodė, kad jų atstovaujamų organizacijų atstovai 
dalyvauja savivaldybės posėdžiuose sprendžiant klausimus susijusius su jaunimu. 
 
6 pav. Ar Jūsų organizacija teikia pasiūlymus kokiai nors savivaldybės institucijai dėl 
jaunimo politikos įgyvendinimo?N=6 

0,0

16,7

33,3

50,0

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

Taip, teikiame dažnai

Ne, ir neketiname teikti

Ne, tačiau ketiname pateikti

Taip, esame pateikę keletą pasiūlymų

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Apklausos rezultatai parodė, kad pusė respondentų buvo pateikę keletą pasiūlymų 
savivaldybės institucijoms dėl jaunimo politikos įgyvendinimo. 33,3 proc. respondentų 
pažymėjo, kad nors kol kas nėra teikę savivaldybės institucijoms pasiūlymų dėl jaunimo 
politikos įgyvendinimo, tačiau ketina tokius pasiūlymus teikti ateityje. 16,7 proc. apklausos 
dalyvių nurodė jokių pasiūlymų savivaldybei neteikę ir neketina tokių pasiūlymų teikti. 
 
Du trečdaliai apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, kad Ignalinos rajono savivaldybė 
atsižvelgė į dalį jų atstovaujamų organizacijų pateiktų pasiūlymų. Likę apklausos dalyviai 
negalėjo įvertinti, kaip savivaldybė atsižvelgia į teikiamus pasiūlymus. Teigiamai atsakę 
respondentai paminėjo, kad savivaldybė atsižvelgė į pasiūlymus dėl bendro renginių 
organizavimo,  pagalbos jaunimo mainų projektui teikimo  ir krepšinio klubo įkūrimo. Vienas 
respondentas paminėjo, kad nebuvo atsižvelgta į pasiūlymus dėl neformaliojo ugdymo 
veiklos, tačiau nenurodė, koks konkrečiai tai buvo pasiūlymas ir kodėl nebuvo patenkintas. 
Apklausos dalyviai taip pat nurodė, kad kai kurie pasiūlymai buvo pateikiami neformalių 
pokalbių metų, todėl negalima priekaištauti savivaldybės atstovams, kad į juos nebuvo 
atsižvelgta. 
 
Apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai geriau nei 
vidutiniškai vertino atsižvelgimo į jaunimo atstovų siūlymus dėl politikos / veiklos tobulinimo 
Ignalinos rajono savivaldybėje lygį. Žemiau nei vidutiniškai buvo vertinamas jaunimo 
įtraukimas priimant sprendimus dėl veiklos susijusios su jaunimu ir jaunimo 
bendradarbiavimo intensyvumas su savivaldybe nuo 2008 m. Gana prastai buvo įvertinti 
teigiamo požiūrio į jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai (7 pav.). 
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7 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais, kur 5 – visiškai nesutinku, 
o 5 – visiškai sutinku. N=6 

1,5

2,3

2,6

3,3

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

Savivaldybėje jaučiasi teigiami požiūrio į 
jaunimo situaciją ir problemas pokyčiai 

nuo 2008 m.

Jaunimo bendradarbiavimas su 
savivaldybe tapo intensyvesnis 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: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Apibendrinant galima teigti, kad sąlygos jaunimo aktyviam dalyvavimui savivaldybės 
jaunimo politikos formavime ir įgyvendinime, jaunimui skirtoje veikloje ir formaliojo bei 
neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigų, taip pat su jaunimu dirbančių nevyriausybinių 
organizacijų savivaldoje yra pakankamos. Aktyviausias rajone yra mokyklinio amžiaus 
jaunimas, kadangi vyresnio negu mokyklinio amžiaus jaunuolių rajone nėra daug – dauguma 
baigę mokyklą išvyksta studijuoti į didžiuosius miestus ir po studijų ten pasilieka. Vyresniojo 
amžiaus jaunimo užimtumo galimybės ir veiklų pasirinkimo įvairovė yra gana ribotos – veikia 
vos dvi jaunimo organizacijos (Jaunimo draugija „Sniego gniūžtė“ ir Ignalinos rajono 
bendruomenės centras „Bruknelė“), į kurių veiklas įsitraukia vyresnis negu mokyklinio 
amžiaus jaunimas. Iš kitos pusės – trūksta paties jaunimo iniciatyvos ir noro įsitraukti į 
jaunimo organizacijų veiklas, dalyvauti organizacijų savivaldų struktūrų veiklose. 

 
 13 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
dalyvavimas  
(2 Metodikos 
indikatorius) 

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

formuojama atsižvelgiant į jaunimo poreikius. 

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo 
dalyvavimas 
savivaldoje pagal 
gyvenamąją 
teritoriją 

Sudaromos sąlygos 
jaunimui dalyvauti 
vietos bendruomenių 
savivaldose. 

Nors sąlygos dalyvauti 
vietos bendruomenių 
savivaldose yra sudarytos, 
pats jaunimas retai 
naudojasi tokia galimybe. 

Vienu iš savivaldybės 
JP prioritetų turėtų 
būti vyresnio negu 
mokyklinio amžiaus 
jaunimo užimtumo 
galimybių didinimas, 
verslumo skatinimas. 
 
Savivaldybės jaunimo 
politika turėtų būti 
labiau kreipiama į 
jaunimo organizacijų 
stiprinimą ir jaunimo 
pritraukimą į 

Jaunimo 
dalyvavimas su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų 
savivaldoje 

Jauni žmonės yra 
organizacijų pirmininkai, 
dalyvauja renkant 
organizacijų valdybas ar 
kitus organizacijų 
valdymo organus, 
dalyvauja veiklos planų 
kūrime. 

Nenustatyta, nes nebuvo 
suteikta pakankamai 
duomenų tokiam 
vertinimui. 

Jaunimo veikla Aktyviausiai veikia  Vertinimui surinkti 

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. 

mokyklinio amžiaus 
jaunimas. 

duomenys parodė, kad 
jaunimo sporto 
užimtumas yra labiausiai 
išplėtota jaunimo 
užimtumo sritis, tuo tarpu 
kitoms jaunimo veiklos 
galimybėms savivaldybėje 
dėmesio skiriama ypač 
nedaug. 

vykdomas veiklas. 
Ypač didelis dėmesys 
turėtų būti skiriamas 
neorganizuotam, 
stokojančiam 
iniciatyvos ir 
motyvacijos jaunimui.   
 
Savivaldybės 
institucijų ir įstaigų 
atstovai turėtų kaip 
įmanoma dažniau 
kreiptis į jaunimą 
svarstant įvairaus 
pobūdžio klausimus, 
kurie tiesiogiai ar 
netiesiogiai būtų 
susiję su jaunimu.  

Jaunimo savivalda 
formaliojo ir 
neformaliojo 
švietimo įstaigose, 
vaikų globos 
namuose 

Aktyviai veikianti 
Ignalinos rajono 
mokinių asociacija. 
Mokinių savivaldos 
struktūros veikia tiek 
formaliojo, tiek 
neformaliojo švietimo ir 
ugdymo įstaigose.  

Nenustatyta. 

Jaunimo 
dalyvavimas 
formuojant ir 
įgyvendinant 
jaunimo politiką 
savivaldybėje 

Į savivaldybės jaunimo 
politikos formavimą ir 
įgyvendinimą jaunimo 
atstovai įsitraukia per 
savivaldybės Jaunimo 
reikalų tarybą. 

Nutrūkusi rajono jaunimo 
organizacijų sąjungos 
„Apskritasis stalas“ veikla. 

 



30 

 

 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. 
 

 
Ignalinos rajono savivaldybė nėra parengusi atskiros jaunimui skirtų projektų finansavimo 
tvarkos. Iš savivaldybės biudžeto asignavimų įvairioms kultūros įstaigų ir bendruomenių 
finansavimo, socialinėms, sveikatos apsaugos programoms lėšos skiriamos bendra tvarka  
tiek jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms bei kitoms nevyriausybinėms 
organizacijoms, tiek savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.  
 
Paraiškos skirti finansavimą teikiamos Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2006 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V2-111 sudarytai Programų nagrinėjimo 
komisijai, kuri jas išnagrinėjusi, teikia siūlymą savivaldybės administracijos direktoriui dėl 
finansavimo skyrimo. Žemiau lentelėje pateikiama informacija apie 2008-2011 m. iš 
savivaldybės biudžeto finansuotus jaunimo projektus. Akivaizdu, kad savivaldybėje yra 
nusistovėjusi praktika skirti mažesnę lėšų sumą negu yra prašoma, todėl formuotina 
išvada, kad savivaldybės skiriamas finansavimas galimai neatitinka jaunimo organizacijų 
poreikių ir lūkesčių. Taip pat reikia pastebėti, kad, remiantis interviu ir apklausos 
duomenimis, jaunimo organizacijų atstovams, ypač moklyklinio amžiaus jaunimui, trūksta 
žinių apie paraiškų projektų konkursams rengimą, todėl, situacijai gerinti, rekomenduojama 
organizuoti mokymus projektų rengimo tema, į mokymus jaunimą pritraukiant jiems 
patraukliomis priemonėmis. Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, pilnai arba, kaip 
minėta, dažniausiai iš dalies patenkinama apie 97 proc. 
 
14 lentelė. 2008-2011 m. iš savivaldybės biudžeto finansuoti jaunimo projektai 

Metai Organizacija Projektas Prašyta 
lėšų 

Skirta 
lėšų 

2008 Ignalinos jaunimo centras 
 

Sustabdyk Ignaliną mene 7000 300017 

Ignalinos bendruomenės 
centras „Bruknelė“ 

Krikščioniško gyvenimo 
festivalis 

800 50018 

Ignalinos jaunimo centras Jaunimo užimtumo 
organizavimas 

1800 100019 

2009 Ignalinos Kolpingo šeima Sužadėtinių ir jaunimo 
rengimas šeimai (mokymams, 
metodinei medžiagai) 

2000 100020 

                                                             
 
 

17 2008-03-14 Ignalinos rajono savivaldybės Programų nagrinėjimo komisijos protokolas Nr. 6 
18 2008-03-14 Ignalinos rajono savivaldybės Programų nagrinėjimo komisijos protokolas Nr. 6 
19 2008-03-14 Ignalinos rajono savivaldybės Programų nagrinėjimo komisijos protokolas Nr. 6 
20 2009-05-11 Ignalinos rajono savivaldybės Programų nagrinėjimo komisijos protokolas Nr. 10 

4.1 Finansinė parama  



31 

Metai Organizacija Projektas Prašyta 
lėšų 

Skirta 
lėšų 

2010 Mokinių asociacija 
 

 

„Asmeninio tobulėjimo 
mokymai“ (organizuota 
stovykla, vykdyti mokymai, 
kviesti lektoriai). Dalinai 
projektą finansavo Ignalinos 
rajono kultūros ir sporto 
centras 

380 38021 

Ignalinos bendruomenės 
centras „Bruknelė“ 

 
 

Festivalio „Osmosas 5“ 
organizacinėms išlaidoms 
padengti 

660 20022 

2011 Visuomeninė iniciatyva 
„Nebijok kalbėti“ 

Prevencinė programa 
„Savižudybių prevencija 
Ignalinos rajone“. 
Visuomeninės iniciatyvos 
„Nebijok kalbėti“ savanorių 
susitikimas su rajono 
jaunimu, kuriame dalyvaus 
dainininkas A. Mamontovas, 
psichologas P.Skruibis 

500 50023 

Ignalinos rajono mokinių 
asociacija 

 
 

„Asmeninio tobulėjimo 
mokymai“ 

520 40024 

Ignalinos rajono mokinių 
asociacija 

Kasmetinis jaunimo muzikos 
festivalis „Osmosas“ 

n.d. 800 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Programų nagrinėjimo komisijos protokolais 
 
Ignalinos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos dėl finansavimo skyrimo gali 
kreiptis į  VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūrą (IAERPA). Ignalinos AE 
regiono savivaldybių administracijos įpareigotos parengti paramos panaudojimo sutartis, 
suderinti jas su paramos gavėjais, pasirašyti bei vykdyti projektų įgyvendinimo priežiūrą25. 
Tuo klausimu Ignalinos rajono savivaldybės administracija yra sudarius trišalę sutartį su 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija ir IAERPA. 
 
