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 ĮVADAS 

Šią ataskaitą parengė VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas (VPVI) pagal 2011 m. liepos 7 
d. sutartį Nr. 1F-19-(6.26) su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (JRD). Vertinimas finansuojamas pagal JRD įgyvendinamą projektą „Integruotos 
jaunimo politikos plėtra“ Nr. VP1-4.1-VRM-07-V-01-002, finansuojamą Europos Socialinio fondo 
ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. 
 
Lyginamoji analizė parengta remiantis jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės 53 
savivaldybėse vertinimo (toliau – vertinimas) rezultatais. Vertinimas atliktas 2011 m. liepos – 
2012 m. kovo mėn. pagal su JRD suderintas metodines gaires (toliau – Metodika). Metodika 
parengta VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto pagal Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157 patvirtintą Jaunimo 
politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką ir jaunimo politikos savivaldybėse kokybės 
vertinimo aprašą bei JRD įgyvendinamo projekto „Partnerystės tarp valstybinio ir 
nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ metu 
patobulintą Jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodiką. Lyginamoji analizė 
parengta 2012 m. birželio – liepos mėn. 
 
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. 
 
Lyginamosios analizės uždaviniai: 

1. palyginti surinktus duomenis apie jaunimo politikos situaciją 53 Lietuvos savivaldybėse 
ir išskirti jaunimo politikos įgyvendinimo tendencijas; 

2. išskirti pagrindinius savivaldybėse įgyvendinamos jaunimo politikos privalumus ir 
trūkumus;  

3. pristatyti tipinius gerosios praktikos pavyzdžius;  
4. pateikti susistemintas išvadas dėl jaunimo politikos kokybės tendencijų ir 

rekomendacijas dėl jaunimo politikos įgyvendinimo tobulinimo. 
 
Ataskaitą sudaro dvylika dalių. Pirmoje dalyje pristatomas lyginamosios analizės objektas ir 
glaustai apžvelgiama vertinimo, kuriuo remiantis parengta lyginamoji analizė, metodologija. 
Antroje – devintoje dalyse pateikiama pagal aštuonis Metodikos indikatorius surinktų duomenų 
lyginamoji analizė. Dešimtoje dalyje pristatomos preliminarios įžvalgos dėl jaunimo politikos 
tinkamumo ir rezultatyvumo. Vienuoliktoje dalyje aptariamos lyginamosios analizės išvados, o 
dvyliktoje – pateikiamos rekomendacijos, kaip galima būtų tobulinti jaunimo politikos 
įgyvendinimo kokybę savivaldybėse.  
 
Vertinimo rezultatai skirti šioms tikslinėms grupėms: 

 savivaldybės jaunimo politiką formuojantiems ir įgyvendinantiems savivaldybės 
administracijos darbuotojams, siekiant suteikti duomenų dėl jaunimo politikos 
savivaldybėse tobulinimo poreikių; 

 jaunimo politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms valstybės institucijoms – 
lyginamoji savivaldybių analizė pateikia išvadas, naudingas tobulinant jaunimo politiką 
nacionaliniu lygmeniu; 

 jaunimo atstovams – jie turės galimybę susipažinti su jaunimo politikos įgyvendinimo 
situacija savo savivaldybėje ir palyginti ją su kitų panašių savivaldybių situacija; 

 kitiems socialiniams partneriams. 
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 1. LYGINAMOSIOS ANALIZĖS OBJEKTAS IR 
METODINĖS GAIRĖS 

Šioje dalyje pristatomas vertinimo kontekstas, apžvelgiamas lyginamosios analizės objektas ir 
glaustai pristatomi duomenų rinkimo ir analizės metodai. 
 

 
Vertinimas – svarbi jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo proceso dalis, kurianti 
prielaidas žiniomis grįstam jaunimo politikos formavimui ir įgyvendinimui. Siekiant didžiausio 
valstybės ir savivaldybių vykdomų programų bei priemonių jaunimo politikos srityje efektyvumo 
ir rezultatyvumo, harmoningos jaunimo politikos plėtros visose Lietuvos savivaldybėse, 
nukreiptos į jaunimui aktualių klausimų sprendimą įgyvendinimo, Jaunimo politikos plėtros 
savivaldybėse 2007–2009 m. programoje1 buvo iškeltas tikslas sukurti jaunimo politikos 
įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimo sistemą. Įgyvendinant 2007–2009 m. programos 
uždavinius, 2008 m. patvirtinta Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės 
vertinimo metodika2, kuri vėliau buvo atnaujinta įgyvendinant JRD projektą „Partnerystės tarp 
valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“3. 
Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimo metodika apima 8 
indikatorius, nurodančius įvairius politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėse aspektus. 
 
Didelis dėmesys Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimo metodikoje 
yra skirtas įsivertinimui, savivaldybės administracijos atstovų dalyvavimui vertinime. Tikimasi, 
kad vertinimo metu 53 savivaldybių vertinimo ataskaitose surinkti duomenys pasitarnaus kaip 
pirmasis žingsnis (angl. stepping stone) diegiant sistemingą jaunimo politikos įgyvendinimo 
stebėseną ir kokybės vertinimą savivaldybėse. 
 
Vertinimas, įgyvendinamas 53 savivaldybėse, leido surinkti palyginamą informaciją apie 
savivaldybėse įgyvendinamą politiką. Šio vertinimo pagrindu atlikta lyginamoji analizė leidžia 
nustatyti, kokia yra jaunimo politikos įgyvendinimo situacija ir tendencijos nacionaliniu mastu, 
kokie veiksniai lemia politikos įgyvendinimo sėkmę ir kokie veiksniai ją riboja, taip pat leidžia 
pateikti apibendrinančias išvadas ir rekomendacijas.  
 

 
Lyginamosios analizės objektas yra jaunimo politikos įgyvendinimo kokybė 53 Lietuvos 
savivaldybėse. Jaunimo politikos įgyvendinimo kokybė vertinama pagal aštuonis pagrindinius 
vertinimo indikatorius (žr. 1.3 skyrių). Vertinimo laikotarpis apima 2008-2011 metus. 
 
Laikantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nustatytų kiekybinių 
ribų, savivaldybės skirstomos į tris grupes: „kaimo“, „pusiau kaimo“ ir „miesto“. Klasifikuojant ir 
išskiriant miesto ir kaimo regionus yra atsižvelgiama į didžiųjų miestų poveikį su jais 
besiribojančioms kaimiškosioms teritorijoms. Šis poveikis pasireiškia priemiestinių gyvenamųjų 
zonų formavimusi ir kitais kaimiškų teritorijų funkciniais ryšiais su miestu, kuris daro lemiamą 
įtaką apie didmiestį susitelkusių kaimo gyvenamųjų vietovių vystymuisi.  

                                                             
1 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 898. 
2 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo 

metodikos ir jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo aprašo patvirtinimo“ 2008 m. gegužės 19 d. Nr. A1-157, 
Vilnius. 

3 Atnaujinta metodika prieinama adresu: 
<http://www.jrd.lt/uploads/dokumentai/projektai/es_bedradarbiavimas/JP%20ihyvend...todika%20(11).pdf> 

1.1 Bendras vertinimo kontekstas 

1.2 Lyginamosios analizės objektas 
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Kriterijai, pagal kuriuos savivaldybės priskiriamos vienai ar kitai grupei, pateikiami žemiau: 

1. Lietuvoje, remiantis administraciniu suskirstymu bei pagal gyventojų skaičių didiesiems 
miestams yra priskiriami šeši miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys ir 
Alytus. Remiantis EBPO kiekybinėmis ribomis, „miestams“ šioje ataskaitoje taip pat 
priskiriamos savivaldybės, kurių kaimo gyvenamosiose vietovėse gyvena mažiau nei 30 
proc. visų gyventojų. 

2. Į „pusiau kaimo“ savivaldybių grupę patenka savivaldybės, kurių kaimo gyvenamosiose 
vietovėse gyvena nuo 30 iki 50 proc. gyventojų.  

3.  „Kaimo“ savivaldybėmis laikomos to savivaldybės, kuriose kaimo gyvenamosiose 
vietovėse gyvena daugiau nei 50 proc. visų savivaldybės gyventojų. 

 
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 1 lentelėje pateikiamas bendras 
gyventojų skaičius vertintose savivaldybėse 2012 m. pradžioje, taip pat išskiriamas jaunimo ir 
kaimiškose savivaldybės gyvenvietėse gyvenančiųjų skaičius bei nurodomas jų procentinis dydis 
atsižvelgiant į visų savivaldybės gyventojų skaičių. 
 
1 lentelė. Savivaldybių gyventojų skaičius 2012 m. pradžioje ir procentinė išraiška (jaunimo ir 
kaimo gyventojų) 

Nr. Savivaldybės 
pavadinimas 

Savivaldybės 
gyventojų 

skaičius 

Savivaldybės 
jaunimo 

(14-29 m.) 
skaičius 

Savivaldybės 
jaunimo 

procentinis 
dydis, proc. 

Savivaldybės 
gyventojų 

skaičius kaimo 
gyvenamosiose 

vietovėse 

Savivaldybės 
gyventojų 

procentinis 
dydis kaimo 

gyvenamosiose 
vietovėse, proc. 

1 Akmenės r. 
sav. 25105 6154 24,51 9480 37,76 

2 Alytaus m. 
sav. 61956 14127 22,80 - - 

3 Alytaus r. 
sav. 29681 6816 22,96 26753 90,14 

4 Anykščių r. 
sav. 29633 6745 22,76 17327 58,47 

5 Birštono sav. 5044 1232 24,43 2013 39,91 
6 Biržų r. sav. 30404 7005 23,04 15820 52,03 

7 Druskininkų 
sav. 22963 5303 23,09 7796 33,95 

8 Elektrėnų 
sav. 26599 6273 23,58 8752 32,90 

9 Ignalinos r. 
sav. 18467 3967 21,48 11873 64,29 

10 Joniškio r. 
sav. 27548 6782 24,62 15559 56,48 

11 Jurbarko r. 
sav. 32442 7862 24,23 19569 60,32 

12 Kaišiadorių r. 
sav. 34006 7628 22,43 21261 62,52 

13 Kalvarijos 
sav. 12729 3259 25,60 8001 62,86 

14 Kauno m. 
sav. 330742 67464 20,40 - - 

15 Kauno r. sav. 89540 20878 23,32 72787 81,29 
16 Kazlų Rūdos 13588 3159 23,25 7046 51,85 
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Nr. Savivaldybės 
pavadinimas 

Savivaldybės 
gyventojų 

skaičius 

Savivaldybės 
jaunimo 

(14-29 m.) 
skaičius 

Savivaldybės 
jaunimo 

procentinis 
dydis, proc. 

Savivaldybės 
gyventojų 

skaičius kaimo 
gyvenamosiose 

vietovėse 

Savivaldybės 
gyventojų 

procentinis 
dydis kaimo 

gyvenamosiose 
vietovėse, proc. 

sav. 

17 Kėdainių r. 
sav. 58939 13364 22,67 29460 49,98 

18 Klaipėdos r. 
sav. 51849 12402 23,92 34008 65,59 

19 Kretingos r. 
sav. 43513 10640 24,45 21155 48,62 

20 Kupiškio r. 
sav. 21184 5028 23,73 12434 58,70 

21 Marijampolės 
sav. 65462 15752 24,06 21395 32,68 

22 Mažeikių r. 
sav. 61636 15117 24,53 20076 32,57 

23 Molėtų r. sav. 21648 5013 23,16 14928 68,96 
24 Neringos sav. 3930 843 21,45 - - 
25 Pagėgių sav. 10527 2798 26,58 8160 77,51 

26 Pakruojo r. 
sav. 25096 6115 24,37 18119 72,20 

27 Palangos m. 
sav. 17001 3717 21,86 - - 

28 Panevėžio m. 
sav. 107613 23417 21,76 - - 

29 Panevėžio r. 
sav. 40547 9827 24,24 38961 96,09 

30 Pasvalio r. 
sav. 30135 7455 24,74 21025 69,77 

31 Plungės r. 
sav. 41161 10654 25,88 19130 46,48 

32 Prienų r. sav. 31503 7290 23,14 19986 63,44 

33 Radviliškio r. 
sav. 44714 10753 24,05 23731 53,07 

34 Raseinių r. 
sav. 38735 9223 23,81 24087 62,18 

35 Rietavo sav. 9418 2602 27,63 5754 61,10 

36 Rokiškio r. 
sav. 36090 8281 22,95 19421 53,81 

37 Šakių r. sav. 34112 8470 24,83 24271 71,15 

38 Šalčininkų r. 
sav. 35856 8697 24,26 24979 69,66 

39 Šiaulių r. sav. 45946 11166 24,30 33578 73,08 
40 Šilalės r. sav. 28207 7753 27,49 22413 79,46 
41 Šilutės r. sav. 48657 12616 25,93 29368 60,36 

42 Širvintų r. 
sav. 17720 4229 23,87 11282 63,67 

43 Švenčionių r. 
sav. 28706 6476 22,56 11534 40,18 

44 Tauragės r. 47337 11615 24,54 19530 41,26 
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Nr. Savivaldybės 
pavadinimas 

Savivaldybės 
gyventojų 

skaičius 

Savivaldybės 
jaunimo 

(14-29 m.) 
skaičius 

Savivaldybės 
jaunimo 

procentinis 
dydis, proc. 

Savivaldybės 
gyventojų 

skaičius kaimo 
gyvenamosiose 

vietovėse 

Savivaldybės 
gyventojų 

procentinis 
dydis kaimo 

gyvenamosiose 
vietovėse, proc. 

sav. 
45 Trakų r. sav. 34985 8214 23,48 16263 46,49 

46 Ukmergės r. 
sav. 42088 9297 22,09 16773 39,85 

47 Utenos r. sav. 44935 10163 22,62 14249 31,71 

48 Varėnos r. 
sav. 26184 6050 23,11 16501 63,02 

49 Vilkaviškio r. 
sav. 45046 11016 24,46 26055 57,84 

50 Vilniaus m. 
sav. 552008 110175 19,96 - - 

51 Vilniaus r. 
sav. 96309 21947 22,79 90606 94,08 

52 Visagino sav. 26389 6127 23,22 319 1,21 
53 Zarasų r. sav. 18883 4364 23,11 10891 57,68 

Šaltinis: sudaryta autorių, remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 
 
2 lentelėje pateikiamas vertintų savivaldybių sugrupavimas pagal tai, kuriai savivaldybių grupei 
pagal savivaldybės gyventojų, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, dalį, jos yra 
priskiriamos. Taip pat yra nurodoma savivaldybės jaunimo (14-29 m.) procentinė dalis tarp visų 
savivaldybės gyventojų (skliausteliuose, mažėjančia tvarka). 
 
2 lentelė. Vertintų savivaldybių grupavimas į kategorijas 

„Kaimo“ savivaldybės 
(jaunimo proc.) 

„Pusiau kaimo“ savivaldybės 
(jaunimo proc.) 

„Miesto“ savivaldybės 
(jaunimo proc.) 

> 50 proc. gyventojų – kaimo 
gyvenamosiose vietovėse 

30-50 proc. gyventojų - kaimo 
gyvenamosiose vietovėse 

<30 proc. gyventojų - kaimo 
gyvenamosiose vietovėse 

Rietavo sav. (27,63 %) 
Šilalės r. sav. (27,49 %) 
Pagėgių sav. (26,58 %) 
Šilutės r. sav. (25,93 %) 
Kalvarijos sav. (25,60 %) 
Šakių r. sav. (24,83 %) 
Pasvalio r. sav. (24,74 %) 
Joniškio r. sav. (24,62 %) 
Vilkaviškio r. sav. (24,46 %) 
Pakruojo r. sav. (24,37 %) 
Šiaulių r. sav. (24,30 %) 
Šalčininkų r. sav. (24,26 %) 
Panevėžio r. sav. (24,24 %) 
Jurbarko r. sav. (24,23 %) 
Radviliškio r. sav. (24,05 %) 
Klaipėdos r. sav. (23,92 %) 
Širvintų r. sav. (23,87 %) 
Raseinių r. sav. (23,81 %) 
Kupiškio r. sav. (23,73 %) 
Kauno r. sav. (23,32 %) 

Plungės r. sav. (25,88 %) 
Tauragės r. sav. (24,54 %) 
Mažeikių r. sav. (24,53 %) 
Akmenės r. sav. (24,51 %) 
Kretingos r. sav. (24,45 %) 
Birštono sav. (24,43 %) 
Marijampolės sav. (24,06 %) 
Elektrėnų sav. (23,58 %) 
Trakų r. sav. (23,48 %) 
Druskininkų sav. (23,09 %) 
Kėdainių r. sav. (22,67 %) 
Utenos r. sav. (22,62 %) 
Švenčionių r. sav. (22,56 %) 
Ukmergės r. sav. (22,09 %) 

Visagino sav. (23,22 %) 
Alytaus m. sav. (22,80 %) 
Palangos m. sav. (21,86 %) 
Panevėžio m. sav. (21,76 %) 
Neringos sav. (21,45 %) 
Kauno m. sav. (20,40 %) 
Vilniaus m. sav. (19,96 %) 
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„Kaimo“ savivaldybės 
(jaunimo proc.) 