Jaunimo projektai gali būti finansuojami pagal dvi IAERPA administruojamas finansinės 
paramos priemones: paramos verslo plėtrai priemonė „Skatinti jaunimo nevyriausybinių 
organizacijų ir jaunimo verslumo projektų įgyvendinimą“ ir Ignalinos AE regiono vietinių 
iniciatyvų rėmimo priemonė "Skatinti Ignalinos AE regiono vietos iniciatyvų projektų 
įgyvendinimą demokratijos, pilietiškumo, profesionio mokymo, įdarbinimo paslaugų, 
priklausomybės ligų prevencijos, bendruomeniškumo, tautinių mažumų paramos srityse, 
organizuoti kultūros ir sporto renginius". Finansavimas yra skiriamas iš VĮ Ignalinos 
atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų. 2011 m. šia galimybe 
pasinaudojo Ignalinos rajono mokinių asociacija, kuriai pagal Ignalinos AE regiono vietinių 

                                                             
 
 

21 2010-08-16 Ignalinos rajono savivaldybės Programų nagrinėjimo komisijos protokolas Nr. 14 
22 2010-09-08 Ignalinos rajono savivaldybės Programų nagrinėjimo komisijos protokolas Nr. 15 
23 2011-03-22 Ignalinos rajono savivaldybės Programų nagrinėjimo komisijos protokolas Nr.17 
24 2011-05-03 Ignalinos rajono savivaldybės Programų nagrinėjimo komisijos protokolas Nr.20 
25 Patvirtinta Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros tarybos 2011 m. kovo 29 d. sprendimai 
Nr. TS-5 ir TS-6 
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iniciatyvų rėmimo priemonę buvo skirta 2000 Lt XVII-ojo tarptautinio vaikų ir jaunimo teatrų 
festivalio "Bildučiai" organizavimui26. Pagal priemonę „Skatinti jaunimo nevyriausybinių 
organizacijų ir jaunimo verslumo projektų įgyvendinimą“ finansavimas skirtas27 VšĮ 
„Mėlynieji ežerai“ projektui „Ežerų krašto vaikai – 2011“ (1100 Lt) – buvo surengtas vaikų 
futbolo turnyras Drūtūnų aktyvaus poilsio zonoje, taip pat finansuotas VšĮ „Euroregiono 
Ežerų kraštas direktorato biuras“ projektas „Draugiškų santykių tarp jaunimo plėtra 
rytiniame Lietuvos, Baltarusijos pasienio regione.“ (950 Lt). Dar 1974 Lt iš fondo lėšų skirti 
Ignalinos rajono policijos asociacijos jaunimui skirtam projektui „Mokomės gyventi sveikai“ 
įgyvendinimui. 
 
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, kiekvienais metais VšĮ Ignalinos atominės 
elektrinės regiono plėtros agentūra iš Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 
uždarymo fondo lėšų skiria po 10 000 Lt (iš viso 20 000 Lt) minėtoms priemonėms 
įgyvendinti Ignalinos rajono savivaldybėje, tačiau jaunimo organizacijos teikia itin mažai 
paraiškų, todėl ne visos skiriamos lėšos yra įsisavinamos. Galimas atvejis, kad jaunimui 
(išskyrus aktyviausiai veikiančias jaunimo organizacijas) trūksta žinių ir patirties rengiant 
paraiškas projektams,  apklausos duomenimis, nepakanka informacijos apie veiklų 
finansavimo galimybes, be to, viena iš didžiausių priežasčių – jaunimo neaktyvumas. 
 
2003 m., vadovaudamasi LR Vyriausybės 1994 m. kovo 7 d. nutarimo „Dėl rėmimo fondo 
Ignalinos valstybinės atominės elektrinės apsaugos juostoje esančioms biudžetinėms 
įstaigoms“ 1.3. punktu, Ignalinos rajono valdyba 2003 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 283 
„Dėl pašalpų mokėjimo iš rėmimo fondo tvarkos patikslinimo“ leido Ignalinos rajono 
savivaldybės administracijai iš dalies dengti mokymosi ir kitas išlaidas  pagal sudarytas 
sutartis rajono bendruomenės nariams bendruomenei reikalingoms profesijoms  
(specialybėms) įsigyti).  
 
Iki 2007 m. sprendimus dėl finansinės paramos studijoms skyrimo priimdavo Ignalinos 
rajono savivaldybės taryba, o nuo 2007 m. šią paramą skirsto savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu sudaryta Prašymų finansuoti studijas nagrinėjimo komisija, kuri 
svarsto gautus prašymus bei teikia išvadas administracijos direktoriui dėl tikslingumo 
sudaryti studijų finansavimo sutartis ir numatomo kompensuojamos mokesčio už mokslą 
dalies ar socialinių išmokų dydžio. Ši komisija veikia pagal Prašymų finansuoti studijas 
nagrinėjimo komisijos darbo reglamentą28,  patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės 
administracijos  direktoriaus 2007 m. rugsėjo 11  d. įsakymu Nr. V2-557. Būtent šiame 
įsakyme yra numatyta Prašymų finansuoti studijas nagrinėjimo komisijos veikimo prielaida – 
Socialinių išmokų mokėjimo iš Rėmimo fondo tvarkos aprašo29  7.1. punkto nuostata, kad 
nepaskirstytos ar nepanaudotos savivaldybės Rėmimo fondo lėšos yra naudojamos mokėti 
rajono gyventojams, siekiantiems įgyti rajono įstaigoms reikalingas profesijas, specialybes, 
socialines išmokas, ar iš dalies dengti mokymosi ir kitas išlaidas. Be to, yra numatyta ne tik 
finansinė parama studijoms, bet ir suteikiamas butas, bei išmokama vienkartinė įsikūrimo 
6000 Lt suma. Kiekvienais metais norinčiųjų gauti finansinę paramą studijoms daugėja. 2011 
metais Ignalinos rajono savivaldybės administracija parėmė ar tęsė paramos teikimą 
studentams, kurių studijuojamos specialybės atitinka specialistų, reikalingų rajono 
biudžetinėms ar viešosioms įstaigoms, poreikį. Bendra paramos studijoms suma 2011 metais 
– 27 823 Lt.  
                                                             
 
 

26 Patvirtinta Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros tarybos 2011 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 
TS-4 

27 Patvirtinta Ignalinos AE regiono plėtros tarybos 2010 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.TS-6 
28 Patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus 2007 m. rugsėjo 11  d. 
įsakymu Nr.V2-557 

29 Patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gegužės 4 d. 
įsakymu Nr. V2-268 
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Ignalinos rajone veikiančios neformalios jaunimo grupės gali kreiptis dėl finansinės paramos 
skyrimo bendradarbiaudamos su savivaldybėje veikančiomis organizacijomis (formaliai 
įsteigta organizacija teikia prašymą paramai gauti). Tiesiogiai neformalioms jaunimo 
grupėms finansavimas neskiriamas. 
 
Pusė apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė, kad jų atstovaujamos organizacijos gali 
naudotis savivaldybės teikiama finansine parama. 33,3 procentai respondentų atsakė 
teigiamai, tačiau taip pat nurodė, kad sąlygos gauti finansinę paramą yra labai sudėtingos. 
Vienos jaunimo organizacijos atstovė atsakė, jog nežino apie tokios paramos galimybes (8 
pav.).  
 
8 pav. Ar Jūsų organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama? N=6 

0,0

16,7

33,3

50,0

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

Ne, negalime

Nežinau apie tokios paramos 
galimybes

Taip, bet sąlygos labai sudėtingos

Taip

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai nurodė, kad jų organizacijos yra 
pasinaudojusios savivaldybės finansine parama vykdydamos projektus, taip pat savivaldybė 
skyrė lėšų jų turimoms administracinėms išlaidoms padengti. Atsakymo variantą „kita“ 
pasirinkę respondentai nurodė pasinaudoję Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo 
nutraukimo fondo lėšomis. Vienos jaunimo organizacijos atstovė nurodė, kad jos 
atstovaujama organizacija nesinaudojo jokia savivaldybės teikiama parama. 
 
9 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per 
paskutiniuosius 3 metus? Proc. atsakiusiųjų. N=6 

0,0

0,0

16,7

16,7

33,3

66,7

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

Lėšomis skirtomis ilgalaikiam turtui 
įsigyti ar remontuoti

Lėšomis, padengiančiomis įsisteigimo 
išlaidas

Nesinaudojome jokia parama

Lėšomis, skirtomis padengti 
administravimo išlaidas

Kita 

Projektų finansavimu

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
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Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų apklausos duomenimis, Ignalinos rajono 
savivaldybės finansuojamos jaunimo veiklos ir JP sritys vidutiniškai atitinka tas veiklas ir JP 
sritis, kurias reikėtų finansuoti. Taip pat respondentai vidutiniškai vertino savivaldybės ir jos 
įstaigų finansinės paramos tikslų atitikimą jų atstovaujamų organizacijų poreikiams. Šiek tiek 
žemiau nei vidutiniškai apklausos dalyviai vertino savivaldybės ir jos įstaigų skiriamos 
finansinės  paramos sąlygas. 
 
10 pav. Savivaldybės skiriamos finansinės paramos atitikimas jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų lūkesčiams. N=6 

2,8

3,0

3,0

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

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo sąlygos yra 

paprastos, nesudėtingos, atitinka mūsų 
organizacijos galimybes

Savivaldybės ir jos įstaigų finansinės 
paramos skyrimo tikslai atitinka mūsų 

organizacijos poreikius

Finansuojamos tos jaunimo veiklos ir 
jaunimo politikos sritys, kurias mūsų 

nuomone labiausiai reikėtų finansuoti

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Remiantis apklausos duomenimis, Ignalinos rajone veikiančios atstovaujančios jaunimą ir 
dirbančios su jaunimu organizacijos, iš esmės priklauso nuo valstybės finansavimo. Taip pat 
jų veikla yra finansuojama Europos Sąjungos struktūrinės paramos, labdaros ir paramos, 
Lietuvos ir kitų NVO  fondų lėšomis. Mažesnė dalis organizacijų lėšų veiklai vykdyti gauna iš 
pačių organizacijų uždirbtų lėšų ar organizacijos nario mokesčio (11 pav.).  
 
11 pav. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus 
pasirinkimo variantus. Atsakymų proc. N=6 

0,0

16,7

16,7

33,3

33,3

33,3

50,0

50,0

66,7

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

Užsienio šalių fondų

Iš organizacijos nario mokesčio

Iš organizacijos uždirbtų lėšų

ES struktūrinės paramos fondų

Labdaros, paramos

Lietuvos fondų, kitų NVO

Šalies valdžios institucijų

Vietos savivaldos institucijos (savivaldybės)

Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
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Daugiau negu pusė apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
atstovų nurodė, kad jų organizacijoms labiausiai trūksta bendrų su savivaldybe vykdomų 
veiklų ir finansinės paramos. 33,3 proc. respondentų nurodė informacijos iš savivaldybės 
trūkumą. Taip pat buvo paminėta, kad trūksta savivaldybės atstovų organizacijos vykdomos 
veiklos pripažinimo ir įvertinimo. 
 
12 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? N=6 

0,0

16,7

33,3

66,7

66,7

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

Patalpų

Kita

Informacijos

Lėšų

Bendrų veiklų

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 

 
 

 
Ignalinos rajono savivaldybė jaunimo organizacijoms sudaro sąlygas materialinei paramai 
gauti – besikreipiančioms organizacijoms pagal panaudos sutarį gali būti skiriamos patalpos, 
savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, tokias patalpas rasti sunkumų nekiltų, tačiau 
jaunimo organizacijos dėl tokios paramos nesikreipia. Būtent dėl šios priežasties 2011 m. 
savivaldybė nebuvo skyrusi patalų jokiai jaunimo organizacijai, taip pat nebuvo perdavusi 
naudojimui ilgalaikio materialinio turto. 
 

 
Remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, Ignalinos rajono savivaldybė 
bendradarbiauja su jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis kartu įgyvendinant 
jaunimo projektus. Dažniausiai savivaldybė prisidėdavo skirdama patalpas renginiams, 
suteikdama transporto paslaugas, organizacinę pagalbą (pvz., susitarimai, suderinimai su 
kitomis institucijomis, rėmėjų paieška) bei organizuodama informacijos sklaidą. Per 
pastaruosius trejus metus bendrai įgyvendintų projektų skaičius pateikiamas 15 lentelėje. 
 
15 lentelė. Bendrų savivaldybės ir jaunimo / su jaunimu dirbančių organizacijų projektų 
skaičius 

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

2008 4 
2009 1 
2010 4 
2011 3 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 

4.2 Materialinė parama  

4.3 Kitokia parama  



36 

Ignalinos rajono jaunimo atstovai yra įtraukiami į tarptautines delegacijas. 2009 metais buvo 
organizuota tarptautinė konferencija Čosnove (Lenkija), į kurią vyko jaunimo reikalų 
koordinatorė su jaunimo atstovais. Kasmet jaunimo atstovai vyksta į Serocką (Lenkija), 
Braslavą (Baltarusija), su kuriais savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis. 
 
Vienos apklausoje dalyvavusios su jaunimu dirbančios organizacijos atstovai nurodė, kad 
Ignalinos rajono savivaldybė skyrė transportą nuvykti į Pasaulio jaunimo dienas Vokietijoje. 
 
66,7 proc. apklausoje dalyvavusių organizacijų nurodė, kad nuo 2008 m. kartu su Ignalinos 
rajono savivaldybe yra įgyvendinusios jaunimo projektų. Respondentai nurodė, kad 
savivaldybė dalyvavo kaip informacinis partneris, koordinatorius, skyrė finansinę paramą, 
rengė rekomendacijas dėl projektų vykdymo ar organizavo viešuosius pirkimus.  
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, formuluojamos kelios išvados.  

 Pirma, savivaldybės finansinė ir kita parama jaunimo veiklai pastaraisiais metais 
ženkliai nekinta, išlieka palyginti (su kitomis panašiomis savivaldybėmis) gana žema. 
Jaunimo politikos įgyvendinimui skiriamas finansavimas nėra pakankamas. Iš 
savivaldybės biudžetos jaunimo organizacijų veikloms finansuoti skiriamos lėšos 
nėra ženklios, iš dalies dėl menko organizacijų aktyvumo, kita vertus dažniausiai 
skiriama ženkliai mažesnė suma negu yra prašoma. Kai kurių respondentų nuomone, 
vyraujantis požiūris, kad „jaunimas – išradingas, tad gali išsiversti ir be finansavimo“ 
užkerta kelią jaunimo veiklų vystymuisi. Didžiausia yra finansinės paramos iš 
savivaldybės paklausa, todėl reikėtų plėsti tokios paramos skyrimo galimybes. 

 Antra,  savivaldybė nėra nustačiusi materialinės paramos teikimo tvarkos, tačiau 
besikreipiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms yra leidžiama 
naudotis savivaldybės patalpomis, biuro įranga. 

 Trečia, savivaldybė nekompensuoja jaunimo organizacijų registravimo išlaidų (ši 
parama skiriama tik kaimo bendruomenėms).  

 Ketvirta, savivaldybė turėtų investuoti į kokybiškų jaunimo NVO projektų srauto 
kūrimą, jaunimo ir jaunimo organizacijų mokymus bei neformalų ugdymą. 

 
16 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Parama jaunimui 
(3 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Finansinė parama Skiriamas pilnas arba 

dalinis finansavimas 
studijoms. 
 
 
 
 

Daugiau negu pusė 
apklausoje dalyvavusių 
jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų 
atstovų nurodė, kad jų 
organizacijoms labiausiai 
trūksta bendrų su 
savivaldybe vykdomų 
veiklų ir finansinės 
paramos. 33,3 proc. 
respondentų nurodė 
informacijos iš 
savivaldybės trūkumą.  
Mažą jaunimo 
organizacijų steigimosi 

Savivaldybės biudžete 
turėtų būti numatomos 
tikslinės lėšos jaunimo ir 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų projektams 
ir veikloms finansuoti.  
Būtina parengti atskirą 
tvarką, pagal kurią būtų 
vykdomi jaunimo ir 
jaunimui skirtų projektų 
atrankos konkursai. 
Reikėtų daugiau dėmesio 
skirti jaunimo mokymams 
projektų paraiškų 
finansavimui gauti 

Materialinė parama Esant poreikiui, gali 
būti skiriama 
materialinė parama 
 
 
 
 
 

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. 

Kitokia parama Jaunimo atstovai yra 
įtraukiami į 
tarptautines 
delegacijas. 
 

aktyvumą galima būtų 
skatinti numačius 
priemones jaunimo 
organizacijų registravimo 
išlaidoms kompensuoti. 

klausimais, plačiau 
vykdyti informacijos 
sklaidą apie finansinės, 
materialinės ir kitokios 
paramos jaunimo 
veikloms galimybes.   
Numatyti jaunimo 
organizacijų steigimosi 
išlaidų kompensavimo 
priemones. 
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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. 

 

 
Per pastaruosius trejus metus Ignalinos rajono savivaldybė yra organizavusi ir / ar 
finansavusi keturis mokymus, skirtus jaunimui ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms (17 
lentelė). JRK teigimu, susidomėjimas ir lankomumas iš jaunimo pusės nebuvo itin aktyvus, 
sulaukta mažiau dalyvių negu tikėtasi. Jaunimo reikalų koordinatorės nuomone, aktualiausi 
rajono jaunimui yra mokymai profesinio orientavimo, asmeninių savybių tobulinimo, veiklos 
organizacijose galimybių klausimais. 
 
17 lentelė. Savivaldybės organizuoti mokymai ir konsultavimo renginiai jaunimui 

Metai Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai (temos, dalyvių 
skaičius, bent apytikslis) 

2008 2 – Projektų rengimas ir organizacijų finansavimo galimybės. ~20 dalyvių. 
2009 1 – Neformalaus ugdymo metodai organizacijoms. ~15 dalyvių. 
2010 1 – Projektų rengimas ir organizacijų finansavimo galimybės. ~15 dalyvių. 
2011 - 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Remiantis vertinimui pateiktais duomenimis, jaunimui skirtus mokymus yra organizavusi 
Ignalinos rajono mokinių asociacija. Dvejus metus iš eilės vasarą buvo surengta stovykla 
„Asmeninio tobulėjimo kursai“. Į mokymus pakviesti lektoriai dalyviams skaitė paskaitas 
retorikos meno, komandinio darbo, lyderystės temomis, buvo atliekamos komandinės ir 
individualios užduotys. 
 
2011 m. balandžio mėnesį Ignalinos kultūros ir sporto centre buvo suorganizuotas 
susitikimas – konsultacijos su visuotinės iniciatyvos „Nebijok kalbėti“ savanoriais. Renginys 
buvo skirtas savižudybių prevencijai Ignalinos rajone. Buvo organizuotos diskusijos, 
asmeninės konsultacijos. Projekto iniciatoriai – „Jaunimo linijos“ savanoriai, Vilniaus 
Jaunimo psichologinės paramos centro psichologai ir muzikantas Andrius Mamontovas. 
 
Apklausos ir interviu duomenimis, mokymo ir konsultavimo paslaugas jaunimui taip pat 
teikia jaunimo draugija „Sniego gniūžtė“, Ignalinos bendruomenės centras „Bruknelė“, VO 
„Gelbėkit vaikus", religinės bendruomenės (Jaunieji maltiečiai, Caritas). 
 
Išreikšdami savo nuomonę dėl jaunimo poreikių neformaliam mokymui ir konsultavimui 
apklausos dalyviai išskyrė pagalbos vykdant ir koordinuojant renginius bei projektus poreikį, 
konsultavimo įvairiais klausimai ir įvairių veiklų trūkumą. 

5.1 Jaunimo mokymas ir konsultavimas 
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Trečdalis (33,3 proc.) apklausoje dalyvusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
atstovų, atsakydami į klausimą, ar jų atstovaujama organizacija vykdo neformalius mokymus 
jaunimui atsakė teigiamai, tiek pat dalyvių nurodė, kad jų atstovaujamos organizacijos yra 
vykdžiusios keletą mokymų, tačiau tai nėra jų pagrindinė veikla. Viena su jaunimu dirbanti 
organizacija nurodė vertinanti mokymų kokybę. 
 
Ignalinos rajono savivaldybėje nėra vykdomi tyrimai nustatyti jaunimo mokymų ir 
konsultavimo poreikius, tokių tyrimų neatlieka ir nei viena apklausoje dalyvavusi jaunimo ar 
su jaunimo dirbanti organizacija.  
 

 
Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybėje didžiąją dalį 14-29 m. žmonių sudaro mokyklinio 
amžiaus jaunimas, daugiausiai su jaunimu Ignalinos rajone dirba firmaliojo ir neformaliojo 
švietimo ir ugdymo darbuotojai. Mokymus ir konsultavimus su jaunimu dirbantiems 
asmenims vykdo savivaldybės biudžetinė švietimo pagalbos įstaiga Ignalinos rajono Pagalbos 
mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras (PMMMC), pati savivaldybė tokių mokymų 
neorganizuoja. Vykdomi mokymai daugiausiai orientuoti į formalaus ir neformalaus švietimo 
darbuotojus. Dažniausiai organizuojami mokymai: grupės formavimas, komandos valdymas, 
viešas kalbėjimas (retorikos menas), neformalaus ugdymo metodų taikymas.  
 
18 lentelė. 2008 – 2011 m. PMMMC organizuoti mokymai 

Metai Mokymų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų ir specialistų, 
dirbančių su jaunimu kvalifikacijai tobulinti skaičius 

2008 42 
2009 36 
2010 35 
2011 n.d.30 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
n.d. – nėra duomenų 
 
Neformalias konsultacijas, pavyzdžiui, projektų paraiškų rengimo klausimais, jaunimui teikia 
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė. Savivaldybės atstovų nuomone, su jaunimu 
dirbantiems asmenims labiausiai trūksta užsienio kalbos tobulinimo ir neformalių ugdymo 
metodų taikymo darbe mokymų. 
 

 
Ignalinos kultūros ir sporto centras (IKSC) yra neformaliojo švietimo paslaugas teikianti 
savivaldybės biudžetinė įstaiga. Šiame centre veikia keturi skyriai: Kultūros skyrius, Etninės ir 
muziejinės veiklos skyrius, Sporto skyrius ir Turizmo, dailės ir informatikos skyrius. Du skyriai 
– Kultūros skyrius ir Etninės ir muziejinės veiklos skyrius – vykdo kultūrinę veiklą, o Sporto 
skyrius bei Turizmo, dailės ir informatikos skyrius – švietėjišką31. Su jaunimu daugiausiai 
dirba IKSC Sporto skyrius: organizuoja moksleivių  laisvalaikį, rengia sportininkus Ignalinos 
rajono, miesto ir Lietuvos Respublikos rinktinėms, dalyvauja šalies ir tarptautinėse 
                                                             
 
 

30 Vertinimo metu lapkričio mėnesį dar nebuvo surinkti duomenys apie per metus įvykdytus mokymus 
su jaunimu dirbantiems asmenims. 

31 Ignalinos rajono savivaldybės tinklalapis, 
http://www.ignalina.lt/lit/Ignalinos_kulturos_ir_sporto_centras/206 

5.2 Asmenys, dirbantys su jaunimu  

5.3 Jaunimo neformalaus ugdymo 
situacija 
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varžybose, mokymo įstaigoms teikia organizacinę ir metodinę paramą įvairiais kūno kultūros 
ir sporto klausimais, organizuoja rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sporto žaidynes, 
masinius sveikatingumo renginius, sporto šventes, atskirų sporto šakų varžybas ir turnyrus32. 
IKSC Turizmo, dailės ir informatikos skyriuje veikia Jaunųjų informatikų būrelis, kurio nariai – 
nuolatiniai informatikos olimpiadų dalyviai. Šiame skyriuje taip pat veikia Keramikos būrelis 
ir Dailės studija, kurių auklėtiniai rengia personalines parodas, aktyviai dalyvauja rajoninėse, 
respublikinėse ir tarptautinėse parodose bei konkursuose. 
 