„Pusiau kaimo“ savivaldybės 
(jaunimo proc.) 

„Miesto“ savivaldybės 
(jaunimo proc.) 

> 50 proc. gyventojų – kaimo 
gyvenamosiose vietovėse 

30-50 proc. gyventojų - kaimo 
gyvenamosiose vietovėse 

<30 proc. gyventojų - kaimo 
gyvenamosiose vietovėse 

Kazlų Rūdos sav. (23,25 %) 
Molėtų r. sav. (23,16 %) 
Prienų r. sav. (23,14 %) 
Zarasų r. sav. (23,11 %) 
Varėnos r. sav. (23,11 %) 
Biržų r. sav. (23,04 %) 
Alytaus r. sav. (22,96 %) 
Rokiškio r. sav. (22,95 %) 
Vilniaus r. sav. (22,79 %) 
Anykščių r. sav. (22,76 %) 
Kaišiadorių r. sav. (22,43 %) 
Ignalinos r. sav. (21,48 %) 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Pristatytos savivaldybių skirstymo kategorijos ataskaitoje naudojamos lyginant atskiras 
savivaldybių grupes tarpusavyje. 
 

 
1.3.1 Teminės vertinimo sritys 
 
Įgyvendinant jaunimo politikos savivaldybėse vertinimą, vadovautasi Jaunimo politikos 
savivaldybėse kokybės vertinimo metodika, patvirtinta 2008 m. gegužės 19 d. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-157 ir patobulinta JRD įgyvendinamo projekto 
„Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą 
jaunimo politiką“ metu. Toliau aprašant lyginamosios analizės rezultatus remtasi VPVI 
adaptuotomis jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodinėmis gairėmis, kurios 
buvo suderintos su JRD 2011 m. rugpjūčio mėn. 
 
Metodika apima 8 indikatorius (temines vertinimo sritis): 

1. prielaidos jaunimo politikos formavimui ir įgyvendinimui, kurios apima: jaunimo politiką 
reglamentuojančių teisės aktų struktūrą, jaunimo politiką įgyvendinančius valstybės 
tarnautojus ir institucijas bei jaunimo reikalų koordinatoriaus / -ės (toliau – JRK) darbo 
sąlygas; 

2. jaunimo dalyvavimas, kuris apima: jaunimo dalyvavimą savivaldoje pagal gyvenamąją 
teritoriją, su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje, jaunimo veikloje, formaliojo ir 
neformaliojo švietimo įstaigų savivaldoje, jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo 
procesuose; 

3. parama jaunimui, kuri apima: finansinę, materialinę ir kitokią paramą; 
4. jaunimo neformalus ugdymas, jaunimo mokymai ir konsultavimas, kuris apima: 

jaunimo mokymą ir konsultavimą, asmenis, dirbančius su jaunimu, bei jaunimo 
neformalaus ugdymo situaciją; 

5. jaunimo informavimas, kuris apima: jaunimo informavimą apie jaunimo politikos 
įgyvendinimą, jaunimo veiklos žinomumą, jaunimo leidinius ir erdvę jaunimui vietos 
žiniasklaidoje; 

6. tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas, jaunimo politikos integralumas, kuris apima: 
jaunimo politiką integruojančias struktūras; jaunimo politikos integravimą savivaldybės 
strateginiuose dokumentuose ir įvairių sričių veiklų programose, planuose; tarpžinybinių 

1.3 Metodinės gairės 
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ir tarpsektorinių bendradarbiavimo tinklų praktinį veikimą; savivaldybės įgyvendinamų 
programų ir priemonių atitikimą nacionalinės jaunimo politikos prioritetams;  

7. jaunimo politikos tobulinimas ir inovacijos, kuris apima: jaunimo poreikių tyrimus ir jų 
vykdytojus, jaunimo situacijos stebėseną, jaunimo politikos vertinimą, tyrimų rezultatų ir 
stebėsenos duomenų naudojimą bei inovacijų taikymą ir plėtrą formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką; 

8. tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo palaikymas, kuris apima bendradarbiavimą su 
kitomis šalimis jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais. 

 
Lyginamoji analizė išskiria tipinius jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse gerosios 
praktikos pavyzdžius. Geroji praktika lyginamosios analizės kontekste suprantama kaip tokios 
jaunimo politikos savivaldybėse priemonės, dėl kurių sutaria suinteresuotosios šalys arba kurios 
padeda efektyviai siekti jaunimo politikos tikslų.  
 
Išskiriami šie gerosios praktikos aspektai: 

 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. 

 
1.3.2 Duomenų rinkimo ir analizės metodai 
 
Siekiant užtikrinti išvadų patikimumą, ataskaitoje taikoma duomenų ir metodų trianguliacija (1 
pav.). Duomenų trianguliacija – to paties klausimo vertinimas remiantis duomenimis, gautais 
bent iš trijų skirtingų šaltinių. Tokiu būdu subalansuojamos skirtingų metodų stipriosios ir 
silpnosios pusės4. Trianguliacija derinant skirtingus duomenų rinkimo metodus yra naudinga, 
kadangi vienų metodų taikymo privalumai atsveria kitų metodų taikymo trūkumus. Nors 
skirtingi duomenys neleidžia pateikti vienareikšmiško atsakymo, tačiau tokiu būdu išvengiama 
šališkumo ir subjektyvumo.  
 
1 pav. Duomenų trianguliacija 

 
Šaltinis: sudaryta autorių  
 
Užtikrinant trianguliaciją, analizei atlikti buvo naudojami šie pagrindiniai duomenų rinkimo 
metodai: 

 Pirma, naudoti savivaldybėse veikiančių savivaldybių administracijų atstovų, jaunimo ir 
su jaunimu dirbančių organizacijų kokybinės apklausos duomenys. Elektroninė 
organizacijų atstovų apklausa, kuriai naudotas VPVI apklausų įrankis, buvo vykdoma tris 
savaites 2011 m. rugsėjo mėnesį. Asmeniniai kvietimai pildyti Internete skelbtą5 
apklausos klausimyną išsiųsti keliems tūkstančiams respondentų. Apklausos klausimyną 

                                                             
4 Abbas Tashakkori, Charles Teddlie. Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. SAGE, 2003, p. 229.  
5 Apklausa vykdyta naudojant VPVI apklausų įrankį: <http://surveys.vpvi.lt/index.php/4e6e1181e3a80?p=UBIR56v9> 
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užpildė iš viso 544 respondentai iš 53 savivaldybių. Apklausos klausimynas pateikiamas 
1 priede. 

 Antra, buvo atlikti 140 giluminių pusiau struktūruotų interviu su savivaldybių 
administracijų, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovais. Šis metodas 
leido surinkti kokybinę vertinimui reikalingą informaciją, išskirti gerąsias jaunimo 
politikos įgyvendinimo savivaldybėje praktikas. Interviu klausimynai pateikiami 2 ir 3 
prieduose. 

 Trečia, iš savivaldybių, bendradarbiaujant su savivaldybių JRK, buvo surinkti ir 
išanalizuoti įvairūs vertinimui reikalingi duomenys. Duomenys apie jaunimo politikos 
įgyvendinimą savivaldybėse buvo renkami naudojant JRK klausimyną, kuris pateikiamas 
4 priede.  

 Ketvirta, buvo atlikta savivaldybių teisės aktų, statistinių duomenų ir antrinių šaltinių 
(pavyzdžiui, iki vertinimo atliktų jaunimo situacijos tyrimų vertintose savivaldybėse) 
analizė.  

 
Minėti vertinimo metodai naudoti 53 savivaldybių jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės 
vertinimo ataskaitoms parengti. Šios ataskaitos ir jas rengiant surinkti duomenys sudaro 
lyginamosios analizės pagrindą. Atkreipiamas dėmesys, kad, laikantis sutarties reikalavimų, 
ataskaitos buvo rengiamos etapais - 11 ataskaitų parengtos 2011 m. spalio mėn., 23 ataskaitos 
parengtos 2011 m. gruodžio mėn., likusios 19 ataskaitų parengtos 2012 m. kovo mėn. 
 
1.3.3 Loginis modelis ir vertinimo skalė 
 
Pagal Metodiką surinkti ir aprašyti duomenys glaustai apibendrinami vadovaujantis žemiau 
pateikiamu analizės modeliu (2 pav.), kuris atsižvelgia į jaunimo politikos principus, Metodikos 
indikatorius (temines vertinimo sritis) ir viešosios politikos įgyvendinimo ciklą.  
 
2 pav. Analizės modelis 

 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 
 
Išvadų dalyje pateikiami atsakymai į šiuos pagrindinius klausimus: 

1. Ar savivaldybėse sukurtos pakankamos prielaidos (teisinė bazė, žmogiškieji ir finansiniai 
ištekliai) jaunimo politikos formavimui ir įgyvendinimui? 

2. Ar jaunimo politika įgyvendinama užtikrinant suinteresuotųjų šalių dalyvavimą? 
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3. Ar jaunimui ir jaunimo organizacijoms užtikrinama parama savivaldybėse yra 
pakankama? 

4. Ar pakankama jaunimo neformalaus mokymo, ugdymo ir konsultavimo pasiūla 
savivaldybėse? 

5. Ar jaunimas yra gerai informuotas apie jaunimo veiklą ir jaunimo politikos įgyvendinimą 
savivaldybėse? 

6. Ar jaunimo politika yra integruota, horizontali? 
7. Ar jaunimo politikos sprendimų priėmimas yra informuotas, pagrįstas poreikių 

nustatymu ir poveikio vertinimu? 
8. Kokiu mastu savivaldybės vysto tarptautinį bendradarbiavimą jaunimo politikos srityje? 
9. Kokios jaunimo politikos įgyvendinimo priemonės, jų tipai dominuoja savivaldybėse? 
10. Kokiu mastu jaunimo politika, įgyvendinama savivaldybėse, atitinka nacionalinius ir ES 

jaunimo politikos tikslus? 
11. Ar yra prielaidų teigti, kad jaunimo politika yra rezultatyvi? 
12. Kokie veiksniai lemia ir kokie riboja jaunimo politikos įgyvendinimo efektyvumą? 

 
Pagal kiekvieną vertinimo kriterijų jaunimo politikos įgyvendinimas savivaldybėse vertinamas 
skalėje nuo 1 iki 5 (žr. 3 lentelę). Įvertinimas remiasi per vertinimui skirtą laikotarpį surinktais 
duomenimis, įskaitant duomenis, kuriuos suteikė savivaldybės administracija. Kuo išsamesni 
savivaldybės suteikti duomenys – tuo tikslesnis įvertinimas. 
 
3 lentelė. Jaunimo politikos atitikimas kriterijų reikalavimams 

Skalė Reikšmė Spalva 
5 Puikiai atitinka kriterijaus reikalavimus  

4,5 Labai gerai atitinka kriterijaus reikalavimus  
4 Gerai atitinka kriterijaus reikalavimus  
3 Vidutiniškai atitinka kriterijaus reikalavimus  

2,5 Silpnai - vidutiniškai atitinka kriterijaus reikalavimus  
2 Silpnai atitinka kriterijaus reikalavimus  
1 Visiškai neatitinka kriterijaus reikalavimų  
Šaltinis: sudaryta autorių.  
 
Išvadose pateikiamas savivaldybių „šviesoforas“ – lentelės (miesto, pusiau kaimo ir kaimo 
savivaldybių kategorijose), kuriose apibendrinamas atskirų savivaldybių įvertinimas pagal visus 
vertinimo kriterijus, bei susumuojamas bendras vertinimo balas. Bendras vertinimo balas (Y) 
skaičiuojamas pagal šią formulę, kur x – savivaldybės įvertinimo balas pagal kiekvieną iš 
pagrindinių aštuonių vertinimo kriterijų (indikatorių) (žr. psl. 9-10): 
 

Y = 





 

8
87654321 xxxxxxxx
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 2. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI 

Šiame skyriuje pateikiamos apibendrintos išvados, kokiu mastu 53 vertintose savivaldybėse yra 
sukurtos teisinės ir institucinės prielaidos, reikalingos jaunimo politikos įgyvendinimui 
savivaldybių lygmeniu. Teisines ir institucines prielaidas jaunimo politikos įgyvendinimui sudaro:  

 jaunimo politiką reglamentuojantys dokumentai;  
 savivaldybėje su jaunimu dirbančios organizacijos ir jų darbuotojai;  
 jaunimo reikalų koordinatoriaus /-ės darbo sąlygos. 

 
Šiame skyriuje taip pat pateikiamas vertinimo apibendrinimas „šviesoforo“ principu, „kaimo“, 
„pusiau kaimo“ ir „miesto“ savivaldybes priskiriant kategorijoms pagal vertinimo skalę. Kartu 
išskiriami būdingi trūkumai, kurie palyginami tarp miesto, pusiau kaimo ir kaimo savivaldybių; 
apibendrinama, kaip situacija keitėsi per 2008-2011 m. laikotarpį.  
 

 
Jaunimo politiką reglamentuojantys dokumentai 
 
Vertinant jaunimo politikos įgyvendinimui sudarytas teisines prielaidas, buvo atsižvelgiama į 
savivaldybės sukurtą teisinę bazę jaunimo politikos srityje, t.y. priimtus strateginius jaunimo 
politikos bei jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojančius dokumentus. Patvirtinti 
strateginiai jaunimo politikos dokumentai savivaldybėje padeda numatyti jaunimo politikos 
plėtros kryptis, uždavinius, jų pasiekimo rodiklius, bei užtikrina jaunimo politikos plėtros 
tęstinumą įvykus darbuotojų kaitai. Tuo tarpu patvirtinti jaunimo politikos įgyvendinimo 
dokumentai numato konkrečias jaunimo politikos priemones, joms įgyvendinti skirtas lėšas, 
priskiria atsakomybę už priemonių ir veiklų įgyvendinimą konkrečioms institucijoms ir / ar 
tarnautojams. Kuo aiškiau savivaldybės teisės aktų bazėje yra reglamentuota jaunimo politika, 
tuo tinkamesnis, efektyvesnis ir rezultatyvesnis yra jos įgyvendinimas. 
 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad tik apytiksliai trečdalis savivaldybių 
vertinimo metu6 buvo aiškiai reglamentavę jaunimo politikos įgyvendinimą, turėjo 
patvirtintus tiek strateginius, tiek jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentus. Be to, 
įvairiose savivaldybėse jaunimo politika buvo reglamentuota labai skirtingai, galiojo skirtinga 
strateginių dokumentų ir kitų jaunimo politiką reglamentuojančių teisės aktų bazė. Per 2008 – 
2011 m. laikotarpį jaunimo politikos reglamentavimas savivaldybės teisės aktų struktūroje šiek 
tiek pagerėjo. 
 
Kai kuriose savivaldybėse buvo patvirtinta ir galiojo jaunimo politikos koncepcija (toliau – 
Koncepcija). Koncepcijoje dažniausiai formuluojami savivaldybės jaunimo politikos principai ir 
įgyvendinimo sritys bei reglamentuojama konkreti savivaldybės tarybos, savivaldybės 
administracijos bei kitų savivaldybės institucijų veikla, siekiant įgyvendinti savivaldybės jaunimo 
politikos tikslus. Jaunimo politikos koncepcijose, galiojusiose vertintose savivaldybėse, 
suformuoti jaunimo politikos uždaviniai dažniausiai yra labai platūs, visa apimantys, neišskiriami 
aiškūs tikslai ilguoju laikotarpiu bei jų pasiekimo kriterijai (rodikliai), todėl vien tik Koncepcijos 
buvimas nėra pakankama prielaida aiškiam jaunimo politikos reglamentavimui savivaldybėje.  
 