IKSC taip pat įsikūrusi Ignalinos rajono mokinių asociacija, apie kurios veiklą informacija 
pateikiama 3.4 skyriuje „Jaunimo savivalda formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, 
vaikų globos namuose“. 
 
Neformaliojo švietimo paslaugas rajone taip pat teikia Ignalinos muzikos mokykla. 
Didžiasalyje veikia šios mokyklos filialas. Pagrindinis mokyklos tikslas – sudaryti sąlygas 
atsiskleisti kiekvienam vaikui, ugdyti gabumus, plėsti akiratį meno pasaulyje. 2011 m. rugsėjo 
30 d. duomenimis mokyklą lanko 199 mokiniai, besimokantys penkiuose mokyklos skyriuose: 
fortepijono, akordeono, styginių, pučiamųjų, teorinio. Mokykloje veikia įvairūs meniniai 
kolektyvai – pučiamųjų instrumentų orkestras, liaudiškos muzikos kapela „Nendrelė“, 
styginių ansamblis – aktyviai dalyvauja Ignalinos rajono švietėjiškoje ir kultūrinėje veikloje, 
respublikiniuose konkursuose ir festivaliuose, respublikinėse dainų šventėse, koncertuoja 
užsienio šalyse (viešėjo Čekijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje). 
 
Apklausos respondentai pažymėjo, kad neformalaus ugdymo paslaugas Ignalinos rajone taip 
pat teikia Ignalinos viešoji biblioteka, vaikų teatras „IKI“. 
 
13 pav. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote? Proc. atsakiusiųjų. N=6 

16,7

33,3

33,3

83,3

100,0

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

Mokymąsi iš patirties

Grupinius metodus

Nekonkurencinės aplinkos kūrimą

Aktyvų dalyvavimą

Neformalų bendravimą

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų 
(83,3 proc. respondentų), atsakydami į klausimą, ar, jų nuomone, pakanka neformalaus 
mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui, Ignalino rajono savivaldybėje, atsakė neigiamai. 
Vienos jaunimo organizacijos atstovai nurodė, kad jų manymu, neformalaus mokymo ir 
ugdymo veiklų pakanka. 
 

                                                             
 
 

32 Ignalinos kultūros ir sporto centro tinklalapis, http://www.iksc.lt/veikla/sporto-skyrius 
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Apibendrinant formuluojama išvada, kad Ignalinos rajono savivaldybėje trūksta neformalaus 
švietimo, konsultacijų ir mokymų jaunimui bei specialistams, dirbantiems su jaunimu. Taip 
pat savivaldybė netiria mokymų ir konsultavimo poreikių jaunimo tarpe, todėl nėra gerai 
žinomi jaunimo mokymo ir neformalaus ugdymo poreikiai. Galiausiai, ir esamos neformalaus 
mokymo pastangos neduoda laukto rezultato dėl palyginti menko jaunimo susidomėjimo.  
 
19 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
neformalus 

ugdymas, jaunimo 
mokymai ir 

konsultavimas 
(4 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo mokymai ir 
konsultavimas 

Nenustatyta. Pavieniai jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų vykdomi 
mokymai jaunimui. 

Skatinti ir paremti 
jaunimo ir su jaunimu 
dirbančias organizacijas, 
inicijuojančias ir 
vykdančias mokymus 
jaunimui.  
Stengtis pritraukti 
jaunimą į įvairius 
mokymus pakviečiant 
jaunimui įdomius asmenis 
(pvz., žymius muzikos 
atlikėjus), organizuoti 
mokymus jaunimui 
patrauklioje neformalioje 
aplinkoje bei didinti 
mokymų įvairovę, pvz., 
pasiūlyti meninio 
(muzikos kūrimo ir 
atlikimo, vaizduojamojo 
meno) tobulėjimo 
mokymus. 
Populiarinti ne tik sporto 
veiklas, bet ir kitus 
neformalaus ugdymo 
užsiėmimus. 
Geriau orientuoti 
atliekamus mokymus, 
remiantis jaunimo 
interesų ir poreikių 
tyrimais. 

Asmenys, dirbantys 
su jaunimu 

PMMMC vykdomi 
mokymai formalaus ir 
neformalaus švietimo 
darbuotojams. 

Išskyrus švietimo 
darbuotojus, 
savivaldybėje 
neorganizuojami 
mokymai kitiems su 
jaunimu dirbantiems 
asmenims. 

Jaunimo 
neformalaus 
ugdymo padėtis 

Stipriausia neformalaus 
ugdymo sritis – sportas. 

Mažiau dėmesio 
skiriama meninėms, 
socialinėms, 
pilietinėms ir kitoms 
veikloms 

 

5.4 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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 6. JAUNIMO INFORMAVIMAS  

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

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

 

 
Visais jaunimo  politikos įgyvendinimo ir jaunimo reikalų klausimais Ignalinos rajono 
savivaldybė informaciją talpina savivaldybės tinklalapyje www.ignalina.lt, jaunimo 
organizacijoms siunčia naujienas elektroniniu paštu, taip pat teikia informaciją vietinėje 
spaudoje ir televizijoje – rajoniniuose laikraščiuose „Nauja vaga“ ir „Mūsų Ignalina“ bei 
„Ignalinos TV“. Su rajono jaunimu JRK informacija apsikeičia ir socialiniame tinkle Facebook 
– šį informacijos sklaidos būdą kaip vieną iš efektyviausių įvardijo ir JRK, ir jaunimo atstovai. 
Kaip ir daugumai mažesnių Lietuvos savivaldybių būdinga, geriausiai informacija Ignalinos 
rajone perduodama neformaliais kanalais, „iš lūpų į lūpas“, siunčiant trumpasias žinutes 
telefonu. JRK teigimu, dažniausiai informacija jaunimą pasiekia per veikiančių 
nevyriausybinių organizacijų vadovus, oficialią rajono žiniasklaidą. Taip pat informacija yra 
siunčiama bendrojo lavinimo mokyklos, tačiau, savivaldybės atstovų teigimu, mokyklose ji ne 
visuomet būna išplatinama ir nevisada pasiekia adresatus, t.y. mokyklinį jaunimą. 
 
Ignalinos rajono savivaldybės tinklalapyje www.ignalina.lt jaunimui aktuali informacija yra 
skelbiama specialioje rubrikoje „Jaunimui“. Čia pateikiamos naujienos apie vykstančius ir 
įvykusius renginius, jaunimo aktualijas savivaldybėje ir Lietuvoje, skelbiami kvietimai 
dalyvauti jaunimui skirtuose konkursuose, mokymuose, galima susipažinti su Ignalinos 
rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtimi ir nuostatais. Taip pat rubrikoje 
„Jaunimui“ pateikiami kontaktiniai jaunimo reikalų koordinatorės duomenys.  
 
2009 m. lapkričio mėnesį buvo organizuota jaunimui skirta konferencija, kurioje pristatyta 
bendra Lietuvos ir Baltarusijos situacija darbo su jaunimu aspektais, aptariama Ignalinos 
rajono ir Braslavo (Baltarusija) jaunimo veikla, pagrindiniai darbo su jaunimu principai. 
Konferencijoje dalyvavo apie 60 jaunuolių iš Ignalinos ir Braslavo. 
 
JRK pateiktais duomenimis, konferencijos dažniausiai rengiamos didesniuose miestuose, 
dažniausiai jaunimas dalyvauja vykstančiose arčiausiai Ignalinos (Utenoje, Vilniuje). Kasmet 
savivaldybė organizuoja 2-3 diskusijas, kuriose rajono jaunimas susitinka su savivaldybės 
atstovais – aptariamos jaunimui aktualios temos  (20 lentelė).  
 
20 lentelė. Jaunimo politikos įgyvendinimo temomis surengtų diskusijų skaičius 
Metai Diskusijų skaičius Jaunuolių, dalyvavusių diskusijose skaičius 
2008 2 15 
2009 1 6 
2010 3 20 
2011 2 9 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 

6.1 Jaunimo informavimas apie 
jaunimo politikos įgyvendinimą  
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JRK pateiktais duomenimis, siekiant užtikrinti informacijos kokybę ir informacijos 
prieinamumą, jaunimas yra skatinamas įsitraukti ruošiant suprantamą, tikslingą informaciją 
– sukurti tekstai derinami su jaunimo atstovais, dažnai prašoma paties jaunimo paruošti 
informaciją visuomenei. 
 
Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nurodė, 
kad iš savivaldybės gauna informaciją apie aktualius renginius ir projektų finansavimo 
galimybes. Taip pat pusė respondentų nurodė, kad gauna informaciją apie savivaldybės 
įgyvendinamus projektus jaunimui bei savivaldybės svarstomus ir priimamus sprendimus 
jaunimui aktualiais klausimais (14 pav.). 
 
14 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie žemiau nurodytus 
klausimus. Atsakymų proc. N=6 

0,0

50,0

50,0

83,3

83,3

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

Ne, jokios informacijos iš savivaldybės 
negauname

Savivaldybėje svarstomus ir priimtus 
sprendimus jaunimui aktualiais 

klausimais

Savivaldybės įgyvendinamus projektus 
jaunimui

Projektų finansavimo galimybes

Jaunimui aktualius renginius

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
83,3 proc. apklausos respondentų vidutiniškai vertino savivaldybės vykdomą jaunimo ir kitų 
grupių informavimo apie jos vykdomą JP veiklą. 16,7 proc. šią savivaldybės veiklą įvertino 
labai prastai. Jaunimo informuotumo tyrimai savivaldybėje nevykdomi. 
 
15 pav. Kokios informacijos  trūksta?N=6 

0,0

16,7

50,0

66,7

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

Informacijos apie jaunimui aktualius 
renginius

Informacijos apie projektų finansavimo 
galimybes,

Informacijos apie savivaldybės 
įgyvendinamus projektus jaunimui,

Informacijos apie savivaldybėje 
svarstomus ir priimtus sprendimus 

jaunimui aktualiais klausimais,

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
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Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai apklausos metu nurodė, kad labiausiai 
jiems trūksta informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui 
aktualiais klausimais ir informacijos apie savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui.  
Taip pat buvo nurodyta, kad savivaldybė nepakankami informuoja apie projektų finansavimo 
galimybes (15 pav.). Nei vienas apklausos respondentas nenurodė, kad trūksta informacijos 
apie jaunimui aktualius renginius. 
 
Visų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai nurodė,  kad priimtinausias būdas gauti 
informaciją jaunimo klausimais yra elektroniniu paštu iš jaunimo reikalų koordinatoriaus.   
Taip pat respondentai, kaip priimtiną informacijos iš savivaldybės gavimo būdą, įvardijo 
informacijos talpinimą savivaldybės interneto tinklalapyje ir informavimą vietinėje spaudoje 
(16 pav.). 
 
 16 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtinausia, patogiausia gauti informaciją? Atsakymų 
proc. N=6 

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

66,7

100,0

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

Iš informacijos televizijoje

Per informacinius renginius

Iš plakatų ir skrajučių

Neformaliais kanalais

Iš informacijos vietinėje spaudoje

Savivaldybės internetinėje svetainėje

El. paštu iš jaunimo reikalų 
koordinatoriaus (-ės)

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Apklausos dalyvių nuomone, jaunimo informuotumą apie savivaldybėje vykdomą jaunimo 
politiką reikėtų gerinti skelbiant daugiau informacijos spaudoje, per vietinę kabelinę 
televiziją, internetinėse svetainėse. Apklausos respondentų nuomone, taip pat intensyvesnė 
turėtų būti ir jaunimo reikalų koordinatorės veikla užtikrinant, kad informacija pasiektų 
adresatą. 
 

 
Vertinimui pateiktais duomenimis, jaunimo organizacijos apie savo vykdomą veiklą 
dažniausiai skelbia neformaliais kanalais. Jaunimo draugija „Sniego gniūžtė“ informaciją taip 
pat talpina savo socialinio tinklo Facebook profilyje33. JRK pateiktais duomenimis, veikia 
bendrojo lavinimo mokyklų bei neformalaus ugdymo įstaigų interneto svetainės, kuriose taip 
pat yra talpinama informacija apie jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklą. Rajoniniame 
laikraštyje „Mūsų Ignalina“ yra skiltis jaunimui.  
 

                                                             
 
 

33https://www.facebook.com/pages/Ignalinos-jaunimo-draugija-Sniego-gniūžtė/10150095818760157  

6.2 Jaunimo veiklos žinomumas  
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JRK žiniomis, savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose nėra leidžiami vietos savivaldų 
laikraštukai, tačiau atskirais atvejais, pavyzdžiui, tam tikram renginiui, kartais yra 
parengiamas specialus leidinys.  
 
Apklausos dalyviai atsakydami į klausimą, kaip jų organizacijos informuoja jaunimą apie 
organizacijų vykdomą jaunimui skirtą veiklą, nurodė šias priemones: interneto svetaines, el. 
paštą, neformalius kanalus, informacijos skelbimą vietinėje spaudoje ir informacinių renginių 
metu, kitose savivaldybės jaunimui skirtose svetainėse, informavimą plakatais ir skrajutėmis. 
(17 pav.). 
 
17 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? N=6 

16,7

16,7

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

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

Plakatais ir skrajutėmis

Kitose savivaldybės jaunimui skirtose 
svetainėse

El. paštu

Vietinėje spaudoje

Per informacinius renginius

Neformaliais kanalais

Savo internetinėje svetainėje

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Visi apklausoje dalyvavę jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai nurodė, kad 
bendradarbiauja su vietine žiniasklaida, teikdami informaciją aktualią vietos jaunimui. Taip 
pat visi apklausos dalyviai nurodė žinantys, kad Ignalinos rajono savivaldybėje jaunimui ir 
jaunimo organizacijoms yra sudarytos galimybės nemokamai pristatyti savo vykdomą veiklą 
per žiniasklaidą ir tokiomis galimybėmis besinaudojančios.  
 
Gana plačiai tiek savivaldybės, tiek ir visos Lietuvos jaunimo aktualijos pateikiamos portalo 
www.ignalinietis.lt rubrikoje „Jaunimas“34, kurioje informacija atnaujinama kas keletą dienų. 
Kaip minėta anksčiau, jaunimo ir jaunimui skirta informacija skelbiama vietiniuose rajono 
laikraščiuose „Nauja vaga“ ir „Mūsų Ignalina“, savivaldybės internetinės svetainės 
www.ignalina.lt rubrikoje „Jaunimui“35. Naujienos pateikiamos ir vietinės televizijos 
„Ignalinos TV“ žiniose.  
 
Ignalinos rajone specialiai jaunimui skirtų leidinių nėra leidžiama. Jaunimo reikalų 
koordinatorė taip pat pažymėjo, kad kartu su jaunimo atstovais buvo svarstomos galimybės 
sukurti specialų savivaldybės jaunimui skirtą internetinį portalą, kuris būtų patrauklesnis ir 
                                                             
 
 

34 http://www.ignalinietis.lt/ignalina-naujienos/jaunimas/ 
35 Ignalinos rajono savivaldybės tinklalapis, http://www.ignalina.lt/Jaunimui 

6.3 Jaunimo leidiniai ir erdvė jaunimui 
vietinėje žiniasklaidoje 
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priimtinesnis jaunimui formos ir turinio prasme negu savivaldybės tinklalapis, tačiau buvo 
susidurta su žmogiškųjų išteklių problema – sudėtinga surasti portalo administravimu norintį 
užsiimti asmenį.  
 
Apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų nuomone, vietinė žiniasklaida jaunimo klausimus 
analizuoja vidutiniškai, šiek tiek plačiau yra analizuojamos jaunimo problemos ir pristatomos 
aktualios jaunimo ir jaunimui skirtos iniciatyvos, menkiau – pristatoma jaunimo tematika (20 
pav.). 
 
20 pav. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką (nuo 1 iki 5, 
kur 1 – visiškai nesutinku, 5 – visiškai sutinku). Atsakymų vidurkiai. N=6 

3,0

3,2

3,2

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

Plačiai ir visapusiškai pristatoma 
jaunimo tematika

Pristatomos aktualios jaunimo ir 
jaunimui skirtos iniciatyvos

Analizuojamos jaunimo problemos

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 

 
Apibendrinant skyriuje pateiktus duomenis ir informaciją, galima daryti šias išvadas: 

 pirma, geriausiai jaunimui aktuali informacija Ignalinos rajone sklinda neformaliais 
kanalais, „iš lūpų į lūpas“; 

 antra, trūksta bendradarbiavimo tarp savivaldybės administracijos ir jaunimo. 
Bendradarbiavimą galėtų paskatinti daugiau organizuojamų diskusijų, konferencijų 
ar mokymų, skirtų jaunimui ir su jaunimu dirbančioms institucijoms. Jaunimui 
informacija taip pat gali būti perduodama organizuojant specialius informacinius 
renginius, pateikiama neformalia ir jaunimui patrauklia forma; 

 trečia, pačios jaunimo organizacijos yra nepakankamai aktyvios skelbdamos 
informaciją apie savo vykdomą veiklą. Aktyviai tokia informaciją skleidžia vos viena 
kita organizacija.  

 
 21 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 

Jaunimo 
informavimas 
(6 Metodikos 
indikatorius) 

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

 Stipriosios sritys Tobulintinos sritys Rekomendacijos 
Jaunimo 
informavimas apie 
jaunimo politiką 

Savivaldybės 
tinklalapyje skirta 
speciali rubrika 
jaunimui, kurioje 

Išnaudojamos ne visos 
galimos informacijos 
sklaidos priemonės. 

Geresnei informacijos 
sklaidai pasiekti, 
reikėtų atrasti naujas 
priemones, pvz., 

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. 

skelbiama aktualiausia 
informacija. 

organizuoti 
informacinius 
renginius, koncertus, 
kuriuose jaunimas 
būtų supažindinamas 
su savivaldybės veikla, 
daugiau išnaudoti 
socialinius tinklus, 
pvz., sukurti 
savivaldybės JRT profilį 
socialiniame tinkle 
Facebook, jame 
talpinti informaciją 
apie JRT posėdžius ir 
juose nagrinėjimus 
klausimus, išnaudojant 
socialinio tinklo 
teikiamus įrankius 
vykdyti jaunimo 
apklausas, organizuoti 
diskusijas, kviesti į 
renginius; pritraukti 
būtų galima skelbiant 
nedidelius konkursus, 
kuriuose būtų galima 
laimėti simbolinius 
prizus. 
Sukurti interaktyvų 
internetinį portalą 
jaunimui. 

Jaunimo veiklos 
žinomumas 

Nenustatyta. Jaunimo organizacijos 
gana nedaug 
bendradarbiauja su vietos 
žiniasklaida. Ne visos 
organizacijos išnaudoja 
visus galimus informacijos 
sklaidos kanalus. 

Jaunimo leidiniai Nenustatyta. Savivaldybėje nėra 
leidžiama nei vieno 
jaunimui skirto leidinio, 
mokyklose neleidžiami 
vietos laikraštukai. 

Erdvė jaunimui 
vietinėje 
žiniasklaidoje 

Viename iš rajono 
laikraščių yra skyrelis 
jaunimui.  
Jaunimo tematika 
plačiai nušviečiama 
internetiniame portale 
www.ignalinietis.lt 

Skatinti tarpusavyje 
bendradarbiauti tiek 
jaunimo, tiek 
žiniasklaidos atstovus. 
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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 ir svarbiausia jaunimo politiką integruojanti struktūra yra savivaldybės Jaunimo 
reikalų taryba. 2011 m. gegužės 31 d. buvo patvirtinta nauja Jaunimo reikalų tarybos sudėtis. 
Ignalinos rajono savivaldybės JRT yra sudaryta lygiateisės partnerystės pagrindu, skiriant 
penkis savivaldybės administracijos atstovus ir penkis jaunimo organizacijų atstovus. 
Savivaldybės JRT nuostatuose yra numatyta, kad posėdžiai vyksta kartą per tris mėnesius. 
2011 m. gegužės 31 d. buvo patvirtina naujos sudėties Jaunimo reikalų taryba, kuri nuo savo 
veiklos pradžios iki lapkričio mėnesio buvo surengusi du planinius JRT posėdžius ir dar keturis 
kartus JRT buvo susitikusi spręsti renginių organizavimo klausimų. Įgyvendindama savo 
funkcijas, savivaldybės Jaunimo reikalų taryba bendradarbiauja su jaunimo reikalų 
koordinatoriumi, koordinuoja savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą, užtikrina jaunų 
žmonių dalyvavimą sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus, stiprina 
bendradarbiavimą tarp savivaldybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų. JRT posėdžiuose 
sprendžiami aktualūs Ignalinos rajono jaunimui klausimai: renginių jaunimui organizavimas, 
diskusijos su valdžios atstovais, prevenciniai klausimai, jaunimo aktyvinimo, informavimo 
klausimai.  
 
Remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, pasibaigusios kadencijos Jaunimo 
reikalų taryba buvo neaktyvi, pasiūlymų beveik neteikė. Dabartinė JRT nuo veiklos pradžios 
yra pateikusi tris pasiūlymus, į visus juos buvo atsižvelgta:  

 į savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus organizuojamą Jaunųjų talentų 
konkursą įtraukti jaunuolius, kurie yra aktyvūs visuomeninėje veikloje (iki tol buvo 
apdovanojami tik mokslo srityje gabūs jaunuoliai); 

 organizuoti orientacinį – pažintinį žaidimą „Ar pažįsti Ignaliną?“; 
 organizuoti pažintinį-mokomąjį renginį „Moksleiviai savivaldybėje“ (plačiau 

aprašomas 3.5 skyriuje „Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo 
politiką savivaldybėje“). 

 

7.1 Jaunimo politiką integruojančios 
struktūros  
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Savivaldybėje nuolatos veikia šios jaunimo politikos įgyvendinimo klausimus svarstančios 
komisijos:  

 Jaunimo reikalų taryba,  
 Vaiko gerovės komisija,  
 Jaunųjų talentų atrankos komisija,  
 Vaiko teisių apsaugos taryba,  
 Narkotikų kontrolės komisija,  
 Prašymų finansuoti studijas nagrinėjimo komisija. 

 
Jaunimo klausimai įtraukiami į savivaldybės Tarybos komitetų ir komisių posėdžių 
darbotvarkes (22 lentelė). Interviu su jaunimo atstovu bei jaunimo reikalų koordinatore 
duomenimis, iki naujosios JRT darbo pradžios, jaunimas į JP įgyvendinimo klausimų 
nagrinėjimą savivaldybės struktūrinių padalinių bei komisijų ir darbo grupių posėdžiuose 
neįsitraukdavo. Įvertinant, kad dabartinės kadencijos Jaunimo reikalų taryba yra 
nepalyginamai aktyvesnė, tikimasi, kad jaunimo įsitraukimas į savivaldybės JP formavimo ir 
įgyvendinimo procesus ženkliai pasikeis į gerąją pusę.  
 
22 lentelė. 2008-2011 m. savivaldybės Tarybos svarstyti jaunimo reikalų klausimai. 

Metai Pagrindiniai jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybės tarybos (komitetų, 
komisijų) posėdžiuose 

2008 Prevencijos klausimai; vaiko teisių apsaugos klausimai; diskotekų 
organizavimo klausimai. 

2009 Prevencijos klausimai; organizacijų finansavimo iš savivaldybės biudžeto 
klausimai; vaiko teisių apsaugos klausimai. 