Tik mažoje dalyje vertintų savivaldybių vertinimo metu buvo patvirtinta ir galiojo jaunimo 
politikos strategija arba ją atitinkantis strateginis dokumentas. Tačiau kai kuriose savivaldybėse 

                                                             
6 Čia ir toliau „vertinimo metu“ taikoma laikotarpiui, kuomet buvo parengtos jaunimo politikos įgyvendinimo 
kokybės vertinimo ataskaitos vertintose savivaldybėse. 

2.1 Prielaidų jaunimo politikos 
įgyvendinimui situacija 
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jaunimo politikos strategija buvo atspindėta aiškiai įvardijant jaunimo politikos uždavinius, 
priemones ir uždavinių pasiekimo kriterijus (rodiklius) savivaldybės strateginiame plėtros plane 
(pavyzdžiui, Trakų rajono savivaldybėje - išsamus ir Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 
metų plėtros programos uždavinius atitinkantis jaunimo politikos įgyvendinimo 
reglamentavimas savivaldybės strateginiame plėtros plane). Su jaunimo politika susijusių 
priemonių įgyvendinimas tiesiogiai ar netiesiogiai numatytas visų vertintų savivaldybių 
strateginės plėtros planuose, nors atskirus jaunimo politikai skirtus prioritetus ar uždavinius 
numačiusios turi tik dalis savivaldybių. 
 
Dalis savivaldybių jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentavo specifinėse jaunimo politikos 
programose (pavyzdžiui, Marijampolės savivaldybėje patvirtinta jaunimo užimtumo programa).  
 
Apibendrinant, galima teigti, kad daugumoje savivaldybių jaunimo politika yra vidutiniškai ar 
net silpnai reglamentuota – nėra aiškūs jaunimo politikos prioritetai ir uždaviniai, jų 
įgyvendinimo laikotarpis, priemonės ir joms įgyvendinti skirtos lėšos, uždavinių pasiekimo 
kriterijai (rodikliai). Nesant šių esminių strateginio planavimo prielaidų, jaunimo politikos 
įgyvendinimas kai kuriose savivaldybėse vyksta chaotiškai, sprendimai priimami nenuosekliai 
(lot. ad hoc), ištekliai nėra sutelkti esminių jaunimo problemų sprendimui.  
 
Pastebėtina, kad kai kuriose savivaldybėse jaunimo politikos reglamentavimo spragą užpildo 
gana detaliai parengti JRK veiklos planai. Tokiu būdu jaunimo politikos planavimo ir 
įgyvendinimo atsakomybė perkeliama vienam asmeniui – JRK. Tai nėra geroji praktika, nes 
dažnai JRK įgaliojimai ir galimybės paveikti esminius sprendimus kuriant naujas priemones ir 
numatant lėšas jų įgyvendinimui yra palyginti ribota. Be to, delegavus visą su jaunimo politika 
susijusią veiklą vienam asmeniui (JRK), susiduriama su rizika, kad, pasikeitus JRK arba laikinai 
nesant šio darbuotojo, nebus užtikrintas jaunimo politikos įgyvendinimo tęstinumas. Su šia 
rizika vertinimo metu aiškiausiai susidūrė Šalčininkų rajono savivaldybė. Vertinimo metu šioje 
savivaldybėje ne tik nebuvo patvirtintų jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojančių 
teisės aktų ir strateginio planavimo dokumentų, savivaldybėje taip pat nedirbo JRK, todėl 
jaunimo politikos įgyvendinimas buvo faktiškai sustojęs. Vertinimo metu ne kartą stebėta 
situacija, kuomet, įvykus JRK kaitai, naujasis JRK nežino, kaip jaunimo politika buvo 
įgyvendinama anksčiau, veikiant ankstesniam JRK; pasitaikė atvejų, kai naujajam JRK nebuvo 
perduoti dokumentai, informacija (Švenčionių r. sav. atvejis). 
 
Būtina užtikrinti, kad reglamentuojant jaunimo politiką, visose savivaldybėse įsitvirtintų 
vieninga teisės aktų struktūra. Jaunimo politika visose savivaldybėse turi būti aiškiai 
reglamentuota. Atkreiptinas dėmesys, kad strateginiame lygmenyje reglamentuojant jaunimo 
politiką, nėra būtina atskira jaunimo politikos strategija, tačiau svarbu, kad būtų užtikrintos šios 
esminės prielaidos: 

a) numatyti jaunimo politikos tikslai ir uždaviniai;  
b) tikslai ir uždaviniai turi būti orientuoti į įvairių jaunimo grupių (pavyzdžiui, aktyvaus 

jaunimo, pasyvaus, socialiai pažeidžiamo jaunimo, jaunųjų verslininkų, jaunų šeimų, 
mokinių, ir kt.) poreikius, remiantis konkrečios savivaldybės situacija;  

c) tikslų, uždavinių ir prioritetų numatymas turi remtis stebėsenos, tyrimų ir vertinimų 
duomenimis; 

d) numatyti tikslų ir uždavinių pasiekimo rodikliai (kriterijai); 
e) planavimo dokumentuose turi būti aiškūs ilgojo, vidutinio ir trumpojo laikotarpio 

prioritetai; 
f) numatytos tikslus įgyvendinančios priemonės; 
g) priemonių įgyvendinimui skirtos pakankamos lėšos arba numatyti kiti (nacionalinio 

ir / ar tarptautinio konkursinio finansavimo) šaltiniai (tokiu atveju turi būti aiškiai 
numatytos paraiškų temos ir deleguota jų rengimo atsakomybė).  
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Jaunimo politikos strateginio planavimo dokumentai ir jų rengimo procesas turėtų būti susieti 
su pagrindiniu ilgojo laikotarpio strateginio planavimo dokumentu savivaldybėje – savivaldybės 
strateginiu plėtros planu ir jo rengimo procesu. Jaunimo politikos įgyvendinimą turėtų 
reglamentuoti jaunimo politikos įgyvendinimo programa ir ją įgyvendinantys kiti teisės aktai ir 
dokumentai (metiniai darbo su jaunimu veiklos planai, programų ir paprogramių finansavimo 
nuostatai, JRK ir JRT veiklos planai ir kt.) 
 
Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir JRK darbo sąlygos 
 
Atsakomybė už jaunimo politikos įgyvendinimą vertintose savivaldybėse pagal įsitraukimo į lygį, 
pirmiausia, tenka JRK. Vertinimo metu tik vienoje savivaldybėje (Šalčininkų rajono 
savivaldybėje) nebuvo JRK, tačiau kai kuriose savivaldybėse vyko JRK kaita (pavyzdžiui, Trakų 
rajono, Vilniaus miesto savivaldybėse).  
 
Be JRK, tiesiogiai su jaunimo politikos įgyvendinimu dirba jaunimo reikalų tarybos bei jaunimo 
politikos įgyvendinimui įsteigtos institucijos, kurių dalininkė yra savivaldybės administracija 
(pavyzdžiui, jaunimo laisvalaikio, užimtumo centrai, atviro darbo su jaunimu7 centrai, ir pan.). 
Tačiau vertinimo metu net 9 iš 53 vertintų savivaldybių nebuvo sudarytos jaunimo reikalų 
tarybos (žr. 7.1 skyrių). Daugelyje savivaldybių taip pat yra JRT veiklos spragų – JRT sudarytos 
netinkamai, jų veikla formali, trūksta ne tik įgaliojimų, bet ir patirties, kartais suinteresuotumo 
aktyviai ir efektyviai veiklai vykdyti (apie tai plačiau 7.1 skyriuje). 
 
Vykdydami savo tiesiogines funkcijas, prie jaunimo politikos įgyvendinimo taip pat prisideda 
savivaldybių struktūriniai padaliniai, pavyzdžiui, Švietimo ir sporto skyrius, Investicijų ir užsienio 
ryšių skyrius, Kultūros skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir kt. Paprastai šie struktūriniai 
padaliniai atsakingi už jaunimo problemų sprendimui aktualių priemonių įgyvendinimą, nors 
savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose pastarosios priemonės ne visuomet yra 
siejamos su jaunimo politika. Kai kurios priemonės (pavyzdžiui, laisvalaikio erdvių įrengimas, 
švietimo įstaigų renovacija ir pan.) skirtos ne tik jaunimo politikos įgyvendinimui, bet prisideda 
ir prie kitų viešosios politikos sričių (švietimo, socialinės apsaugos ir pan.) uždavinių. Sąsajas 
tarp savivaldybės jaunimo politikos uždavinių ir visų įgyvendinamų su jaunimo politika susijusių 
priemonių bei siekiamų rezultatų padėtų atskleisti jaunimo politikos įgyvendinimo programa, 
kuri turėtų nurodyti, kurios priemonės tiesiogiai ar netiesiogiai prisideda prie jaunimo politikos 
įgyvendinimo ir kartu nurodytų skirtingų savivaldybės padalinių bendradarbiavimo sritis. 
 
Remiantis vertinimui surinktais duomenimis, galima teigti, kad savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimo sėkmė ir tinkamos prielaidos jaunimo politikos efektyvumui nemaža dalimi 
priklauso nuo už jaunimo politikos koordinavimą atsakingo asmens. Pastebėta, kad nuo šio 
asmens kompetencijos ir iniciatyvumo priklauso, kiek pažengęs yra jaunimo politikos 
reglamentavimo procesas, kiek aiškiai apibrėžti jaunimo politikos uždaviniai, kiek aktyvus ir 
produktyvus yra savivaldybės administracijos bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis ar 
net tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje. Kitų savivaldybės struktūrinių 
padalinių darbuotojai į jaunimo politikos formavimo procesus įsitraukia ribotai, o jaunimo 
politikos įgyvendinime dažniausiai dalyvauja netiesiogiai – tik tiek, kiek tai susiję su jų 
tiesioginių funkcijų vykdymu. Daugelyje savivaldybių atsakomybė už jaunimo politikos 
formavimo ir įgyvendinimo rezultatus perkeliama JRK. Dėl šios priežasties, išskiriant vertintas 
savivaldybes pagal „šviesoforo“ principą, vienu svarbiausių rodiklių buvo pasirinktas JRK statuso 
įvertinimas. Buvo atsižvelgiama į tai, ar JRK yra pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui 
ar struktūrinio padalinio vadovui, ar JRK yra priskiriamos kitos, su jaunimo politikos 

                                                             
7 Remiantis Atvirųjų jaunimo erdvių ir centrų koncepcija, patvirtinta Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4), atviras darbas su jaunimu (toliau - atviras 
darbas) – tai darbo su jaunimu forma – ugdomųjų veiklų ir pasiūlymų visuma, turinti specifinius veikimo principus; ji yra atvira 
visiems tam tikroje teritorijoje gyvenantiems jauniems žmonėms nepriklausomai nuo jų socialinio statuso, gali pritraukti 
jaunimą, turintį mažiau galimybių dalyvauti kitose jų aplinkoje esančiose ar nesančiose veiklose. 
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įgyvendinimu nesusijusios funkcijos, kiek viso savo darbo laiko JRK skiria jaunimo politikos 
koordinavimui.  
 
Apibendrinant surinktus duomenis, galima teigti, kad 100 proc. savo darbo laiko išimtinai 
jaunimo reikalų koordinavimui skiria tik mažiau negu penktadalio vertintų savivaldybių 
jaunimo reikalų koordinatoriai. Savivaldybėse, kuriose JRK pavaldumas yra priskiriamas 
savivaldybės struktūrinio padalinio vadovui, o ne savivaldybės administracijos direktoriui, 
dažniausiai JRK yra priskiriamos ir kitos, su jaunimo politikos koordinavimu nesusijusios, 
funkcijos. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai JRK yra pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui, 
tačiau jam yra priskirta nemažai kitų, su jaunimo politikos įgyvendinimu nesusijusių funkcijų. 
Dėl to iš dalies nukenčia JRK darbo efektyvumas.  
 
Vertinant savivaldybių JRK pareigines instrukcijas, pastebėta, kad dažnai jos neapima visų su JRK 
veikla siejamų ir pavyzdinėse JRK pareiginėse instrukcijose8 numatytų funkcijų. Pavyzdžiui, 
dažnai nėra numatyta tokia svarbi veikla kaip jaunimo situacijos stebėsena ir jaunimo poreikių 
tyrimai. Be to, vos apie penktadalio vertintų savivaldybių JRK pareigybės aprašymai yra 
atnaujinti remiantis 2011 metų Pavyzdinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus 
pareigybės aprašymo redakcija. Ne visose savivaldybėse yra sudaromi aiškūs metiniai JRK 
veiklos planai ir rengiamos veiklos ataskaitos.  
 
Pastebėtina, kad daugumos savivaldybių JRK savo kompetencijos klausimais yra nepakankamai 
įtraukiami /-os į savivaldybėse sudaromas darbo grupes, komisijas, dirbančias su jaunimui 
aktualiais klausimais. Kai kuriose savivaldybėse JRK veikla neturi didesnio politinio ir strateginio 
savivaldybės administracijos palaikymo, JRK veikla yra mažai koordinuojama su kitais 
struktūriniais savivaldybės administracijos padaliniais, JRK galimybės inicijuoti struktūrines 
reformas ar daugiau lėšų reikalaujančias priemones yra ribotos. 
 
Pažymėtina, kad kai kuriose savivaldybėse nėra užtikrinamas jaunimo politikos tęstinumas 
įvykus darbuotojų kaitai (pavyzdžiui, tokia situacija susiklostė Birštono sav., Švenčionių r. sav.). 
Šie pavyzdžiai pabrėžia tinkamo jaunimo politikos reglamentavimo tiek strateginiuose, tiek 
jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentuose svarbą. Tinkamai reglamentuotas ir metiniuose 
JRT bei JRK veiklos planuose ir ataskaitose fiksuojamas jaunimo politikos įgyvendinamas, 
sistemingai renkami ir analizuojami duomenys turėtų sumažinti riziką, kad, pasikeitus JRK, 
sukaupta institucinė patirtis nebus perduota. 
 
Apibendrinant visų vertintų savivaldybių situaciją, per 2008 – 2011 m. laikotarpį jaunimo 
politiką įgyvendinančių institucijų situacija ir JRK darbo sąlygos iš esmės nesikeitė. Tačiau būtina 
pastebėti, kad daugiau ar mažiau visose vertintose savivaldybėse dėl ekonominės ir finansinės 
krizės poveikio sumažėjo savivaldybių biudžetai. Tai įtakojo mažesnes galimybes gerinti JRK 
darbo sąlygas, kai kur sumažėjo JRK galimybės kelti kvalifikaciją. Be to, kai kurios mažos kaimo 
savivaldybės susiduria su problema ieškant specialistų, galinčių dirbti su jaunimu, tarp jų ir JRK 
pareigybei užimti. Neatsiranda norinčių dirbti siūlomose pareigose. Dėl to, pavyzdžiui, 
Šalčininkų rajono savivaldybėje vertinimo metu nebuvo JRK. 
 

 
4 lentelėje pateikiamas „miesto“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. „Miesto“ 
savivaldybės apibrėžimą atitinka septynios savivaldybės, tačiau jų situacija yra gana skirtinga. 
Geriausios prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui yra sukurtos didžiausiuose Lietuvos 
miestuose – Vilniaus miesto ir Kauno miesto savivaldybėse. 
 

                                                             
8 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) 

2.2 Savivaldybių įvertinimas 
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4 lentelė. „Miesto“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Prielaidos jaunimo politikos 
įgyvendinimui“9 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Vilniaus m. sav. 
(19,96 %) 

5 – puikiai   Patvirtinta jaunimo politikos koncepcija ir / ar jaunimo politikos 
strategija. Patvirtintuose strateginio planavimo dokumentuose 
išskirti aiškūs jaunimo politikos tikslai, prioritetai, uždavinių 
pasiekimo kriterijai (rodikliai), numatytos priemonės. Priemonių 
įgyvendinimui priskirta atsakomybė ir numatytos lėšos.  

 Savivaldybės strateginiame plane numatytos atskiros priemonės 
jaunimo politikos įgyvendinimui arba jaunimo politikos 
įgyvendinimas reglamentuojamas atskirose strateginio plano 
programose.  

 Planavimo dokumentuose išskiriamos prioritetinės jaunimo 
grupės. 

 Reglamentuota finansinės paramos jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms skyrimo tvarka. 

 JRK yra pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui, 100 
proc. savo darbo laiko skiria jaunimo politikos koordinavimui. JRK 
pareigybinė instrukcija atitinka pavyzdinės pareigybinės 
instrukcijos nuostatus. Sudaromos palankios sąlygos JRK 
kvalifikacijos kėlimui. Sudaromi JRK veiklos planai, rengiamos 
metinės JRK veiklos ataskaitos. 