2010 Prevencijos klausimai; galimybių gauti finansavimą jaunimo organizacijoms 
iš europinių fondų klausimai; organizacijų finansavimo iš savivaldybės 
biudžeto klausimai; vaiko teisių apsaugos klausimai; dalinio studijų 
finansavimo iš savivaldybės biudžeto klausimai; jaunų šeimų būsto 
klausimai. 

2011 Prevencijos klausimai; minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo 
klausimai; dalinio studijų finansavimo iš savivaldybės biudžeto klausimai; 
būsto klausimai; jaunimo reikalų tarybos sudėties ir veiklos reglamento 
klausimai. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 
Savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis, įvairių savivaldybės administracijos struktūrinių 
padalinių atstovai savo kompetencijos klausimais yra įtraukiami į ad hoc sudaromas darbo 
grupes atskiriems jaunimą liečiantiems klausimams spręsti. 
 

 
Ignalinos rajono savivaldybėje jaunimo politika neįtraukta į prioritetines savivaldybės 
veiklos sritis, jaunimo klausimai nėra įtraukti į savivaldybės strateginius planavimo 
dokumentus. Būtina pažymėti, kad nei jaunimo reikalų koordinatorė, nei jaunimo atstovai 
nebuvo įtraukti į savivaldybės strateginio plėtros plano 2011-2018 m. rengimo darbo grupę.  
 
Kai kurios su savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimu siejamos funkcijos yra numatytos 
atskirų savivaldybės administracinių skyrių nuostatuose bei veiklos planuose. Kitame 
puslapyje, 23 lentelėje pateikiama informacija, kaip savivaldybės struktūriniai padaliniai 
dalyvauja įgyvendinant JP. 

7.2 Jaunimo politikos integravimas savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų 
programose, planuose  
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23 lentelė. Savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planuose numatyti jaunimo 
politikos prioritetai ar priemonės 

Padalinys Dokumentas Kokie jaunimo politikos prioritetai ar priemonės 
paminėti dokumente? 

Švietimo, 
kultūros ir 
sporto skyrius 

Švietimo, 
kultūros ir 
sporto 
skyriaus 
nuostatai 

 organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti neformalųjį švietimą ir 
moksleivių užimtumą; 
 kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina informaciją 
jaunimo politikos klausimais, rengia informacinius 
pranešimus, apibendrinimus, rengia metines apžvalgas 
apie jaunimo politikos įgyvendinimą; 
 koordinuoja savivaldybės teritorijoje veikiančių 
nevyriausybinių jaunimo organizacijų veiklą, vykdo 
jaunimo teisių apsaugą; 
 bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis ir 
neformaliomis grupėmis, organizuoja mokymus jaunimo 
organizacijų atstovams, informuoja ir konsultuoja 
projektinių paraiškų teikimo klausimais. 

Socialinės 
paramos ir 
kaimo reikalų 
skyrius 

Socialinės 
paramos ir 
kaimo reikalų 
skyriaus 
nuostatai 

 pasibaigus vaiko globai dėl pilnametystės, 
emancipacijos ar santuokos sudarymo, rūpinasi 
pilnamečių asmenų, kuriems buvo nustatyta globa, 
vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba įsikurti tiksliniu 
panaudojimu; 
 administruoja mokinių nemokamą maitinimą 
savivaldybės įsteigtose mokyklose ir nepasiturinčių šeimų 
mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių 
savivaldybės teritorijoje, aprūpinimą mokinio 
reikmenimis; 
 konsultuoja žemės ūkio subjektus apie galimybę gauti 
paramą iš valstybės ar ES struktūrinių fondų. 

Vaiko teisių 
apsaugos 
skyrius 

Vaiko teisių 
apsaugos 
skyriaus 
nuostatai 

 užtikrinti vaiko teisių apsaugą rajone; 
 užtikrinti  vaiko  teisių  apsaugą ; reglamentuojančių 
įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą; 
 rengti ir įgyvendinti priemones vaiko teisių  apsaugai ir 
jo teisių pažeidimų prevencijai gerinti; 
 atstovauti  įstatymų  ir kitų teisės  aktų   nustatyta 
tvarka vaiko teisėms ir teisėtiems interesams teismuose 
 ginti  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta   tvarka vaikų 
teises jų šeimose, globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų  
šeimose bei  šeimynose,  valstybės  ir  savivaldybės  
institucijose   bei įstaigose,  nevyriausybinių institucijų, 
organizacijų ir  fizinių asmenų įsteigtose vaikų globos 
įstaigose ir kartu su vaiko tėvais (įvaikintojais),  globėjais 
(rūpintojais), įstaigų   darbuotojais šalinti aplinkybes, dėl 
kurių pažeidžiamos vaiko teisės; 
 organizuoti  įstatymų ir kitų teisės  aktų   nustatyta 
tvarka  likusių be tėvų globos vaikų globą (rūpybą) 
šeimose   bei šeimynose, valstybės ir savivaldybės 
institucijose bei įstaigose, nevyriausybinių  institucijų,  
organizacijų  ir  fizinių   asmenų įsteigtose vaikų globos 
įstaigose. 

Juridinis 
skyrius 

Juridinio 
skyriaus 
nuostatai 

 garantuoti pirminės teisinės pagalbos teikimą rajono 
savivaldybės gyventojams. 
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Padalinys Dokumentas Kokie jaunimo politikos prioritetai ar priemonės 
paminėti dokumente? 

Specialistas 
karo prievolei 
administruoti 

Tarnautojo 
karo prievolei 
administruoti 
veiklos 
nuostatai 

 tvarko savivaldybės  teritorijoje  gyvenančių  
ikišauktinio  amžiaus  jaunuolių  apskaitą (renka, kaupia, 
sistemina informaciją apie  savivaldybės  teritorijoje  
gyvenančius  ikišauktinio  amžiaus  jaunuolius, jų  
gyvenamąją  vietą, darbovietę, mokymosi  įstaigą, taip  
pat  kitus  duomenis, kurių  reikia  karo  prievolei 
 įgyvendinti; 
 vykdo  visuomenės  teisinį  švietimą  karo  prievolės  
klausimais. 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis savivaldybės atstovų pateiktais duomenimis 
 

 
Įgyvendinant jaunimo politiką tarpusavyje bendradarbiauja Ignalinos rajono savivaldybės 
administracija, Ignalinos rajono savivaldybės taryba, Ignalinos kultūros ir sporto centras, 
Ignalinos rajono policijos komisariatas. Šių įstaigų ir institucijų atstovai yra savivaldybės 
Jaunimo reikalų tarybos nariai. Į JP įgyvendinimą taip pat įsitraukia Ignalinos rajono 
Visuomenės sveikatos biuras bei Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai 
centras, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Ignalinos kultūros ir sporto centras, 
Ignalinos rajono vietos veiklos grupė. Savivaldybė glaudžiai bendradarbiauja su VšĮ Ignalinos 
atominės elektrinės plėtros agentūra (skiriamas finansavimas jaunimo ir jaunimui skirtiems 
projektams). 
 

 
Nacionalinė jaunimo politika apibrėžiama šiuose svarbiausiuose dokumentuose: 

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

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

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

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

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

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

7.3 Tarpžinybinių ir tarpsektorinių 
bendradarbiavimo tinklų praktinis veikimas  

7.4 Savivaldybės įgyvendinamų programų ir 
priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo 
politikos prioritetams  
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Vertinant šį kriterijų, atsižvelgiama į savivaldybės dalyvavimą nacionalinių programų ir 
priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių 
panaudojimą jaunimo politikos įgyvendinimui36. Ignalinos rajono savivaldybė nėra sukūrusi 
teisinės bazės savivaldybės jaunimo politikos formavimui ir įgyvendinimui, nėra suformuota 
aiški JP vizija. Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas nacionalinės 
politikos prioritetams vertintinas kaip nepakankamas / žemas. Patvirtinti savivaldybės JRK 
nuostatai dalinai atitinka Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės 
aprašymą. Iki 2010 m. Ignalinos rajono savivaldybėje buvo sėkmingai įgyvendinamos LR 
Švietimo ir mokslo ministerijos remiamos programos: Pilietinio ir tautinio ugdymo programa 
bei Vaiko socializacijos programa; iki 2009 m. – Psichoaktyvių medžiagų vartojimo 
prevencijos programa. 
 

 
Apibendrinant skyriaus duomenis, 24 lentelėje pateikiamos išvados ir rekomendacijos pagal 
7 Metodikos indikatorių. 
 

 24 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 

Veikia pariteto principu 
sudaryta savivaldybės JRT. 
Jaunimo klausimams spręsti 
savivaldybėje sudarytos 
nuolatinės komisijos, taip pat 
sudaromos darbo grupės tam 
tikriems klausimams spręsti. 

Nenustatyta, kol kas 
yra anksti vertinti 
naujosios JRT veiklą. 

Skatinti Jaunimo 
reikalų tarybą kuo 
daugiau įsitraukti į 
savivaldybės jaunimo 
politikos formavimo ir 
įgyvendinimo procesą. 
Savivaldybės 
strateginiuose ir 
veiklos planavimo 
dokumentuose 
numatyti jaunimo 
politikos prioritetus, į 
šių dokumentų 
rengimo darbo grupes 
įtraukti jaunimo 
atstovus. 
Aktyviau vykdyti 
tarpžinybinį ir 
tarpsektorinį 
bendradarbiavimą 
nuolatos keičiantis 

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

Su savivaldybės jaunimo 
politikos įgyvendinimu 
siejamos funkcijos yra 
numatytos atskirų 
savivaldybės administracinių 
skyrių nuostatuose bei 
veiklos planuose. 

Jaunimo klausimai 
visiškai neįtraukti į 
savivaldybės 
strateginius 
planavimo 
dokumentus. 

Tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių 
bendradarbiavimo 

Įgyvendinant jaunimo politiką 
tarpusavyje bendradarbiauja 
Ignalinos rajono savivaldybės 

Nenustatyta 
tarpžinybinių tinklų 
(darbo grupių, 

                                                             
 
 

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

7.5 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 



53 

Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, 
jaunimo politikos 

integralumas 
(7 Metodikos 
indikatorius) 

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

tinklų praktinis 
veikimas 

administracija, Ignalinos 
rajono savivaldybės taryba, 
Ignalinos kultūros ir sporto 
centras, Ignalinos rajono 
policijos komisariatas, 
Ignalinos rajono Visuomenės 
sveikatos biuru bei Ignalinos 
rajono pagalbos mokiniui, 
mokytojui ir mokyklai centru, 
kt. savivaldybės įstaigomis. 

komisijų), veikiančių 
jaunimui aktualiose 
srityse. 

informacija apie 
jaunimo situaciją 
rajone. 
Parengti pagrindinius 
jaunimo politiką 
formuojančius ir 
reglamentuojančius 
jos įgyvendinimą 
dokumentus 
(savivaldybės jaunimo 
politikos koncepciją ir 
/ ar savivaldybės 
jaunimo politikos 
strategiją, savivaldybės 
jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
programą). 

Savivaldybės 
įgyvendinamų 
programų ir 
priemonių atitikimas 
nacionalinės 
jaunimo politikos 
prioritetams 

Įgyvendinamos kai kurios 
nacionalinės JP prioritetus 
atitinkančios priemonės. 

Nesuformuota 
savivaldybės teisinė 
bazė, 
reglamentuojanti JP 
formavimą ir 
įgyvendinimą. 
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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 būdais37. 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. 25 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. 

 

                                                             
 
 

37 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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25 lentelė. Stebėsena, vertinimas ir peržiūra 
 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
Tikslas Iš anksto įspėti apie 

kylančias ir kilsiančias 
problemas įgyvendinant 
politikos tikslus.  

Nustatyti politikos ar 
programos vertę ir 
naudą visuomenei.  

Konsensuso formavimas 
dėl politikos krypties 
kaitos.  

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

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

Kada 
atliekama? 

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

Šaltinis: sudaryta autorių 
 

Laikantis Metodikos struktūros, skyrių sudaro šešios dalys: 
 pirma, pristatoma, kokios savivaldybėje veikiančios organizacijos sistemingai vykdo 

tyrimus jaunimo politikos srityje ir aptariami vykdomi jaunimo situacijos tyrimai, jų 
įvairovė, kokybė ir naudingumas; 

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

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

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

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

 galiausiai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos. 
 