 Pariteto principu sudaryta ir veikia JRT. Patvirtinti JRT nuostatai, 
kurie atitinka pavyzdinius JRT nuostatus. Sudaromi JRT veiklos 
planai, rengiamos metinės JRT veiklos ataskaitos.  

Kauno m. sav. 
(20,40 %) 

4,5 – labai 
gerai 

 Patvirtinti strateginiai jaunimo politikos dokumentai (pvz., 
jaunimo politikos koncepcija, jaunimo politikos strategija; arba 
jaunimo politika yra atskirai išskirta savivaldybės strateginiuose 
dokumentuose), jaunimo politikos įgyvendinimo programa.  

 Patvirtinti jaunimo politikai įgyvendinti būtini teisės aktai, pvz., 
jaunimo renginių rėmimo tvarka, jaunimo kūrybinių projektų ir 
programų konkurso nuostatai ir pan. Reglamentuota finansinės 
paramos jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms 
skyrimo tvarka.  

 JRK 80-100 proc. savo darbo laiko skiria jaunimo politikos 
koordinavimui. JRK pareigybinė instrukcija didžiąja dalimi atitinka 
pavyzdinės pareigybinės instrukcijos nuostatus. Sudaromi JRK 
veiklos planai, rengiamos JRK veiklos ataskaitos. Sudaromos 
didžiąja dalimi palankios sąlygos JRK kvalifikacijos kėlimui. 

 Pariteto principu sudaryta ir veikia JRT. Patvirtinti JRT nuostatai, 
sudaromi JRT veiklos planai.  

 JRK pavaldus savivaldybės struktūrinio padalinio vadovui, bet ne 
savivaldybės administracijos direktoriui. JRK ne visą savo darbo 
laiką skiria jaunimo politikos įgyvendinimui. 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

4 – gerai  Patvirtinti pagrindiniai jaunimo politikos strateginiai ir / ar 
įgyvendinimo dokumentai (pvz., jaunimo politika įtraukta į 
savivaldybės strateginį planą, patvirtinta jaunimo politikos 
įgyvendinimo programa).  

 Veikia JRT, patvirtinti JRT nuostatai, sudaromi JRT veiklos planai.  
                                                             

9 Skliausteliuose pateikiamas jaunimo proc. tarp savivaldybėje registruotų gyventojų. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

 Sudaromos sąlygos JRK kelti kvalifikaciją.  
 Reglamentavimas nepakankamas (pvz., nepatvirtinta jaunimo 

politikos koncepcija ir / ar strategija, arba nepatvirtinti jaunimo 
politikos įgyvendinimo dokumentai). 

 JRK jaunimo politikos koordinavimui skiria apie 50-80 proc. savo 
darbo laiko. JRK priklauso savivaldybės struktūriniam padaliniui, 
turi priskirtų su jaunimo politikos koordinavimu nesusijusių 
funkcijų. 

 JRT veikla yra mažai aktyvi ir / arba JRT įgaliojimai ir įtraukimas į 
strateginių sprendimų priėmimą yra palyginti menkas. 

Visagino sav. 
(23,22 %) 
Alytaus m. sav. 
(22,80 %) 
Palangos m. 
sav. (21,86 %) 
Panevėžio m. 
sav. (21,76 %) 
 

3 – 
vidutiniškai 

 Jaunimo politika į savivaldybės strateginius dokumentus įtraukta 
labai maža apimtimi ir / arba jaunimo politikos strateginiai ir 
įgyvendinimo dokumentai neišsamūs.  

 Patvirtinta JRK veiklos programa. 
 Sudaryta ir veikia JRT, rengiami JRT veiklos planai. 
 Jaunimo politika reglamentuota nepakankamai. Nepriimti ar 

neatnaujinti strateginiai jaunimo politikos bei jaunimo politikos 
įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai. Nepatvirtinta 
jaunimo politikos koncepcija, savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimo programa (išskyrus: Visagino sav., Alytaus m. sav. – 
patvirtinta jaunimo politikos koncepcija; Palangos m. sav. – 
jaunimo politikos koncepcija negaliojanti / neatnaujinta). 

 Jaunimo politikos įgyvendinimo klausimai neišskiriami 
savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planuose. Savivaldybės 
struktūriniai padaliniai mažai įsitraukia į jaunimo politikos 
įgyvendinimą. 

Neringos sav. 
(21,45 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Jaunimo politika reglamentuota nepakankamai. Nepriimti ar 
neatnaujinti strateginiai jaunimo politikos bei jaunimo politikos 
įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai. Nepatvirtinta 
jaunimo politikos koncepcija, savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimo programa. Neringos m. sav. JRK pareigybės 
aprašymas mažai atitinka Pavyzdinį savivaldybės jaunimo reikalų 
koordinatoriaus pareigybės aprašymą. 

 Jaunimo politikos koordinavimui JRK skiria apie 50 proc. viso 
darbo laiko arba jaunimo reikalų koordinavimui savivaldybėje 
įsteigta ne daugiau kaip 0,5 etato. 

 Nesuformuota JRT arba menkai aktyvi JRT veikla. 
Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

2 – silpnai  Prastai reglamentuota jaunimo politika. Nepriimti strateginiai bei 
jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentai. jaunimo politika 
nėra įtraukiama nei į savivaldybės strateginius, nei į struktūrinių 
padalinių veiklos planavimo dokumentus. 

 JRK jaunimo reikalams skiria mažiau negu 50 proc. savo darbo 
laiko arba savivaldybėje nėra įsteigtas JRK etatas.  

 Nesuformuota arba itin menkai aktyvi JRT. 
Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimo politika nereglamentuota. 
 Nėra JRK.  
 Nėra JRT. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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5 lentelėje pateikiamas „pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. „Pusiau 
kaimo“ savivaldybės apibrėžimą atitinka 13 savivaldybių. Geriausios prielaidos jaunimo politikos 
įgyvendinimui yra sukurtos Ukmergės rajono savivaldybėje, silpniausios – Birštono 
savivaldybėje. 
 
5 lentelė. „Pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Prielaidos jaunimo 
politikos įgyvendinimui“  

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Ukmergės r. 
sav. (22,09 %) 

5 – puikiai  Patvirtinta jaunimo politikos koncepcija ir / ar jaunimo politikos 
strategija. Patvirtintuose strateginio planavimo dokumentuose 
išskirti aiškūs jaunimo politikos tikslai, prioritetai, uždavinių 
pasiekimo kriterijai (rodikliai), numatytos priemonės. Priemonių 
įgyvendinimui priskirta atsakomybė ir numatytos lėšos.  

 Savivaldybės strateginiame plane numatytos atskiros priemonės 
jaunimo politikos įgyvendinimui arba jaunimo politikos 
įgyvendinimas reglamentuojamas atskirose strateginio plano 
programose.  

 Planavimo dokumentuose išskiriamos prioritetinės jaunimo 
grupės. 

 Reglamentuota finansinės paramos jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms skyrimo tvarka. 

 JRK yra pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui, 100 
proc. savo darbo laiko skiria jaunimo politikos koordinavimui. JRK 
pareigybinė instrukcija atitinka pavyzdinės pareigybinės 
instrukcijos nuostatus. Sudaromos palankios sąlygos JRK 
kvalifikacijos kėlimui. Sudaromi JRK veiklos planai, rengiamos 
metinės JRK veiklos ataskaitos. 

 Pariteto principu sudaryta ir veikia JRT. Patvirtinti JRT nuostatai, 
kurie atitinka pavyzdinius JRT nuostatus. Sudaromi JRT veiklos 
planai, rengiamos metinės JRT veiklos ataskaitos.  

Akmenės r. sav. 
(24,51 %) 
Kretingos r. 
sav. (24,45 %) 
Marijampolės 
sav. (24,06 %) 
Trakų r. sav. 
(23,48 %) 
Utenos r. sav. 
(22,62 %) 
 
 
 

4,5 – labai 
gerai 

 Patvirtinti strateginiai jaunimo politikos dokumentai (pvz., 
jaunimo politikos koncepcija, jaunimo politikos strategija; arba 
jaunimo politika yra atskirai išskirta savivaldybės strateginiuose 
dokumentuose), jaunimo politikos įgyvendinimo programa.  

 Patvirtinti jaunimo politikai įgyvendinti būtini teisės aktai, pvz., 
jaunimo renginių rėmimo tvarka, jaunimo kūrybinių projektų ir 
programų konkurso nuostatai ir pan. Reglamentuota finansinės 
paramos jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms 
skyrimo tvarka.  

 JRK 80-100 proc. savo darbo laiko skiria jaunimo politikos 
koordinavimui. JRK pareigybinė instrukcija didžiąja dalimi atitinka 
pavyzdinės pareigybinės instrukcijos nuostatus. Sudaromi JRK 
veiklos planai, rengiamos JRK veiklos ataskaitos. Sudaromos 
didžiąja dalimi palankios sąlygos JRK kvalifikacijos kėlimui. 

 Pariteto principu sudaryta ir veikia JRT. Patvirtinti JRT nuostatai, 
sudaromi JRT veiklos planai.  

 JRK pavaldus savivaldybės struktūrinio padalinio vadovui, bet ne 
savivaldybės administracijos direktoriui (išskyrus: Kretingos r. 
sav.). JRK ne visą savo darbo laiką skiria jaunimo politikos 
įgyvendinimui. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Tauragės r. 
sav. (24,54 %) 
Mažeikių r. 
sav. (24,53 %) 
Elektrėnų sav. 
(23,58 %) 
Druskininkų 
sav. (23,09 %) 
Kėdainių r. 
sav. (22,67 %) 

4 – gerai  Patvirtinti pagrindiniai jaunimo politikos strateginiai ir / ar 
įgyvendinimo dokumentai, pvz., jaunimo politika įtraukta į 
savivaldybės strateginį planą, patvirtinta jaunimo politikos 
įgyvendinimo koncepcija ar programa (Kėdainių r. sav. – 
parengtas jaunimo politikos koncepcijos projektas).  

 Veikia JRT, patvirtinti JRT nuostatai, sudaromi JRT veiklos planai 
(išskyrus: Elektrėnų sav. – JRT veiklos planai nerengiami).  

 Sudaromos sąlygos JRK kelti kvalifikaciją.  
 Reglamentavimas nepakankamas, pvz., nepatvirtinta jaunimo 

politikos koncepcija ir / ar strategija, arba nepatvirtinti jaunimo 
politikos įgyvendinimo dokumentai (Druskininkų sav. ir Elektrėnų 
sav. – patvirtinta jaunimo politikos koncepcija). 

 JRK jaunimo politikos koordinavimui skiria apie 50-80 proc. savo 
darbo laiko (išskyrus: Mažeikių r. sav., Kėdainių r. sav. – ~90 
proc.). JRK priklauso savivaldybės struktūriniam padaliniui 
(išskyrus: Druskininkų sav.,), turi priskirtų su jaunimo politikos 
koordinavimu nesusijusių funkcijų. 

 JRT veikla yra mažai aktyvi (išskyrus: Kėdainių r. sav.) ir / arba JRT 
įgaliojimai ir įtraukimas į strateginių sprendimų priėmimą yra 
palyginti menkas. 

Plungės r. sav. 
(25,88 %) 
Švenčionių r. 
sav. (22,56 %) 
 

3 – 
vidutiniškai 

 Jaunimo politika į savivaldybės strateginius dokumentus įtraukta 
labai maža apimtimi ir / arba jaunimo politikos strateginiai ir 
įgyvendinimo dokumentai neišsamūs.  

 Patvirtinta JRK veiklos programa. 
 Sudaryta ir veikia JRT, rengiami JRT veiklos planai. 
 Jaunimo politika reglamentuota nepakankamai. Nepriimti ar 

neatnaujinti strateginiai jaunimo politikos bei jaunimo politikos 
įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai. Nepatvirtinta 
jaunimo politikos koncepcija (išskyrus: Švenčionių r. sav.), 
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programa (išskyrus: 
Plungės r. sav. – patvirtinta jaunimo politikos koncepcija). 

 Jaunimo politikos įgyvendinimo klausimai neišskiriami 
savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planuose. Savivaldybės 
struktūriniai padaliniai mažai įsitraukia į jaunimo politikos 
įgyvendinimą. 

Birštono sav. 
(24,43 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Jaunimo politika reglamentuota nepakankamai. Nepriimti ar 
neatnaujinti strateginiai jaunimo politikos bei jaunimo politikos 
įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai. Nepatvirtinta 
jaunimo politikos koncepcija, savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimo programa. 

 Jaunimo politikos koordinavimui JRK skiria apie 50 proc. viso 
darbo laiko arba jaunimo reikalų koordinavimui savivaldybėje 
įsteigta ne daugiau kaip 0,5 etato. 

 Nesuformuota JRT arba menkai aktyvi JRT veikla (Birštono r sav. 
JRT suformuota pažeidžiant pariteto principą – 5 savivaldybės ir 
tik 2 jaunimo atstovai). 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 

2 – silpnai  Prastai reglamentuota jaunimo politika. Nepriimti strateginiai bei 
jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentai. Jaunimo politika 
nėra įtraukiama nei į savivaldybės strateginius, nei į struktūrinių 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

atitinkančių šį 
kriterijų. 

padalinių veiklos planavimo dokumentus. 
 JRK jaunimo reikalams skiria mažiau negu 50 proc. savo darbo 

laiko arba savivaldybėje nėra įsteigtas JRK etatas.  
 Nesuformuota arba itin menkai aktyvi JRT. 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimo politika nereglamentuota. 
 Nėra JRK.  
 Nėra JRT. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
6 lentelėje pateikiamas „kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. „Kaimo“ 
savivaldybės apibrėžimą atitinka net 33 Lietuvos savivaldybės. Geriausios prielaidos jaunimo 
politikos įgyvendinimui yra sukurtos didžiausiuose Šilalės rajono, Šakių rajono, Pakruojo rajono 
ir Klaipėdos rajono savivaldybėse, tačiau ir šiose savivaldybėse yra tobulintinų sričių. 
Silpniausios prielaidos jaunimo politikos įgyvendinimui sukurtos Šalčininkų r. sav., Kupiškio r. 
sav., Kazlų Rūdos sav., Prienų r. sav. ir Varėnos r. savivaldybėje. 
 
6 lentelė. „Kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Prielaidos jaunimo politikos 
įgyvendinimui 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  Patvirtinta jaunimo politikos koncepcija ir / ar jaunimo politikos 
strategija. Patvirtintuose strateginio planavimo dokumentuose 
išskirti aiškūs jaunimo politikos tikslai, prioritetai, uždavinių 
pasiekimo kriterijai (rodikliai), numatytos priemonės. Priemonių 
įgyvendinimui priskirta atsakomybė ir numatytos lėšos.  

 Savivaldybės strateginiame plane numatytos atskiros priemonės 
jaunimo politikos įgyvendinimui arba jaunimo politikos 
įgyvendinimas reglamentuojamas atskirose strateginio plano 
programose.  

 Planavimo dokumentuose išskiriamos prioritetinės jaunimo 
grupės. 

 Reglamentuota finansinės paramos jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms skyrimo tvarka. 

 JRK yra pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui, 100 
proc. savo darbo laiko skiria jaunimo politikos koordinavimui. JRK 
pareigybinė instrukcija atitinka pavyzdinės pareigybinės 
instrukcijos nuostatus. Sudaromos palankios sąlygos JRK 
kvalifikacijos kėlimui. Sudaromi JRK veiklos planai, rengiamos 
metinės JRK veiklos ataskaitos. 

 Pariteto principu sudaryta ir veikia JRT. Patvirtinti JRT nuostatai, 
kurie atitinka pavyzdinius JRT nuostatus. Sudaromi JRT veiklos 
planai, rengiamos metinės JRT veiklos ataskaitos.  

Šilalės r. sav. 
(27,49 %) 
Šakių r. sav. 
(24,83 %) 

4,5 – labai 
gerai 

 Patvirtinti strateginiai jaunimo politikos dokumentai (pvz., 
jaunimo politikos koncepcija, jaunimo politikos strategija; arba 
jaunimo politika yra atskirai išskirta savivaldybės strateginiuose 



22 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Pakruojo r. 
sav. (24,37 %) 
Klaipėdos r. 
sav. (23,92 %) 

dokumentuose), jaunimo politikos įgyvendinimo programa.  
 Patvirtinti jaunimo politikai įgyvendinti būtini teisės aktai, pvz., 

jaunimo renginių rėmimo tvarka, jaunimo kūrybinių projektų ir 
programų konkurso nuostatai ir pan. Reglamentuota finansinės 
paramos jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms 
skyrimo tvarka.  