 
Iki 2011 m. Ignalinos rajono savivaldybėje kokybiniai (giluminiai) jaunimo situacijos tyrimai ar 
jaunimo padėties analizės nebuvo vykdomi. Savivaldybėje nėra tyrimus atliekančių ar 
galinčių atlikti institucijų. Jaunimo reikalų koordinatorės pateiktais duomenimis, pavienes 
apklausas savo poreikiui kartais atlieka aukštųjų mokyklų studentai, tačiau iki šiol tokių 
apklausų rezultatais su savivaldybe  pasidalinta nebuvo.  
 
2011 metų antroje pusėje savivaldybėje atliekamas kompleksinis jaunimo situacijos tyrimas, 
kurį visos šalies teritorijoje vykdo Jaunimo reikalų departamentas prie LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. Atliekamų tyrimų tikslas – anketavimo forma ištirti 14-29 m. 
amžiaus jaunimo problemas atspindinčių rodiklių būklę jaunimo politikos įgyvendinimo 
srityse, tokiose kaip mokymasis ir studijos, darbas, laisvalaikis, gyvenimo sąlygos, 
dalyvavimas neformaliame ugdyme, fizinė ir psichinė sveikata, įpročiai ir gyvenimo būdas, 
šeima, draugai, kaimynystė, probleminio ir rizikingo elgesio apraiškos. Atlikti tyrimai leis 
įvertinti savivaldybėje gyvenančio jaunimo situaciją, padės savivaldybėms išskirti 
problemiškas jaunimo gyvenimo sritis ir palengvins jaunimo politikos prioritetų ir priemonių 
pasirinkimą įgyvendinimui. Tačiau šis tyrimas, kaip ir tyrimas, kurio pagrindu parengta šioji 
ataskaita, buvo inicijuotas centralizuotai nacionaliniu lygiu. 
 

 
Savivaldybėje nėra sukurta jaunimo situacijos stebėsenos sistema. Statistinius duomenis 
apie jaunimo situaciją rajone iš įvairių šaltinių (internetas, Lietuvos statistikos 

8.1 Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai  

8.2 Jaunimo situacijos stebėsena  
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departamentas, formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigų duomenys) kiekvienais 
metais renka savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė. Remiantis interviu, informaciją apie 
jaunimą bei jaunimo poreikius JRK taip pat renka neformalių apklausų, susitikimų ir diskusijų 
su jaunimo atstovais metu. Visi surinkti duomenys apibendrinami, pateikiami savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinėje veiklos ataskaitoje. Iš esmės, sukaupta 
informacija yra naudojama tik JRK – duomenys panaudojami ir į esamą situaciją 
atsižvelgiama planuojant jaunimo reikalų koordinatorės veiklą.  
 
 21 pav. Ar Jūsų organizacija renka ir sistemina kokius nors duomenis apie jaunimą? N=11 

36,4

63,6

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

Taip 

Ne

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
 
Iš viso 63,6 proc. apklausos respondentų nurodė, kad renka ir sistemina duomenis apie 
jaunimą. Pastebėtina, kad į šį klausimą teigiamai atsakė 60 proc. savivaldybės atstovų ir tik 
16,7 kitų organizacijų atstovų. JRK paminėjo, kad renka statistinius duomenis apie jaunimą, t. 
y. jaunimo skaičių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų skaičių, formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo dalyvių skaičius ir kt. Vienos su jaunimu dirbančios organizacijos 
atstovai nurodė, kad renka duomenis apie jų organizacijos veikloje dalyvaujantį jaunimą.  
 
22 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? Proc. 
atsakiusiųjų. N=11 

9,1

18,2

27,3

45,5

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

Ne, nes savivaldybė jų nesuteikia 
/neprieinami

Ne, nes nežinau jog tokių esama

Ne, nes nėra poreikio jais naudotis

Taip

 
Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011 
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Atsakydami į klausimą, ar naudojasi savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą, 
ženkliai skyrėsi savivaldybės atstovų ir kitų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovų 
atsakymai. 80 proc. apklausoje dalyvavusių savivaldybės atstovų nurodė, kad naudoja savo 
surinktus duomenis apie jaunimą, likę savivaldybės atstovai nurodė, kad nėra poreikio 
tokiais duomenimis naudotis. Tik vienos su jaunimu dirbančios organizacijos atstovai nurodė, 
kad naudojasi savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą. Likusių organizacijų  
atstovai teigė nežinantys, kad tokių duomenų esama arba tokiais duomenimis 
nesinaudojantys, kadangi nėra poreikio. Vienos jaunimo organizacijos atstovas nurodė, kad 
savivaldybė tokių duomenų nesuteikia. 
 

 
Analizuojant surinktus duomenis nebuvo nustatyta jaunimo politikos įgyvendinimo 
vertinimo (nei ex ante – išankstinio, nei interim – tarpinio, nei ex post – galutinio vertinimo) 
atvejų. Akivaizdu, kad vertinimo naudojimas jaunimo politikos tobulinimui nėra taikoma 
praktika Ignalinos rajono savivaldybėje. Tik 40 proc. savivaldybės atstovų nurodė, kad vykdo 
vidinius veiklos įsivertinimus, visų kitų apklausoje dalyvavusių organizacijų atstovai teigė, kad 
jų organizacijose yra vykdomi vidiniai veiklos įsivertinimai. 
 
Gerosios praktikos sklaidos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje nenustatyta. 
 

 
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Gerai veikianti 
stebėsenos sistema pati nepriima sprendimų. Sprendimams yra būtinos tokios papildomos 
sąlygos, kaip materialinės priemonės, įgaliojimai ir, svarbiausia, lyderystė (pvz. , kiek jaunimo 
politika yra svarbus prioritetas savivaldybės vadovams). Todėl svarbu įvertinti, ar ir kaip 
stebėsenos ir vertinimo rezultatai yra naudojami priimant sprendimus savivaldybėje. 
Lietuvoje pagalbos politikos formavimui funkcija (apimanti stebėseną, vertinimą, ir peržiūrą) 
yra kol kas mažiausiai išplėtota ir suprantama valdymo dalis, ypač – savivaldybių lygmeniu. 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad Ignalinos rajono savivaldybėje nėra 
įsitvirtinusi duomenimis ir įrodymais pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Viena 
akivaizdžiausių problemų yra ta, kad renkama mažai jaunimo situacijos duomenų, jie 
renkami nesistemingai (nėra nuosekliai lyginama situacija pamečiui). Tačiau pagrindinė 
problema yra analitinės funkcijos (tyrimų, vertinimo, analizės) trūkumas – ši funkcija nėra 
sistemingai vykdoma. 
 
27,3 proc. apklausos respondentų nurodė, kad Ignalinos rajono savivaldybėje jaunimo 
situacijos stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai nėra taikomi tobulinant JP 
įgyvendinimą savivaldybėje, likę apklausos dalyviai negalėjo atsakyti į pateiktą klausimą. 
 

 
Išanalizavus vertinimui pateiktus duomenis, inovacijų taikymo ir plėtros formuojant ir 
įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką nenustatyta.  
 
Nė vienas apklausos dalyvis nenurodė, kad per pastaruosius trejus metus Ignalinos rajono 
savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių. 
Daugiau negu pusė respondentų negalėjo atsakyti į šį klausimą, likę atsakė neigiamai.  
 

8.3 Jaunimo politikos vertinimas  

8.4 Tyrimų rezultatų ir stebėsenos 
duomenų naudojimas  

8.5 Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo politiką  
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Apibendrinant formuluojama išvada, kad jaunimo poreikių tyrimai, situacijos stebėsena bei 
jaunimo politikos vertinimas bei inovacijų taikymas yra neišplėtota ir neplėtojama jaunimo 
politikos įgyvendinimo sritis Ignalinos rajono savivaldybėje. Išskyrus atskirą JRK iniciatyvą, 
jaunimo situacijos stebėsena ar tyrimai sistemiškai nėra atlieka, nėra kaupiama jokia 
duomenų bazė. Pastebėtina, kad į JRK nuostatus nėra įtraukta Pavyzdiniame savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės aprašyme numatyta funkcija 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.  
 

 26 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Jaunimo politikos 

tobulinimas ir 
inovacijos 

(5 ir 8 Metodikos 
indikatoriai) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas 
informuotos jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos 
pastangos ieškoti tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. 

Jaunimo poreikių stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į 
jaunimo poreikius. 

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

Nenustatyta. Savivaldybėje nėra 
įstaigų ar asmenų, 
galinčių atlikti jaunimo 
situacijos rajone 
tyrimus. 

Savivaldybėje būtina 
diegti sistemingą 
jaunimo politikos 
stebėseną ir vertinimą. 
Pirma, būtina sudaryti 
jaunimo situacijos 
rodiklių sąrašą, jį kasmet 
atnaujinti ir viešinti. 
Jaunimo rodikliai turi 
būti sudaromi 
atsižvelgiant į įvairių 
skyrių poreikius, juos 
renkant 
bendradarbiaujama su 
įvairiomis savivaldybėje 
veikiančiomis 
organizacijomis. 
Antra, būtina diegti 
sistemingus jaunimo 
poreikių tyrimus, juos 
atlikti kasmet, siekiant 
duomenų 
palyginamumo, 
situacijos pokyčių 
įvertinimo. Tam 
savivaldybė turėtų 
išskirti svarbiausių 
tyrimo klausimų sąrašą, 
pasitelkti tinkamus 
tyrimo metodus 
(pavyzdžiui, 
savivaldybėje įdiegti 
apklausų įrankį), 

Duomenys apie 
jaunimą 

Pavienius duomenis 
renka savivaldybės 
JRK. 

Savivaldybėje nėra 
sistemingai kaupiami 
duomenys apie jaunimą, 
nesudaryta vieninga 
tokių duomenų bazė. 

Jaunimo politikos 
įgyvendinimo 
vertinimas 

Nenustatyta. Savivaldybėje 
nevykdomas 
sistemingas jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
vertinimas 
(apsiribojama metine 
JRK veiklos ataskaita). 

Tyrimų rezultatų ir 
kitų duomenų 
panaudojimas 

Nenustatyta. Nesant sistemingos 
jaunimo poreikių 
stebėsenos ir tyrimų, 
jaunimo politikos 
formavimas 
savivaldybėje, tikėtina, 
nėra pakankamai 
informuotas. 

Inovacijų taikymas ir 
plėtra formuojant bei 
įgyvendinant jaunimo 
politiką 

Nenustatyta. Vertinimo laikotarpiu 
jaunimo politikos srityje 
inovacijų įgyvendinta 
nebuvo. 

8.6 Skyriaus išvados ir rekomendacijos 
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Jaunimo politikos 
tobulinimas ir 

inovacijos 
(5 ir 8 Metodikos 

indikatoriai) 

Šis indikatorius leidžia įvertinti, ar savivaldybėje užtikrinamas 
informuotos jaunimo politikos įgyvendinimas, ar savivaldybėje dedamos 
pastangos ieškoti tinkamiausių sprendimų jaunimo politikai įgyvendinti. 

Jaunimo poreikių stebėsena ir analizė sudaro prielaidas geriau atsižvelgti į 
jaunimo poreikius. 

naudotis jaunimo 
organizacijų pagalba. 
Savivaldybėje 
įgyvendinama jaunimo 
politika turėtų būti 
kasmet vertinama pagal 
numatytus produkto ir 
rezultato rodiklius; o kas 
keturis – penkis metus 
turėtų būti atliekamas 
poveikio vertinimas 
(vertinama įtaka 
numatytiems efekto 
kriterijams). Poveikio 
vertinimas turėtų būti 
siejamas su savivaldybės 
strateginio plano 
įgyvendinimo pabaiga ir 
naujo plano formavimo 
pradžia, siekiant 
tinkamai atsižvelgti į 
vertinimo rezultatus. 
Politikos įgyvendinimo 
vertinimui savivaldybė 
turėtų numatyti 
reikiamus finansinius 
išteklius. 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS  

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

 
Ignalinos miesto savivaldybė yra užmezgusi tarptautinius ryšius ir bendradarbiauja su 
Baltarusijos Braslavo ir Lenkinos Serocko miestų valdžios institucijomis, neformalaus ir 
formalaus ugdymo įstaigomis. 2009 metais buvo surengta tarptautinė konferencija Čosnove 
(Lenkija), į kurią vyko jaunimo reikalų koordinatorė su jaunimo atstovais, o 2010 m. su 
Baltarusijos partneriais organizuotas tarptautinis jaunimo mainų projektas „Radvilų giminės 
pėdsakais“. Kasmet jaunimo atstovai vyksta į Serocką (Lenkija), Braslavą (Baltarusija), su 
kuriais savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis. Apie jaunimo įtraukimą į 
savivaldybės tarptautines delegacijas duomenys savivaldybėje nerenkami ir vertinimui 
pateikti nebuvo. 
 
Bendruomenės centro „Bruknelė“ teatro trupė bei folkloro kolektyvas rengia pasirodymus 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. „Bruknelės“ teatro trupė viešėjo Ispanijoje, kur parodė 
spektaklį „Libido“, o Ignalinoje apsilankė ir ispanų jaunieji aktoriai. Tarptautiniame projekte 
„Legendų ežerai“ dalyvavęs Latvijos, Prancūzijos, Portugalijos bei Lietuvos jaunimas dalijosi 
sakmėmis ir legendomis apie savo šalis. Pernai projekte „Folkloro improvizacijos“ su kultūros 
ir folkloro paveldu supažindinti Slovėnijos, Turkijos, Ispanijos ir Lietuvos jaunuoliai. 
 

 
Apibendrinant skyriuje pateiktą informaciją, daroma išvada, kad tarptautinis 
bendradarbiavimas yra plėtojamas, tačiau nėra pakankamas. 
 

 27 lentelė. Išvados ir rekomendacijos 
Tarptautiniai 

ryšiai ir 
bendradarbiavimas 

(9 Metodikos 
indikatorius) 

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

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

Užmegzti tarptautiniai ryšiai, 
bendradarbiaujama su 
užsienio partneriais.  
Kai kurių jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų organizuojami 
renginiai, kuriuose 
bendraujama ir apsikeičiama 
patirtimi su įvairių užsienio 
šalių jaunimu. 

Savivaldybės 
parama jaunimo 
organizacijoms 
mezgant 
tarptautinius ryšius. 
Platesnė užsienio 
partnerių paieška. 

Plėtoti tarptautinį 
bendradarbiavimą, 
skatinti ir remti 
jaunimo organizacijų 
veiklą šioje srityje 
(pvz., padedant 
užmegzti kontaktus, 
pagal galimybes 
skiriant finansavimą 
projektų 
įgyvendinimui).  

 

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. 

 
Geraja praktika Ignalinos rajono savivaldybėje galima laikyti savivaldybės skiriamą finansinę 
paramą rajono jaunuolių studijų išlaidoms kompensuoti.  
 
Siekdama pritraukti jaunus specialistus į Ignalinos rajone veikiančias įstaigas ir institucijas bei 
susigrąžinti išvykusius studijuoti jaunuolius, savivaldybė yra numačiusi tvarką, pagal kurią 
įsipareigoja finansuoti jaunų asmenų išlaidas studijoms, kurie savo ruožtu įsipareigoja po 
studijų grįžti į Ignaliną dirbti savivaldybės institucijose. Ignalinos rajono savivaldybė savo 
rajono studentų rėmimą vykdo nuo 2003 metų. Kiekvienais metais norinčiųjų gauti finansinę 
paramą studijoms daugėja. Be to, yra numatyta ne tik finansinė parama studijoms, bet ir 
suteikiamas butas bei skiriama vienkartinė įsikūrimo išmoka. Kadangi jaučiamas kvalifikuotų 
specialistų stygius daugelyje biudžetinių rajono įstaigų, savivaldybė pasiruošusi padėti ne tik 
pradedantiems studijuoti, bet ir tiems, kurie jau studijuoja vyresniuose kursuose, jeigu tik jie 
žada sugrįžti į savo gimtinę. 
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 11. VERTINIMO APIBENDRINIMAS  

Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinti pagal žemiau pateiktą 
analizės modelį (23 pav.).  

 
23 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 

 
Ignalinos rajono savivaldybė nėra sukūrusi teisinės bazės savivaldybės jaunimo politikos 
formavimui ir įgyvendinimui, jaunimo politika neįtraukta į prioritetines savivaldybės veiklos 
sritis. Interviu ir apklausos respondentų nuomone, savivaldybė neturi aiškios jaunimo 
politikos vizijos. Savivaldybės įgyvendinamų programų ir priemonių atitikimas nacionalinės 
politikos prioritetams vertintinas kaip prastai38. 
 

 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, jaunimo politiką įgyvendinantys asmenys, 
jaunimo organizacijos nėra įtraukiami į strateginių ir veiklos planavimo dokumentų rengimo 
procesą. Kita vertus, su jaunimo politikos įgyvendinimu siejamos funkcijos yra numatytos 

                                                             
 
 

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

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

Ar jaunimo politika yra integruota, 
horizontali? 
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atskirų savivaldybės struktūrinių padalinių nuostatuose, šie skyriai JP įgyvendina vykdydami 
savo tiesiogines funkcijas. Pagal šį kriterijų Ignalinos rajono savivaldybė yra vertinama 
prastai.. 
 

 
Savivaldybėje nėra sukurto mechanizmo (ir reglamentuoto dokumentuose) visų 
suinteresuotųjų šalių įsitraukimui (skirtingų jaunimo grupių ir su jaunimu susijusių 
organizacijų atstovams ir pan.). Suinteresuotosios šalys veikiau įtraukiamos sporadiškai. 
Jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų dalyvavimo formuojant ir įgyvendinant JP mastas yra 
žemas. Vertinant pastarųjų trejų metų rezultatus, neabejotinai teigiamas postūmis yra 
naujai suformuota savivaldybės Jaunimo reikalų taryba. Skirtingai nuo ankstesnių kadencijų 
JRT, naujoji Jaunimo reikalų taryba yra ypač aktyvi. JRT sudaryta lygiateisės partnerystės 
pagrindu (pariteto principu) iš savivaldybės ir jaunimo organizacijų atstovų. Tikimasi, kad 
dabartinės JRT veikla sukurs tvirtą pagrindą užtikrinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą 
įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką. Pagal šį kriterijų Iganalinos rajono savivaldybė 
yra vertinama vidutiniškai. 
 

 
Jaunimo politikos informuotumas savivaldybėje yra žemo lygio. Savivaldybėje neveikia 
sisteminga jaunimo situacijos ir poreikių stebėsenos, tyrimų ir vertinimo sistema. Per 
pastruosius trejus metus jaunimo situacijos tyrimų veikla dėl finansinių galimybių trūkumo 
sumenko. Būtina stiprinti jaunimo poreikių stebėseną ir jaunimo politikos įgyvendinimo 
vertinimą. Detalios išvados ir rekomendacijos kaip tai įgyvendinti pateiktos 8.6 skyriuje. 
Pagal šį kriterijų Iganalinos rajono savivaldybė yra vertinama prastai. 
 

 
Savivaldybėje nėra sistemingos atskirų jaunimo grupių (pavyzdžiui, organizuotų ir neformalių 
moksleivių, studentų, socialinę atskirtį patiriančio jaunimo, įvairių subkultūrų atstovų, įvairių 
pomėgių ir pan. grupių) poreikių stebėsenos. Kita vertus, yra identifikuojamas socialiai 
pažeidžiamas jaunimas, aktyvus jaunimas, jaunos šeimos ir į nusikaltimus linkęs jaunimas, 
tačiau kryptinga veikla su šiomis tikslinėmis grupėmis nėra aiškiai ir tinkamai reglamentuota 
savivaldybės lygmeniu. Įgyvendinant jaunimo politiką nėra vienodai atsižvelgiama į visų 
jaunimo grupių interesus. Galima teigti, kad įgyvendinant jaunimo politiką yra mažiau 
vidutiniškai arba vidutiniškai atsižvelgiama į jaunimo grupių interesus. Numatytų jaunimo 
politikos priemonių atitikimas jaunimo poreikiams yra žemas. Pagal šį kriterijų Iganalinos 
rajono savivaldybė yra vertinama prastai. 
 

 
Prielaidos formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką Ignalinos rajono savivaldybėje sąlyginai 
yra sudarytos. Savivaldybės JRK yra palyginus iniciatyvi, visus 100 proc. savo darbo laiko JRK 

Ar jaunimo politika įgyvendinama 
užtikrinant suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą? 

Ar jaunimo politika yra informuota 
(grįsta poreikių nustatymu)? 

Ar įgyvendinant jaunimo politiką 
atsižvelgiama į visų jaunimo grupių 
interesus? 

Ar sukurtos pakankamos prielaidos JP 
įgyvendinimui savivaldybėje: išteklių 
(žmogiškųjų išteklių ir finansinių lėšų) 
atžvilgiu, JRK darbo sąlygų atžvilgiu? 
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skiria jaunimo klausimams spręsti, sudaromos galimybės JRK kelti kvalifikaciją. Veikia JTR, 
kuri, palyginus su ankstesnių kadencijų jaunimo reikalų tarybomis yra iniciatyvi ir motyvuota. 
Vis dėlto, tinkamam JP įgyvendinimui trūksta politinės valios. JRK yra tiesiogiai pavaldi ne 
savivaldybės administracijos direktoriui, o struktūrinio padalinio vadovui. Nors visa 
atsakomybė už jaunimo reikalų klausimų sprendimą yra perkeliama JRK, tačiau dažnai į jos 
siūlymus nėra atsižvelgiama, pasiūlymai ar kai kuri parengta informacija JP klausimais 
didžiaja dalimi apsiriboja svarstymu Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus posėdžiuose ir 
toliau administracijos direktoriui ar kitiems struktūriniams padaliniams nėra teikiami. Nei 
JRK, nei JRT nėra įtraukiami į savivaldybės strateginių ir veiklos dokumentų rengimo darbo 
grupes. Jaunimo projektų finansavimui skirtos lėšos yra labai nedidelės ir ne pilnai 
įsisavinamos. Savivaldybėje nusistovėjusi praktika jaunimo projektams skirti ženkliai 
mažesnes sumas negu yra prašoma. Trūksta ir kokybiško NVO projektų srauto. 
Apibendrinant, pagal šį kriterijų Iganalinos rajono savivaldybė yra vertinama vidutiniškai. 
 

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

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

  
24 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=11 
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Didinant jaunimo galimybes įsidarbinti

Užtikrinant jaunimo dalyvavimą, 
aktyvumą, savanorystę

Jaunimui skirto neformalaus švietimo 
plėtroje

Mažinant jaunimo socialinę atskirtį

Rūpinantis jaunimo sveikata ir 
priklausomybių prevencija

Skatinant jaunimo kūrybiškumą ir 
verslumą

Skatinant tarptautinę jaunimo veiklą

Savivaldybės atstovai Kitų organizacijų atstovai
 

Šaltinis: Ignalinos rajono organizacijų apklausa, 2011  
 

Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo 
politika savivaldybėje yra rezultatyvi?  
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Atsakydami į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama jaunimo 
politika pasiekė reikšmingesnių rezultatų, geriausiai vertinti savivaldybės pasiekimai 
skatinant tarptautinę jaunimo veiklą ir kūrybiškumą bei verslumą. Tuo tarpu žemiausiai 
įvertinti pasiekimai didinant jaunimo galimybes įsidarbinti ir užtikrinant jaunimo dalyvavimą, 
aktyvumą ir savanorystę. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai šiek tiek 
žemiau vertino savivaldybės jaunimo politikos pasiekimus negu savivaldybės administracijos  
atstovai. Pastebėtina, kad jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai palankiausiai 
vertino savivaldybės pasiekimus rūpinantis jaunimo sveikata ir priklausomybių prevencija. 
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