 JRK 80-100 proc. savo darbo laiko skiria jaunimo politikos 
koordinavimui. JRK pareigybinė instrukcija didžiąja dalimi atitinka 
pavyzdinės pareigybinės instrukcijos nuostatus. Sudaromi JRK 
veiklos planai, rengiamos JRK veiklos ataskaitos. Sudaromos 
didžiąja dalimi palankios sąlygos JRK kvalifikacijos kėlimui. 

 Pariteto principu sudaryta ir veikia JRT. Patvirtinti JRT nuostatai, 
sudaromi JRT veiklos planai.  

 JRK pavaldus savivaldybės struktūrinio padalinio vadovui, bet ne 
savivaldybės administracijos direktoriui (išskyrus: Šilalės r. sav. – 
JRK pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui, bet 
atskaitingas skyriaus vedėjui). JRK ne visą savo darbo laiką skiria 
jaunimo politikos įgyvendinimui (išskyrus: Šakių r. sav. – JRK 
pavaldus sav. administracijos direktoriui, jaunimo politikai skiria 
100 proc. darbo laiko). 

Pagėgių sav. 
(26,58 %) 
Joniškio r. sav. 
(24,62 %) 
Šiaulių r. sav. 
(24,30 %) 
Panevėžio r. 
sav. (24,24 %) 
Jurbarko r. 
sav. (24,23 %) 
Raseinių r. 
sav. (23,81 %) 
Rokiškio r. 
sav. (22,95 %) 
Anykščių r. 
sav. (22,76 %) 

4 – gerai  Patvirtinti pagrindiniai jaunimo politikos strateginiai ir / ar 
įgyvendinimo dokumentai, pvz., jaunimo politika įtraukta į 
savivaldybės strateginį planą, patvirtinta jaunimo politikos 
įgyvendinimo programa (Joniškio r. sav., Šiaulių r. sav., Jurbarko r. 
sav. – nėra atskiros jaunimo politikos įgyvendinimo programos, 
jaunimo politikos įgyvendinimo priemonės įtrauktos į savivaldybės 
veiklos planą).  

 Veikia JRT, patvirtinti JRT nuostatai, sudaromi JRT veiklos planai.  
 Sudaromos sąlygos JRK kelti kvalifikaciją.  
 Reglamentavimas nepakankamas, pvz., nepatvirtinta jaunimo 

politikos koncepcija ir / ar strategija (Šiaulių r. sav., Jurbarko r. 
sav., Raseinių r. sav.; Panevėžio r. sav.), arba nepatvirtinti 
jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentai (išskyrus: Pagėgių 
sav., Rokiškio r. sav.). 

 JRK jaunimo politikos koordinavimui skiria apie 50-80 proc. savo 
darbo laiko (išskyrus: Raseinių r. sav., Rokiškio r. sav. – 100 proc.). 
JRK priklauso savivaldybės struktūriniam padaliniui, turi priskirtų 
su jaunimo politikos koordinavimu nesusijusių funkcijų (išskyrus: 
Joniškio r. sav., Šiaulių r. sav., Panevėžio r. sav. – JRK pavaldus 
sav. administracijos direktoriui, jaunimo politikai skiria 100 proc. 
darbo laiko). 

 JRT veikla yra mažai aktyvi  ir / arba JRT įgaliojimai ir įtraukimas į 
strateginių sprendimų priėmimą yra palyginti menkas. 

Rietavo sav. 
(27,63 %) 
Pasvalio r. sav. 
(24,74 %) 
Radviliškio r. 
sav. (24,05 %) 
Kauno r. sav. 

3 – 
vidutiniškai 

 Jaunimo politika į savivaldybės strateginius dokumentus įtraukta 
gana maža apimtimi ir / arba jaunimo politikos strateginiai ir 
įgyvendinimo dokumentai neišsamūs.  

 Patvirtinta JRK veiklos programa. 
 Sudaryta ir veikia JRT (Pasvalio r. sav. JRT suformuota ne pagal 

Tipinių savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nuostatų 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

(23,32 %) 
Zarasų r. sav. 
(23,11 %) 
Biržų r. sav. 
(23,04 %) 
Alytaus r. sav. 
(22,96 %) 
Kaišiadorių r. 
sav. (22,43 %) 
Ignalinos r. 
sav. (21,48 %) 

rekomendacijas; Kaišiadorių r. sav. – JRT nesudaryta), rengiami 
JRT veiklos planai (išskyrus: Kauno r. sav.). 

 Jaunimo politika reglamentuota nepakankamai. Nepriimti ar 
neatnaujinti strateginiai jaunimo politikos bei jaunimo politikos 
įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai. Nepatvirtinta 
jaunimo politikos koncepcija (išskyrus: Rietavo sav., Pasvalio sav., 
Radviliškio r. sav., Zarasų r. sav.), savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimo programa (išskyrus: Biržų r. sav.). 

 Jaunimo politikos įgyvendinimo klausimai neišskiriami 
savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planuose. 
Savivaldybės struktūriniai padaliniai mažai įsitraukia į jaunimo 
politikos įgyvendinimą. 

Šilutės r. sav. 
(25,93 %) 
Kalvarijos sav. 
(25,60 %) 
Vilkaviškio r. 
sav. (24,46 %) 
Širvintų r. sav. 
(23,87 %) 
Molėtų r. sav. 
(23,16 %) 
Vilniaus r. sav. 
(22,79 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Jaunimo politika reglamentuota nepakankamai. Nepriimti ar 
neatnaujinti strateginiai jaunimo politikos bei jaunimo politikos 
įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai. Nepatvirtinta 
jaunimo politikos koncepcija (išskyrus: Šilutės r. sav., Kalvarijos 
sav., Vilkaviškio r. sav., Širvintų r. sav.), savivaldybės jaunimo 
politikos įgyvendinimo programa. 

 Jaunimo politikos koordinavimui JRK skiria apie 50 proc. viso 
darbo laiko arba jaunimo reikalų koordinavimui savivaldybėje 
įsteigta ne daugiau kaip 0,5 etato (Vilniaus r. sav. JRK skiria apie 
85 proc., tačiau daugiausiai dirba su 14-19 m. amžiaus jaunimu). 

 Nesuformuota JRT (Šilutės r. sav., Vilkaviškio r. sav., Vilniaus r. 
sav.; Kalvarijos sav. – JRT suformuota po vertinimo) arba menkai 
aktyvi JRT veikla. 

Šalčininkų r. 
sav. (24,26 %) 
Kupiškio r. 
sav. (23,73 %) 
Kazlų Rūdos 
sav. (23,25 %) 
Prienų r. sav. 
(23,14 %) 
Varėnos r. sav. 
(23,11 %) 

2 – silpnai  Prastai reglamentuota jaunimo politika. Nepriimti strateginiai bei 
jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentai (išskyrus: Šalčininkų 
r. sav., Kupiškio r. sav., Varėnos r. sav. – patvirtinta jaunimo 
politikos koncepcija). Jaunimo politika nėra įtraukiama nei į 
savivaldybės strateginius, nei į struktūrinių padalinių veiklos 
planavimo dokumentus. 

 JRK jaunimo reikalams skiria mažiau negu 50 proc. savo darbo 
laiko arba savivaldybėje nėra įsteigtas JRK etatas (išskyrus: 
Šalčininkų r. sav. – vertinimo metu JRK nebuvo paskirtas).  

 Nesuformuota JRT (Kazlų Rūdos sav.) arba menkai aktyvi JRT. 
Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimo politika nereglamentuota. 
 Nėra JRK.  
 Nėra JRT. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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 3. JAUNIMO DALYVAVIMAS 

Šiame skyriuje aprašomi surinkti duomenys, pristatantys savivaldybėse sudarytas sąlygas 
skatinant jaunimą aktyviau dalyvauti formuojant jaunimo politiką, dalyvauti visuomenės ir 
vietos bendruomenių pilietiniame gyvenime, remiant jaunimo organizacijas ir įvairių formų 
mokymąsi dalyvauti. „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“. 
 

 
Jaunimo dalyvavimas savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją, formaliojo ir neformaliojo 
švietimo įstaigose bei su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje 
 
Savivaldybių jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimų metu nebuvo gauta tikslių 
duomenų apie jaunimo dalyvavimo savivaldoje pagal gyvenamąją teritoriją (vietos 
bendruomenėse) galimybes. Šiuos duomenis pateikti buvo prašoma savivaldybių JRK, kitų 
administracijos atstovų, duomenys rinkti interviu su jaunimo organizacijų ir organizacijų, 
dirbančių su jaunimu, atstovais metu. Vertinimas atskleidė, kad savivaldybėse duomenys apie 
jaunimo dalyvavimą vietos bendruomenių savivaldoje nėra renkami ir analizuojami. Tačiau 
beveik visų apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai (iš viso 
92.31 proc.) nurodė, kad jaunimas savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, 
vietos organizacijų savivaldoje (žr. 2 pav.). 
 
2 pav. Ar jaunimas Jūsų savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, vietos 
organizacijų savivaldoje? Atsakiusiųjų proc. Visi respondentai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Vienas svarbiausių vertinimo apribojimų buvo tai, kad nebuvo pateikta išsami informacija apie 
tai, kiek jaunimas yra įtraukiamas į su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalaus švietimo 
organizacijų savivaldą. Šie duomenys nėra sistemingai renkami savivaldybėse, todėl 
savivaldybių administracijų atstovai vertintojams jų suteikti negalėjo. Akivaizdu, kad jaunimo 
dalyvavimui savivaldoje nėra skiriamas pakankamas dėmesys. Nors vertinimo metu nebuvo 
gauti tikslūs duomenys apie jaunimo dalyvavimo su jaunimu dirbančių ir neformalaus ugdymo 

3.1 Jaunimo dalyvavimo situacija  
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organizacijų savivaldoje galimybes, tačiau iš turimų duomenų (interviu ir kt.) galima spręsti, kad 
jaunimas su jaunimu dirbančių ir neformalaus ugdymo organizacijų savivaldoje praktiškai 
nedalyvauja, greičiau yra tikslinė grupė, kuriai skirta vykdoma veikla.  
 
Geresnė situacija yra vertinant jaunimo dalyvavimą formalaus švietimo įstaigose. Remiantis 
surinktais duomenimis, visose ar beveik visose formalaus švietimo įstaigose veikia jaunimo 
savivalda. Kaimo ir pusiau kaimo savivaldybėse, kur mokiniai dažnai yra aktyviausia jaunimo 
dalis, mokinių savivaldos veikla yra labiausiai išvystyta jaunimo veikla. Mokyklose veikia mokinių 
tarybos ir / ar parlamentinės grupės, mokiniai aktyviai dalyvauja jaunimo reikalų tarybų 
veiklose, teikia ir įgyvendina pasiūlymus, vykdo mokinių poreikių apklausas. Visose ar beveik 
visose kitose formaliojo švietimo įstaigose (pavyzdžiui, aukštosiose mokyklose) taip pat veikia 
jaunimo savivaldos struktūros – studentų tarybos, kitos organizacijos. Galima teigti, kad 
jaunimo savivaldos formaliojo švietimo įstaigose situacija yra palyginti gera. Visgi, remiantis 
interviu metu surinktais duomenimis, dažnai net ir mokinių savivaldos struktūros būna daugiau 
formalios – yra suformuotos mokyklos vadovybės iniciatyva, tačiau aktyvios veiklos nevykdo. 
Kai kur mokinių tarybos mažai apima mokinių interesų atstovavimą, dažnai apsiriboja renginių, 
akcijų organizavimu mokyklose, mokyklų laikraštukų leidyba. Mokinių tarybų veikla labai skiriasi 
atskirose savivaldybėse. 
 
Jaunimo veikla 
 
Vertinant, kiek jaunimui yra prieinama įvairi jaunimui skirta veikla, pastebimi skirtumai tiek tarp 
savivaldybių grupių, tiek tarp atskirų savivaldybių tose pačiose grupėse. Miesto savivaldybėse 
jaunimui prieinama žymiai platesnė veiklų įvairovė – veikia daug jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų, platesnis neformalaus mokymo ir ugdymo, renginių ir įvairių kitų 
jaunimui skirtų veiklų prieinamumas. Tuo tarpu kaimo ir pusiau kaimo savivaldybėse jaunimui 
skirtos veiklos prieinamumas yra žymiai mažesnis, ypač ne rajonų administraciniuose centruose 
gyvenančiam jaunimui. Tokia situacija dažniausiai susiklosto dėl prastai išplėtoto viešojo 
transporto susisiekimo tarp rajonų centrų ir atokesnių gyvenviečių, taip pat dėl to, kad, kaip 
buvo minėta, atokesnėse gyvenvietėse jaunimo veiklos įvairovė yra itin maža arba jos nėra. 
 
Pati sudėtingiausia situacija yra nuo miestų nutolusiose mažose kaimo savivaldybėse. Jaunimo 
dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje tokiose savivaldybėse kol kas yra palyginti ribotas. 
Didžioji dalis aktyvaus ir pilietiško jaunimo išvyksta iš rajono ieškoti geresnių išsilavinimo ir 
įsidarbinimo galimybių, tad jaunimo organizacijos turi palyginti nedaug aktyviai jų veiklą 
galinčių remti narių. Pavyzdžiui, Molėtų rajono savivaldybėje, interviu duomenimis, tėra dvi 
aktyviai veikiančios jaunimo organizacijos. Daugelyje kitų kaimo ar pusiau kaimo savivaldybių 
aktyviai veikia tik pusė ar trečdalis įregistruotų jaunimo organizacijų, jų veikla vystoma 
nevienodai. Geriausiai išsilaiko tos organizacijos, kurios yra remiamos ar finansuojamos 
nacionaliniu lygiu (pavyzdžiui, politinės organizacijos), arba yra vienijamos jau dirbančių žmonių 
(pavyzdžiui, muzikos klubas „Rockmergė“ Ukmergėje). Organizacijas dažnai palaiko aktyvi 
jaunimo lyderių veikla. Šiems išvykus iš rajono ar nustojus aktyviai vykdyti visuomeninę veiklą 
dėl profesinių ar šeimos įsipareigojimų, jaunimo organizacijų veikla dažnai sustoja.  
 
Minėtose kaimo savivaldybėse jaunimo organizacijų veiklą dažnai pakeičia aktyvi vietos 
bendruomenių veikla. Atitinkamai, įgyvendinant jaunimo politiką tokiose savivaldybėse, buriant 
jaunimo lyderius ir skatinant jaunimo užimtumą, būtina aktyviai dirbti su vietos 
bendruomenėmis. 
 
Ne visose savivaldybėse veikia jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ (toliau – AS). 
Vertinimo metu AS nebuvo įsteigtos 22 iš 53 vertintų savivaldybių. Sąrašas pateikiamas 7 
lentelėje. 
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7 lentelė. „Apskritieji stalai“ savivaldybėse 
Savivaldybės, kuriose yra AS Savivaldybės, kuriose nėra AS 

1. Akmenės rajono savivaldybė  1. Alytaus rajono savivaldybė  
2. Alytaus miesto savivaldybė  2. Birštono savivaldybė  
3. Anykščių rajono savivaldybė  3. Biržų rajono savivaldybė  
4. Ignalinos rajono savivaldybė  4. Druskininkų savivaldybė  
5. Joniškio rajono savivaldybė  5. Elektrėnų savivaldybė  
6. Jurbarko rajono savivaldybė  6. Kalvarijos savivaldybė  
7. Kaišiadorių rajono savivaldybė  7. Kupiškio rajono savivaldybė  
8. Kauno miesto savivaldybė  8. Molėtų rajono savivaldybė  
9. Kauno rajono savivaldybė  9. Neringos savivaldybė  
10. Kazlų Rūdos savivaldybė  10. Pagėgių savivaldybė  
11. Kėdainių rajono savivaldybė  11. Palangos miesto savivaldybė  
12. Klaipėdos rajono savivaldybė  12. Plungės rajono savivaldybė  
13. Kretingos rajono savivaldybė  13. Prienų rajono savivaldybė  
14. Marijampolės savivaldybė  14. Radviliškio rajono savivaldybė  
15. Mažeikių rajono savivaldybė  15. Raseinių rajono savivaldybė  
16. Pakruojo rajono savivaldybė  16. Šalčininkų rajono savivaldybė  
17. Panevėžio miesto savivaldybė  17. Šiaulių rajono savivaldybė  
18. Panevėžio rajono savivaldybė  18. Švenčionių rajono savivaldybė  
19. Pasvalio rajono savivaldybė  19. Trakų rajono savivaldybė  
20. Rietavo savivaldybė  20. Varėnos rajono savivaldybė  
21. Rokiškio rajono savivaldybė 21. Vilkaviškio rajono savivaldybė  
22. Šakių rajono savivaldybė  22. Vilniaus rajono savivaldybė  
23. Šilalės rajono savivaldybė  

 24. Šilutės rajono savivaldybė  
 25. Širvintų rajono savivaldybė  
 26. Tauragės rajono savivaldybė  
 27. Ukmergės rajono savivaldybė  
 28. Utenos rajono savivaldybė  
 29. Vilniaus miesto savivaldybė  
 30. Visagino savivaldybė  
 31. Zarasų rajono savivaldybė 
 Šaltinis: sudaryta autorių 

Be to, įsteigtų AS veikla taip pat vystoma nevienodai. Vertinimo metu kai kurių AS (pavyzdžiui, 
Kaišiadorių rajone) aktyvi veikla buvo sustojusi dėl iniciatyvių lyderių trūkumo, organizacijų 
motyvacijos trūkumo, užimtumo vykdant savo organizacijų veiklas. Pastebėtina, kad kai kuriose 
savivaldybėse pastangos suburti AS kol kas nepasiteisino dėl pačių jaunimo organizacijų 
nesugebėjimo sutarti tarpusavyje. Ypač būdingas tarpusavio nesutarimas dėl bendrų tikslų, AS 
steigimo iniciatyvos imantis kuriai nors politinei jaunimo organizacijai. Tokiu atveju kitos (ypač 
politinės) jaunimo organizacijos nesutinka stoti į AS dėl įvairių tarpusavio nesutarimų. Viena iš 
galimybių spręsti šią situaciją būtų, jeigu AS steigimą koordinuotų kelių skirtingų jaunimo 
organizacijų deleguoti atstovai, koordinuojant nacionalinio lygmens jaunimo organizacijai, tokiu 
būdu užtikrinant, kad steigiant AS būtų laikomasi skaidrumo ir tolerancijos principų. Zarasų 
rajone įsteigti net du „apskritieji stalai“.  
 
Mažiausiai vienoje vertintoje savivaldybėje (Molėtų rajono) regioninė jaunimo organizacijų 
taryba nėra įsteigta dėl to, kad savivaldybėje veikia vos 1-2 jaunimo organizacijos. Kyla grėsmė, 
kad, savivaldybėje trūkstant jaunimo organizacijų, įsteigtas AS gali tapti ne jaunimo 



27 

organizacijas atstovaujančia, o su jomis konkuruojančia organizacija. Kita vertus, savivaldybėse, 
kuriose jaunimo organizacijų skaičius yra itin mažas, įsteigtas AS galėtų burti ir vienyti 
neformalias jaunimo grupes ir pavienius lyderius, tokiu būdu skatintų jaunimo organizuotumą ir 
aktyvesnį įsitraukimą į dalyvavimą. 
 

Gerosios praktikos pavyzdys yra Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos 
„Apskritas stalas“ (MJOTAS) veikla. Savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos 
aktyviai įsitraukia į jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus, kryptingai 
siekia išreikšti savo politinę valią, būti išgirsti ir išklausyti. MJOTAS deleguoja atstovus į 
savivaldybės Jaunimo reikalų tarybą. MJOTAS atstovai jau dabar yra kviečiami kitų 
savivaldybių jaunimo organizacijų tarybų pasidalinti gerąja praktika, supažindinti su 
Marijampolės jaunimo organizacijų veikla, savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimu. 

Tik mažiau nei trečdalis apklaustų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų tiek 
miesto, tiek kaimo ar pusiau kaimo savivaldybėse, manė, kad jaunimas jų savivaldybėje turi 
daug galimybių dalyvauti veikloje (žr. 3 pav.). Didžioji dalis apklaustųjų manė, kad arba veiklos 
pakanka, bet tik dalis jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje veikloje (vidutiniškai, 40.48 proc. 
apklaustųjų), arba jaunimui skirtos veiklos yra labai mažai, jos nepakanka (vidutiniškai, 23.61 
proc. apklaustųjų).  
 
3 pav. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir 
jaunimui skirtoje veikloje Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. Visi respondentai 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Nors veiklos pasirinkimas miesto savivaldybėse yra žymiai platesnis nei kaimo ar pusiau kaimo 
savivaldybėse, pastebėtina, kad miesto savivaldybėse veikiančių organizacijų atstovai veiklų 
prieinamumą jaunimui vertino kritiškiau nei kaimo savivaldybių atstovai. Remiantis interviu 
duomenimis, taip yra todėl, kad mieste veikiančios jaunimo ar su jaunimu dirbančios 
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organizacijos yra brandesnės ir realiau vertina veiklų prieinamumą įvairioms jaunimo grupėms, 
įskaitant socialiai pažeidžiamą, pasyvų jaunimą. Šioms jaunimo grupėms skirtų veiklų 
prieinamumas visose savivaldybėse yra palyginti žemas, ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, 
nutolusiose nuo administracinių centrų. Nors mažiau pripažinta, ši problema kaimo ir pusiau 
kaimo savivaldybėse yra ypač aštri. Dažnai vyraujantis požiūris, kad „jaunimas ir taip aktyvus ir 
pats ras, ką veikti“ iškreipia požiūrį į jaunimo politikos įgyvendinimą, ypač tose savivaldybėse, 
kur didesnė dalis aktyvaus jaunimo yra emigravusi, o likusiam jaunimui būdingas pasyvumas ir 
apatija. Todėl visose savivaldybėse būtina tirti situaciją ir poreikius įvairiose jaunimo grupėse ir 
jaunimo politiką orientuoti į tas jaunimo grupes, kur problemos yra aštriausios.  
 
Jaunimo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje 
 
Jaunimo įtraukimas į savivaldybės jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą savivaldybėje 
yra būtina jaunimo politikos įgyvendinimo prielaida. Taip užtikrinama, kad įgyvendinama 
jaunimo politika remiasi realiu jaunimo problemų žinojimu, priimant sprendimus yra 
atstovaujama jaunimo nuomonė, yra ugdomi jaunimo lyderiai, kurie vėliau gali tapti 
savivaldybės visuomeniniais, politiniais ar verslo lyderiais.  
 
Remiantis surinktais duomenimis, jaunimas į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą 
savivaldybėse paprastai įtraukiamas per jaunimo reikalų tarybų veiklą. Tačiau JRT veikia ne 
visose savivaldybėse, o jų veikla dažnai yra pernelyg formali ir aiškesnių veiklos rezultatų 
nepasiekia (apie tai plačiau 7 skyriuje).  
 
Apklausti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai vidutiniškai ar žemiau nei 
vidutiniškai vertino jaunimo bendradarbiavimo su savivaldybės administracija pokyčius nuo 
2008 m., požiūrio į jaunimo situaciją ir problemas pokyčius, atsižvelgimo į jaunimo atstovų 
siūlymus dėl jaunimo politikos tobulinimo ir jaunimo įtraukimo į sprendimų priėmimą dėl 
veiklos, susijusios su jaunimu, mastą (žr. 4 pav.). Miesto, kaimo ir pusiau kaimo savivaldybių 
atstovų atsakymų vidurkiai praktiškai nesiskyrė. Šie duomenys leidžia teigti, kad esminių 
pokyčių jaunimą įtraukiant į sprendimų priėmimą jaunimo politikos srityje per pastaruosius 
trejus metus iš esmės nebuvo. 
 
Jaunimo organizacijų atstovų teigimu, jaunimo atstovai dažnai nėra kviečiami į pasitarimus, 
posėdžius, kuriuose sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai. Savivaldybės atstovų teigimu, 
nors savivaldybės tarybos posėdžiai atviri, o informacija apie savivaldybės Tarybos ir JRT 
posėdžius yra iš anksto skelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje, iki šiol jaunuolių, 
pageidaujančių (ne specialiai kviestų svečių) dalyvauti nei savivaldybės Tarybos nei JRT 
posėdžiuose praktiškai nebuvo. Jaunimo organizacijų atstovai tuo tarpu teigia, kad yra per 
mažai informuojami apie savivaldybės Tarybos ir JRT svarstomus jaunimui aktualius klausimus 
bei savo galimybes dalyvauti priimant sprendimus. Jaunimo atstovai išreiškė norą turėti 
galimybę pasisakyti savivaldybės komitetų ir tarybos svarstomais su jaunimo politika susijusiais 
klausimais, iš anksto gauti svarstomų klausimų sąrašą, kad galėtų susipažinti, diskutuoti bei 
išsakyti savo poziciją.  
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4 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais, skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – 
visiškai nesutinku su teiginiu, o 5 – visiškai sutinku su teiginiu). Atsakymų vidurkiai.  

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 

Gerosios praktikos pavyzdžiu galima laikyti Biržų rajono politikų, savivaldybės tarybos, 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, vietos bendruomenių bei formaliojo 
švietimo įstaigų moksleivių savivaldos atstovų susitarimą dėl Biržų rajono jaunimo 
politikos plėtros 2011-2014 m. Gerosios praktikos pavyzdys šiuo atveju yra 
suinteresuotų šalių bendradarbiavimas rengiant jaunimo politikos strateginius bei 
įgyvendinimo dokumentus – į rengimo procesą įsitraukė visi išvardinti subjektai, 
įskaitant jaunimo atstovus, buvo atsižvelgta į jų nuomonę. 

 
Vienas svarbiausių jaunimo įtraukimo / įsitraukimo į jaunimo politikos formavimą ir 
įgyvendinimą kelių yra aktyvus jaunimo, jaunimo organizacijų bei neformalių jaunimo grupių 
bendradarbiavimas su JRK. JRK savivaldybėje paprastai buria jaunimo lyderių tinklus, juos 
įtraukia rinkdama /-as ir teikdama /-as informaciją, inicijuoja ir padeda įgyvendinti įvairius 
jaunimui skirtus projektus. Ryšys su JRK, remiantis apklausos duomenimis (žr. 5 pav.) yra 
stipriausias kaimo ir pusiau kaimo savivaldybėse; tuo tarpu miestuose veikiančios jaunimo ir su 
jaunimu dirbančios organizacijos su JRK bendradarbiauja mažiau (apie 21 proc. miestuose 
veikiančių apklaustų organizacijų atstovų teigė su JRK nebendradarbiaujantys).  
 
Remiantis apklausos duomenimis, JRK teikiama informacija pasiekia apie 60 proc. apklaustų 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų (žr. 5 pav.). Kai kurie respondentai nežinojo, kad 
savivaldybė turi JRK. Tai reiškia, kad būtina toliau gerinti jaunimo informavimo veiklas (apie tai 
plačiau 6 skyriuje).  
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5 pav. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo 
koordinatoriumi (-e)? Tik jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Palyginti menkai yra išnaudojamos galimybės jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas 
įtraukti renkant įvairią informaciją apie jaunimą ir jo poreikius, pavyzdžiui, atliekant jaunimo 
poreikių tyrimus. Vidutiniškai, tik apie 43 proc. organizacijų atstovų teikia informaciją JRK (žr. 5 
pav.). Dar mažiau jų teikia pasiūlymus jaunimo politikos įgyvendinimui. Interviu metu 
savivaldybės administracijos atstovai išreiškė nuomonę, kad jaunimo dalyvavimas jaunimo 
politikos formavimo ir įgyvendinimo veiklose nėra aktyvus, nes jaunimui stinga motyvacijos ir 
įgūdžių. Tuo tarpu jaunimo organizacijų atstovų nuomone, aktyvaus jaunimo motyvaciją žlugdo 
nepagrįsti savivaldybės sprendimai (pvz., kuomet nėra skiriama parama jaunimo 
nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklai ar iniciatyvoms). Priėmus sprendimus, būtina 
jaunuoliams aiškiai argumentuoti vienokio ar kitokio sprendimo pasirinkimą; mokyti ir šviesti 
juos, siekiant kokybiškesnių pasiūlymų ateityje. 
 

Jaunimo dalyvavimo gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriuos įvardijo patys jaunimo 
organizacijų, veikiančių savivaldybėse, atstovai: 
 Jaunimo lyderių klubas Utenos savivaldybėje. Jaunimo lyderių klubas - tai Utenos 

rajone veikiančių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų lyderių susitikimai. 
Susitikimuose sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai. Klubo diskusijų metu iškelti 
klausimai ar problemos teikiamos Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų 
tarybai. 

 Mokinių parlamento, rajono vadovų ir mokyklų direktorių pasitarimai Pasvalio 
rajono savivaldybėje. Šie pasitarimai yra organizuojami periodiškai ir yra skirti 
mokyklos problemų analizei. Mokinių atstovai pasitarimo metu skaito pranešimus 
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apie aktualius mokiniams klausimus. Pasitarimuose dalyvauja savivaldybės 
vadovybė – meras, administracijos direktorius ir struktūrinių padalinių atstovai. 
Savivaldybės administracijos atstovai teikia savo pasiūlymus, kaip spręsti 
mokiniams aktualius klausimus, ir ieško bendrų sprendimų10. 

 

 
8 lentelėje pateikiamas „miesto“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Vėlgi, jaunimo 
dalyvavimo situacija yra geriausia Vilniaus miesto ir Kauno miesto savivaldybėse, o silpniausia – 
Neringos savivaldybėje. 
 
8 lentelė. „Miesto“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Jaunimo dalyvavimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Vilniaus m. 
sav. (19,96 %) 

5 – puikiai  Jaunimas dalyvauja vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje. 

 Jaunimas dalyvauja su jaunimu dirbančių organizacijų bei su 
jaunimu dirbančių valstybės ir / ar savivaldybės įstaigų savivaldoje. 

 Atsižvelgiant į savivaldybės dydį, savivaldybėje veikia nemažas 
skaičius jaunimo organizacijų, jas vienija regioninė jaunimo 
organizacijų taryba. 

 Labai aktyviai veikia jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo 
grupės (pvz., organizuoja jaunimui skirtas veiklas, įgyvendina 
projektus). 

 Jaunimas dalyvauja formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo 
įstaigų savivaldoje. 

 Veikia JRT, jaunimo atstovai aktyviai teikia pasiūlymus dėl jaunimo 
politikos įgyvendinimo ir tobulinimo. 

 Jaunimo atstovai įtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo grupių 
veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus. 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

4,5 – labai 
gerai 

 Jaunimas dalyvauja vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje. 

 Jaunimas dalyvauja su jaunimu dirbančių organizacijų bei su 
jaunimu dirbančių valstybės ir / ar savivaldybės įstaigų savivaldoje. 

 Atsižvelgiant į savivaldybės dydį, savivaldybėje veikia nemažas 
skaičius jaunimo organizacijų. 

 Gana aktyviai veikia jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo 
grupės (pvz., organizuoja jaunimui skirtas veiklas, įgyvendina 
projektus). 

 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose veikia 
mokinių savivaldos struktūros. 

 Veikia JRT, jaunimo atstovai teikia pasiūlymus savivaldybės 
institucijoms. 

 Nėra regioninės jaunimo organizacijų tarybos. 
 Jaunimo atstovai neįtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo grupių 

veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus. 
Kauno m. sav. 
(20,40 %) 

4 – gerai  Jaunimas dalyvauja kai kurių vietos bendruomenių, vietos bei su 
jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje. 

                                                             
10 Pasitarimo darbotvarkės pvz. žr: http://www.pasvalys.lt/lt/naujienos/pasvalio-rajono-mokyklu-wjes.html  

3.2 Savivaldybių įvertinimas 



32 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

 Jaunimo organizacijos ir / ar neformalios jaunimo grupės veikia 
gana aktyviai, organizuoja jaunimui skirtas veiklas, įgyvendina 
projektus. 

 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose veikia 
mokinių savivaldos struktūros. 

 Jaunimo interesai atstovaujami per JRT. 
 Jaunimo atstovai neįtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo grupių 

veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus. 
 Neaktyvi ir / arba formali JRT veikla. 

Visagino sav. 
(23,22 %) 
Alytaus m. sav. 
(22,80 %) 
Palangos m. 
sav. (21,86 %) 
 

3 – 
vidutiniškai 

 Sudaromos sąlygos jaunimui dalyvauti kai kurių vietos 
bendruomenių, vietos bei su jaunimu dirbančių organizacijų 
savivaldoje. 

 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose formaliai 
veikia mokinių savivaldos struktūros. 

 Veikia JRT. 
 Nedidelis aktyviai veikiančių jaunimo organizacijų ir / ar neformalių 

jaunimo grupių skaičius, vidutiniškai aktyvios mokinių savivaldos 
struktūros. Žemas jaunimo organizacijų brandos lygis. 

 JRT veikla mažai aktyvi (išskyrus: Palangos m. sav.), daugiausia 
palaikoma JRK iniciatyva. 

 Jaunimo atstovai neįtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo grupių 
veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus (išskyrus: Palangos 
m. sav.). 

Panevėžio m. 
sav. (21,76 %) 
Neringos sav. 
(21,45 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Sudaromos sąlygos jaunimui dalyvauti vietos bendruomenių, vietos 
bei su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje. 

 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose formaliai 
veikia mokinių savivaldos struktūros.  

 Jaunimas retai naudojasi galimybėmis dalyvauti vietos 
bendruomenių, vietos organizacijų savivaldoje. 

 Jaunimo organizacijos ir /ar formalios jaunimo grupės mažai 
aktyvios. 

 Nesuformuota arba mažai aktyvi JRT, jaunimo atstovai neteikia 
pasiūlymų savivaldybės institucijoms dėl jaunimo politikos 
tobulinimo arba teikia jų labai mažai. Į teikiamus pasiūlymus 
atsižvelgiama retai. 

 Jaunimo atstovai neįtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo grupių 
veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus. 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

2 – silpnai  Jaunimas nedalyvauja vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje. 

 Jaunimo organizacijos ir /ar formalios jaunimo grupės aktyvios 
veiklos nevykdo. 

 Nesuformuota arba neaktyvi JRT, jaunimo atstovai neteikia 
pasiūlymų savivaldybės institucijoms dėl jaunimo politikos 
tobulinimo.  

 Jaunimo atstovai neįtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo grupių 
veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus. 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimas nedalyvauja vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje. 

 Jaunimas nedalyvauja su jaunimu dirbančių organizacijų ir įstaigų 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

kriterijų. savivaldoje. 
 Nėra jaunimo organizacijų, neformalių grupių arba jos neaktyvios. 
 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose neveikia 

mokinių savivaldos struktūros. 
 Nėra JRT. 
 Jaunimo atstovai nedalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 

posėdžiuose ir neturi jokios galimybės atstovauti jaunimo poreikius 
priimant sprendimus savivaldybės administracijoje. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
9 lentelėje pateikiamas „pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Remiantis 
vertinimui surinktais duomenimis pusiau kaimo savivaldybėse, jaunimo dalyvavimo situacija yra 
geriausia Marijampolės, Akmenės rajono ir Utenos savivaldybėse, o silpniausia – Birštono, 
Plungės rajono, Kretingos rajono ir Švenčionių rajono savivaldybėse. 
 
9 lentelė. „Pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Jaunimo dalyvavimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  Jaunimas dalyvauja vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje. 

 Jaunimas dalyvauja su jaunimu dirbančių organizacijų bei su 
jaunimu dirbančių valstybės ir / ar savivaldybės įstaigų savivaldoje. 

 Atsižvelgiant į savivaldybės dydį, savivaldybėje veikia nemažas 
skaičius jaunimo organizacijų, jas vienija regioninė jaunimo 
organizacijų taryba. 

 Labai aktyviai veikia jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo 
grupės (pvz., organizuoja jaunimui skirtas veiklas, įgyvendina 
projektus). 

 Jaunimas dalyvauja formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo 
įstaigų savivaldoje. 

 Veikia JRT, jaunimo atstovai aktyviai teikia pasiūlymus dėl jaunimo 
politikos įgyvendinimo ir tobulinimo. 

 Jaunimo atstovai įtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo grupių 
veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus. 

Akmenės r. 
sav. (24,51 %) 
Marijampolės 
sav. (24,06 %) 
Utenos r. sav. 
(22,62 %) 

4,5 – labai 
gerai 

 Jaunimas dalyvauja vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje. 

 Jaunimas dalyvauja su jaunimu dirbančių organizacijų bei su 
jaunimu dirbančių valstybės ir / ar savivaldybės įstaigų savivaldoje. 

 Atsižvelgiant į savivaldybės dydį, savivaldybėje veikia nemažas 
skaičius jaunimo organizacijų. 

 Gana aktyviai veikia jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo 
grupės (pvz., organizuoja jaunimui skirtas veiklas, įgyvendina 
projektus). 

 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose veikia 
mokinių savivaldos struktūros. 

 Veikia JRT, jaunimo atstovai teikia pasiūlymus savivaldybės 
institucijoms. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

 Nėra regioninės jaunimo organizacijų tarybos (išskyrus: 
Marijampolės sav., Utenos r. sav.). 

 Jaunimo atstovai nepakankamai įtraukiami arba neįtraukiami į 
savivaldybės komisijų, darbo grupių veiklą sprendžiant jaunimui 
aktualius klausimus. 

Trakų r. sav. 
(23,48 %) 
Kėdainių r. 
sav. (22,67 %) 

4 – gerai  Jaunimas dalyvauja kai kurių vietos bendruomenių, vietos bei su 
jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje. 

 Jaunimo organizacijos ir / ar neformalios jaunimo grupės veikia 
gana aktyviai, organizuoja jaunimui skirtas veiklas, įgyvendina 
projektus. 

 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose veikia 
mokinių savivaldos struktūros. 

 Jaunimo interesai atstovaujami per JRT. 
 Nėra regioninės jaunimo organizacijų tarybos. 
 Jaunimo atstovai neįtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo 

grupių veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus. 
 Neaktyvi ir / arba formali JRT veikla (išskyrus: Kėdainių r. sav.; 

Trakų r. sav. vertinimo metu JRT laikinai neveikė). 
Tauragės r. 
sav. (24,54 %) 
Mažeikių r. 
sav. (24,53 %) 
Elektrėnų sav. 
(23,58 %) 
Druskininkų 
sav. (23,09 %) 
Švenčionių r. 
sav. (22,56 %) 
Ukmergės r. 
sav. (22,09 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Sudaromos sąlygos jaunimui dalyvauti kai kurių vietos 
bendruomenių, vietos bei su jaunimu dirbančių organizacijų 
savivaldoje (išskyrus: Elektrėnų sav.). 

 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose formaliai 
veikia mokinių savivaldos struktūros. 

 Veikia JRT (Elektrėnų sav. JRT sudaryta pažeidžiant pariteto 
principą – 5 savivaldybės ir 7 jaunimo atstovai). 

 Nedidelis aktyviai veikiančių jaunimo organizacijų ir / ar 
neformalių jaunimo grupių skaičius, vidutiniškai aktyvios mokinių 
savivaldos struktūros (išskyrus: Tauragės r. sav.). Žemas jaunimo 
organizacijų brandos lygis. 

 JRT veikla mažai aktyvi, daugiausia palaikoma JRK iniciatyva. 
 Jaunimo atstovai neįtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo 

grupių veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus. 
Plungės r. sav. 
(25,88 %) 
Kretingos r. 
sav. (24,45 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Sudaromos sąlygos jaunimui dalyvauti vietos bendruomenių, 
vietos bei su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje. 

 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose formaliai 
veikia mokinių savivaldos struktūros.  

 Jaunimas retai naudojasi galimybėmis dalyvauti vietos 
bendruomenių, vietos organizacijų savivaldoje. 

 Jaunimo organizacijos ir /ar formalios jaunimo grupės mažai 
aktyvios. 

 Nesuformuota arba mažai aktyvi JRT, jaunimo atstovai neteikia 
pasiūlymų savivaldybės institucijoms dėl jaunimo politikos 
tobulinimo arba teikia jų labai mažai. Į teikiamus pasiūlymus 
atsižvelgiama retai. 

 Jaunimo atstovai neįtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo 
grupių veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus. 

Birštono sav. 
(24,43 %) 

2 – silpnai  Jaunimas nedalyvauja vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje. 

 Jaunimo organizacijos ir / ar formalios jaunimo grupės aktyvios 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

veiklos nevykdo (išskyrus: Birštono sav. – kelios organizacijos). 
 Nesuformuota arba neaktyvi JRT, jaunimo atstovai neteikia 

pasiūlymų savivaldybės institucijoms dėl jaunimo politikos 
tobulinimo (Birštono r sav. JRT suformuota pažeidžiant pariteto 
principą – 5 savivaldybės ir tik 2 jaunimo atstovai).  

 Jaunimo atstovai neįtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo 
grupių veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus (Birštono 
sav. –pavieniai atvejai). 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimas nedalyvauja vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje. 

 Jaunimas nedalyvauja su jaunimu dirbančių organizacijų ir įstaigų 
savivaldoje. 

 Nėra jaunimo organizacijų, neformalių grupių arba jos neaktyvios. 
 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose neveikia 

mokinių savivaldos struktūros. 
 Nėra JRT. 
 Jaunimo atstovai nedalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 

posėdžiuose ir neturi jokios galimybės atstovauti jaunimo 
poreikius priimant sprendimus savivaldybės administracijoje. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
10 lentelėje pateikiamas „kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Jaunimo 
dalyvavimo situacija yra geriausia Pasvalio rajono ir Pakruojo rajono savivaldybėse. Net 
dešimtyje kaimo savivaldybių (Rietavo, Šilutės rajono, Kalvarijos, Šalčininkų rajono, Vilkaviškio 
rajono, Kauno rajono, Vilniaus rajono, Prienų rajono, Varėnos rajono, Molėtų rajono) jaunimo 
dalyvavimo situacija yra silpna, didele dalimi ir todėl, kad šiuose rajonuose trūksta aktyvių 
jaunimo organizacijų. 
 
10 lentelė. „Kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Jaunimo dalyvavimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  Jaunimas dalyvauja vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje. 

 Jaunimas dalyvauja su jaunimu dirbančių organizacijų bei su 
jaunimu dirbančių valstybės ir / ar savivaldybės įstaigų savivaldoje. 

 Atsižvelgiant į savivaldybės dydį, savivaldybėje veikia nemažas 
skaičius jaunimo organizacijų, jas vienija regioninė jaunimo 
organizacijų taryba. 

 Labai aktyviai veikia jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo 
grupės (pvz., organizuoja jaunimui skirtas veiklas, įgyvendina 
projektus). 

 Jaunimas dalyvauja formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo 
įstaigų savivaldoje. 

 Veikia JRT, jaunimo atstovai aktyviai teikia pasiūlymus dėl jaunimo 
politikos įgyvendinimo ir tobulinimo. 

 Jaunimo atstovai įtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo grupių 
veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Pakruojo r. 
sav. (24,37 %) 

4,5 – labai 
gerai 

 Jaunimas dalyvauja vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje. 

 Jaunimas dalyvauja su jaunimu dirbančių organizacijų bei su 
jaunimu dirbančių valstybės ir / ar savivaldybės įstaigų savivaldoje. 

 Atsižvelgiant į savivaldybės dydį, savivaldybėje veikia nemažas 
skaičius jaunimo organizacijų. 

 Gana aktyviai veikia jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo 
grupės (pvz., organizuoja jaunimui skirtas veiklas, įgyvendina 
projektus). 

 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose veikia 
mokinių savivaldos struktūros (Pakruojo r. sav. – tik formaliojo). 

 Veikia JRT, jaunimo atstovai teikia pasiūlymus savivaldybės 
institucijoms. 

 Jaunimo atstovai turėtų būti aktyviau įtraukiami į savivaldybės 
komisijų, darbo grupių veiklą sprendžiant jaunimui aktualius 
klausimus. 

Šakių r. sav. 
(24,83 %) 
Šiaulių r. sav. 
(24,30 %) 
Klaipėdos r. 
sav. (23,92 %) 
Zarasų r. sav. 
(23,11 %) 
Rokiškio r. 
sav. (22,95 %) 
Anykščių r. 
sav. (22,76 %) 

4 – gerai  Jaunimas dalyvauja kai kurių vietos bendruomenių, vietos bei su 
jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje (Šakių r. sav. – n.d.). 

 Jaunimo organizacijos ir / ar neformalios jaunimo grupės veikia 
gana aktyviai, organizuoja jaunimui skirtas veiklas, įgyvendina 
projektus. 

 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose veikia 
mokinių savivaldos struktūros. 

 Jaunimo interesai atstovaujami per JRT. 
 Nėra regioninės jaunimo organizacijų tarybos (taikoma tik Šiaulių 

r. sav.). 
 Jaunimo atstovai neįtraukiami arba nepakankamai įtraukiami į 

savivaldybės komisijų, darbo grupių veiklą sprendžiant jaunimui 
aktualius klausimus. 

 Nepakankamai aktyvi ir / arba formali JRT veikla (išskyrus: Šiaulių r. 
sav., Rokiškio r. sav.). 

Pasvalio r. sav. 
(24,74 %) 
Šilalės r. sav. 
(27,49 %) 
Pagėgių sav. 
(26,58 %) 
Joniškio r. sav. 
(24,62 %) 
Panevėžio r. 
sav. (24,24 %) 
Širvintų r. sav. 
(23,87 %) 
Jurbarko r. 
sav. (24,23 %) 
Radviliškio r. 
sav. (24,05 %) 
Raseinių r. 
sav. (23,81 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Sudaromos sąlygos jaunimui dalyvauti kai kurių vietos 
bendruomenių, vietos bei su jaunimu dirbančių organizacijų 
savivaldoje (Širvintų r. sav. – n.d.). 

 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose formaliai 
veikia mokinių savivaldos struktūros (Panevėžio r. sav. – veikia 
silpnai). 

 Veikia JRT (išskyrus: Kaišiadorių r. sav., Kazlų Rūdos sav. – JRT 
nesuformuota). 

 Nedidelis aktyviai veikiančių jaunimo organizacijų ir / ar neformalių 
jaunimo grupių skaičius, vidutiniškai aktyvios mokinių savivaldos 
struktūros. Žemas jaunimo organizacijų brandos lygis. 

 JRT veikla mažai aktyvi, daugiausia palaikoma JRK iniciatyva 
(išskyrus: Kaišiadorių r. sav., Kazlų Rūdos sav. – JRT nesuformuota). 

 Jaunimo atstovai neįtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo 
grupių veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus (Šilalės r. 
sav., Panevėžio r. sav., Jurbarko r. sav., Radviliškio r. sav. – 
dalyvauja retai). 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Kupiškio r. 
sav. (23,73 %) 
Kazlų Rūdos 
sav. (23,25 %) 
Biržų r. sav. 
(23,04 %) 
Alytaus r. sav. 
(22,96 %) 
Kaišiadorių r. 
sav. (22,43 %) 
Ignalinos r. 
sav. (21,48 %) 
Rietavo sav. 
(27,63 %) 
Šilalės r. sav. 
(27,49 %) 
Kalvarijos sav. 
(25,60 %) 
Šalčininkų r. 
sav. (24,26 %) 
Vilkaviškio r. 
sav. (24,46 %) 
Kauno r. sav. 
(23,32 %) 
Molėtų r. sav. 
(23,16 %) 
Prienų r. sav. 
(23,14 %) 
Varėnos r. sav. 
(23,11 %) 
Vilniaus r. sav. 
(22,79 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Sudaromos sąlygos jaunimui dalyvauti vietos bendruomenių, 
vietos bei su jaunimu dirbančių organizacijų savivaldoje (Kalvarijos 
sav., Vilkaviškio r. sav. – n.d. apie tokį dalyvavimą). 

 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose formaliai 
veikia mokinių savivaldos struktūros.  

 Jaunimas retai naudojasi galimybėmis dalyvauti vietos 
bendruomenių (Kauno r. sav. jaunimas nedalyvauja vietos 
bendruomenių savivaldoje), vietos organizacijų savivaldoje 
(Kalvarijos sav., Vilkaviškio r. sav. – n.d. apie tokį dalyvavimą). 

 Jaunimo organizacijos ir /ar formalios jaunimo grupės mažai 
aktyvios. 

 Nesuformuota JRT (Šilutės r. sav., Vilniaus r. sav., Prienų r. sav.; 
Kalvarijos sav. JRT suformuota po vertinimo, mažas ankstesnės 
kadencijos JRT aktyvumas) arba mažai aktyvi JRT, jaunimo atstovai 
neteikia pasiūlymų savivaldybės institucijoms dėl jaunimo politikos 
tobulinimo arba teikia jų labai mažai. Į teikiamus pasiūlymus 
atsižvelgiama retai. 

 Jaunimo atstovai neįtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo 
grupių veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus (išskyrus: 
Vilniaus r. sav., Prienų r. sav.). 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

2 – silpnai  Jaunimas nedalyvauja vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje. 

 Jaunimo organizacijos ir /ar formalios jaunimo grupės aktyvios 
veiklos nevykdo. 

 Nesuformuota arba neaktyvi JRT, jaunimo atstovai neteikia 
pasiūlymų savivaldybės institucijoms dėl jaunimo politikos 
tobulinimo.  

 Jaunimo atstovai neįtraukiami į savivaldybės komisijų, darbo 
grupių veiklą sprendžiant jaunimui aktualius klausimus. 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimas nedalyvauja vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje. 

 Jaunimas nedalyvauja su jaunimu dirbančių organizacijų ir įstaigų 
savivaldoje. 

 Nėra jaunimo organizacijų, neformalių grupių arba jos neaktyvios. 
 Formaliojo ir neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigose neveikia 

mokinių savivaldos struktūros. 
 Nėra JRT. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

 Jaunimo atstovai nedalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 
posėdžiuose ir neturi jokios galimybės atstovauti jaunimo 
poreikius priimant sprendimus savivaldybės administracijoje. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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 4. PARAMA JAUNIMUI 

Šiame skyriuje apibendrinamos išvados apie tai, kokiu mastu 53 vertintose savivaldybėse yra 
sukurta paramos jaunimui sistema, apimanti finansinę, materialinę ir kitokią paramą (bendrus 
projektus, aktualius renginius, paramą užmezgant tarptautinius ryšius, steigiant jaunimo 
organizacijas, ir kt.). 
 

 
Remiantis surinktais duomenimis, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms skiriama 
finansinė parama per 2008-2011 m. laikotarpį sumažėjo, kai kuriose savivaldybėse – ženkliai. 
Didžiausias paramos sumažėjimas dėl susitraukusių savivaldybių biudžetų per ekonominę ir 
finansinę krizę buvo stebimas 2009-2010 m. 2011 m. maždaug penktadalyje vertintų 
savivaldybių jaunimui skiriamos finansinės paramos apimtys vėl išaugo, tačiau 2007-2008 m. 
buvusios apimties nepasiekė. Retai savivaldybei pavyko išlaikyti nesumažėjusias paramos 
jaunimui apimtis (pavyzdžiui, Trakų r. sav.). Nesumažintos paramos jaunimui apimtys tokiose 
savivaldybėse yra vienas iš rodiklių, rodančių, kad jaunimo politikos įgyvendinimui šiose 
savivaldybėse yra teikiamas prioritetas. Finansavimas jaunimo organizacijoms išaugo Alytaus m. 
sav., Kauno m. sav., Radviliškio r. sav. Kai kuriose savivaldybėse (Jurbarko r. sav., Kaišiadorių r. 
sav., Kalvarijos sav.) finansavimo apimtys išaugo itin neženkliai (1000-2000 Lt svyravimai),  
jaunimo organizacijoms skiriamos lėšos išliko nedidelės (apie 5000-8000 Lt per metus) . 
 
6 pav. Ar Jūsų organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama? Atsakymų 
proc. Tik jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Finansinės paramos jaunimui situacija vertinimo metu atskirose savivaldybėse stipriai skyrėsi. 
Galima išskirti kelis būdingus privalumus ir trūkumus. Pirma, kai kuriose savivaldybėse paramos 
skyrimas jaunimo organizacijoms (kartais – ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms) nėra 

4.1 Paramos jaunimui situacija  
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aiškiai reglamentuotas. Ypač tai būdinga nedidelėms kaimo ar pusiau kaimo savivaldybėms. 
Pavyzdžiui, Šalčininkų r. savivaldybėje nėra aiškiai reglamentuota tvarka, kuria remiantis būtų 
skiriama parama jaunimo organizacijoms ir/ar neformalioms jaunimo grupėms, o parama yra 
skiriama nenuosekliai (lot. ad hoc), remiantis neformaliais jaunimo organizacijų prašymais, 
kurie, kol nėra JRK, pateikiami kartais administracijos direktoriui, kartais merui ar kitiems 
asmenims. Tokie paramos skyrimo principai nėra paremti skaidrumu ir ekonomine ar 
strateginio planavimo logika. 
 
Antra, ne visose savivaldybėse, kurios turi patvirtintą procedūrą ir dokumentus jaunimo 
organizacijoms kreiptis finansinės paramos, ne visos jaunimo organizacijos ar jaunimo grupės 
gali kreiptis paramos savo projektinei ar kitai veiklai. Dažniausiai problemų kyla neformalioms 
jaunimo grupėms (pavyzdžiui, Marijampolės savivaldybėje neformalios grupės negali kreiptis 
finansinės paramos).  
 
Vidutiniškai, apie 14 proc. apklaustų jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai (žr. 6 
pav.) teigė, kad neturi galimybių kreiptis paramos į savivaldybę arba nežino apie tokios paramos 
galimybes. Dar apie 24 proc. potencialių paramos gavėjų ir projektų įgyvendintojų teigė, kad jų 
organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama parama, bet sąlygos ją gauti yra labai 
sudėtingos. 
 
Trečia, dažnai pagal tą pačią tvarką yra finansuojamos tiek jaunimo organizacijos ir kitos NVO, 
tiek ir savivaldybės įsteigtos su jaunimu dirbančios organizacijos (pavyzdžiui, tokia tvarka 
įdiegta Ukmergės r. sav.). Tokia tvarka paprastai nesukuria lygiateisiškos konkurencijos 
principų, nes organizacijų tikslai yra labai skirtingi, jaunimo organizacijos dažnai turi mažiau 
patirties ir žinių apie savivaldybės prioritetus, todėl jų projektai vertinami kaip nekokybiški ir 
dažniau atmetami. Nors projektų konkursinio finansavimo administravimo kaštai tokiu atveju 
yra mažesni, tačiau bendros tvarkos įgyvendinimas kuria nepasitikėjimo atmosferą ir nėra 
naudingas bendradarbiavimui ir jaunimo aktyvumo skatinimui.  
 
7 pav. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais, skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – 
visiškai nesutinku su teiginiu, o 5 – visiškai sutinku su teiginiu). Atsakymų vidurkiai. Tik 
jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Siekiant kryptingesnio ir skaidresnio finansavimo, reikėtų atskirti savivaldybės įsteigtų 
organizacijų projektų (ypač – planinių) finansavimo tvarką nuo jaunimo organizacijų ir 
neformalių jaunimo grupių projektų finansavimo. Be to, reikėtų investuoti laiko ir kitų išteklių į 
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jaunimo ir jaunimo organizacijų atstovų parengimą dalyvauti konkursiniame finansavime, 
projektų idėjų „auginimo“ mokymus. Poreikį tokiems mokymams, kuriuose jaunimas būtų 
mokomi iš nekonkrečios idėjos „auginti“ aiškų projektą su uždaviniais, veiklomis ir pasiekimo 
kriterijais, išreiškė daugumoje kaimo ar pusiau kaimo savivaldybių veikiančios jaunimo 
organizacijos. 
 

Gerosios praktikos pavyzdžiu kaimo ir pusiau kaimo savivaldybių kontekste galima 
laikyti Trakų r. savivaldybės jaunimo organizacijų projektinio finansavimo tvarką. 
Projektinėms jaunimo veikloms finansavimo skyrimo tvarką reglamentuoja Trakų 
rajono savivaldybės jaunimo projektinės veiklos finansavimo konkurso nuostatai, kurie 
kiekvienais metais yra atnaujinami – atsižvelgiant į situacijos pokyčius yra nustatomi 
nauji prioritetai finansuojamoms jaunimo veikloms. Šiuos prioritetus nustato Trakų 
rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Ši tvarka yra ne tik aiškiai, nuosekliai 
parengta, aiškūs dalyvavimo konkursiniame finansavimo principai ir procedūros, 
tačiau kasmet nuosekliai išlaikomos ir palyginti aukštos finansavimo apimtys (apie 30 
000 Lt). Dalyvauti konkurse gali ir neformalios jaunimo grupės.  
 
Vienas iš svarbiausių gerosios patirties pavyzdžių yra tai, kad, siekdama kurti kokybiškų 
projektų srautą, Trakų r. savivaldybės administracija organizavo minėtos tvarkos 
nuostatų pristatymus – mokymų renginius – Trakų rajono mokyklose, taip siekdama 
plačiau paskleisti informaciją apie finansavimo galimybes. 

 
Ketvirtas trūkumas yra ne tik menkos metinės jaunimo projektams skirtos lėšos, bet ir labai 
mažas jaunimo organizacijų projektams skiriamos finansinės paramos dydis. Retoje kaimo ar 
pusiau kaimo savivaldybėje vienam projektui skiriama parama viršija 1000 Lt.  
 
Jaunimo organizacijos, kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis dažnai turi galimybę 
dalyvauti ir kituose savivaldybių ar jų įsteigtų organizacijų skelbiamuose konkursuose, kurie 
vykdomi įgyvendinant įvairias savivaldybės programas, pavyzdžiui, įgyvendinant kultūros 
programas ir renginius, sporto programas, visuomenės sveikatos, žalingų įpročių prevencijos, 
vaikų ir jaunimo užimtumo, kaimo plėtros ir kt. programas. Konkursus pagal šias programas 
skelbia skirtingi savivaldybės skyriai, juose gali dalyvauti tiek jaunimo, tiek kitos nevyriausybinės 
organizacijos, tačiau, skirtingai negu jaunimo projektinės veiklos finansavimo konkurse, šių 
programų konkursuose nebegali dalyvauti neformalios jaunimo grupės. Kai kuriais atvejais 
jaunimo organizacijų projektus finansuoja išorinės rajono ar regiono organizacijos. Pavyzdžiui, 
Visagino savivaldybėje ir Ignalinos rajono savivaldybėje jaunimo organizacijų projektus remia ir 
Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros agentūra. 
 
Savivaldybės dažnai taiko ir kitas paramos formas, pavyzdžiui, finansuoja jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų įsteigimą (pavyzdžiui, Kaišiadorių rajono savivaldybės jaunimo, 
neįgaliųjų, sporto, kultūros ir socialines paslaugas teikiančių organizacijų ir kaimo 
bendruomenių bei jų sąjungų registravimo išlaidų kompensavimo nuostatai), skiria lėšas 
ilgalaikiam turtui įsigyti ar remontuoti (daugelyje savivaldybių tokia parama suteikiama su 
jaunimu dirbančioms organizacijoms, arba suteikia tokį turtą panaudos teisėmis. Jaunimo 
organizacijos nesikreipia su prašymais skirti patalpas panaudai, kadangi paprastai neturi lėšų 
toms patalpoms išlaikyti. Todėl dažniausiai jaunimo organizacijoms savivaldybės administracijos 
leidžia neatlygintinai naudotis savivaldybės ar jos įstaigų (kultūros centrų, atvirojo darbo su 
jaunimu ir pan.) patalpomis bei, pagal galimybes, biuro įranga.  
 
Aktyvesnės savivaldybės paprastai bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis teikdamos 
pagalbą organizuojant renginius, įgyvendinant projektus, bendruose reginiuose savivaldybės 
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darbuotojai skaito pranešimus, pristato savivaldybės padalinių veiklas, aptariami jaunimui 
aktualūs klausimai, vykdomos bendros veiklos. Savivaldybės administracijos padeda jaunimo ir 
su jaunimu dirbančioms organizacijoms užmegzti tarptautinius ryšius, jaunimo atstovai yra 
įtraukiami į savivaldybės tarptautines delegacijas, atvykstantiems užsienio partneriams 
suteikiamos galimybės apsistoti viešbutyje (pvz. Šalčininkų rajono savivaldybė kompensuoja 
nakvynės išlaidas savivaldybės viešbutyje), susipažinti su leidiniais, ir pan. Šios paramos formos 
dažniausiai pasitaiko savivaldybėse, kur veikia aktyvus /-i JRK. 
 
Vis dėlto populiariausia paramos forma yra projektinis finansavimas (žr. 8 pav.). Tik palyginti 
nedidelė respondentų dalis naudojosi parama įsisteigimo išlaidoms padengti ar ilgalaikiam 
turtui įsigyti ar remontuoti. 
 
8 pav. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per 
paskutiniuosius 3 metus? Atsakymų proc. Tik jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Teikiant kitas paramos formas (savivaldybės ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų 
bendradarbiavimas įgyvendinant bendrus projektus, jaunimo atstovų įtraukimas į tarptautines 
delegacijas, savivaldybės pagalba jaunimo organizacijoms užmezgant tarptautinius ryšius ir kt.), 
susiduriama su tam tikromis problemomis. Pavyzdžiui, kai kuriose mažose savivaldybėse itin 
didelis aktyvių jaunimo lyderių, jaunų specialistų trūkumas. Tokiose savivaldybėse neatsiranda 
norinčių pasinaudoti parama organizacijų steigimui. Atsižvelgdamos į poreikį pritraukti 
specialistus, kai kurios savivaldybės įgyvendina inovatyvias paramos formas (žr. pavyzdį 
žemiau).  
 

Gerąja praktika Ignalinos rajono savivaldybėje galima laikyti savivaldybės skiriamą 
finansinę paramą rajono jaunuolių studijų išlaidoms kompensuoti. Ignalinos rajono 
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savivaldybėje įgyvendinama paramos schema, skirta grįžtantiems į gimtinę jauniems 
specialistams – jiems skiriama parama studijoms, suteikiama parama įsigyti būstą, 
atskirais atvejais skiriama parama įsikūrimui. Savivaldybėje yra 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 
reglamentą11, kuriame yra numatyta Prašymų finansuoti studijas nagrinėjimo 
komisijos veikimo prielaida – Socialinių išmokų mokėjimo iš Rėmimo fondo tvarkos 
aprašo12 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. 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). Ignalinos rajono savivaldybė 
savo rajono studentų rėmimą vykdo nuo 2003 metų. Kiekvienais metais norinčiųjų 
gauti finansinę paramą studijoms daugėja. 
 
Panašios priemonės pradėtos taikyti ir kai kuriose kitose savivaldybėse (pvz., Neringos, 
Visagino savivaldybėse). 

 
Nors tradiciškai apklausti jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai teigė, kad 
labiausiai iš savivaldybės administracijų trūksta finansinės paramos organizacijų projektams ir 
kitai veiklai (žr. 9 pav.), tačiau ne mažiau yra vertinama savivaldybės pagalba ir parama bendrai 
įgyvendinamoms veikloms (bendriems projektams, renginiams, tarptautiniam 
bendradarbiavimui). 
 
9 pav. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai? Atsakymų proc. 
Tik jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 

                                                             
11 Patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr.V2-557 
12 Patvirtinta Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V2-268 
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Šiuo atveju yra ypatingai svarbus JRK bei kituose savivaldybės skyriuose dirbančių specialistų 
vaidmuo padedant organizacijoms rengti projektus. Pavyzdžiui, Šalčininkų rajono savivaldybėje 
JRK padėjo jaunimo organizacijai rengti tarptautinius jaunimo projektus, kitai jaunimo 
organizacijai savivaldybės Investicijų skyrius padėjo parengti paraišką „Leader“ programai. Itin 
vertinama ir savivaldybės suteikiama parama projektų daliniu finansavimu, nes jaunimo 
organizacijos retai turi nuosavų lėšų nacionalinio ar tarptautinio lygmens projektų daliniam 
finansavimui. Įsitraukimas į bendrų projektų rengimą ir įgyvendinimą, jų dalinis finansavimas ne 
tik kuria nuoseklius ir tvirtus bendradarbiavimo ryšius tarp savivaldybės administracijos ir 
jaunimo organizacijų, bet ir prisideda organizacijoms geriau išaiškinant savivaldybės jaunimo 
politikos prioritetus, ugdo projektų rengimo įgūdžius, padeda kurti kokybiškų, jaunimo 
problemas sprendžiančių projektų srautą.  
 
Žemiau pateikiami įvairūs gerosios praktikos projektų pavyzdžiai, kuriuos įgyvendino jaunimo 
organizacijos ar savivaldybių administracijos savarankiškai ar bendradarbiaudamos. Šiuos 
gerosios patirties projektus išskyrė jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos interviu ir 
apklausos metu. 
 

 Panevėžio miesto savivaldybėje: 2011 m. jau antrą kartą savivaldybės 
administracijos įgyvendintas vasaros projektas „Susitikime penktadienį“. Kiekvieną 
vasaros savaitę projekto metu vyksta įvairūs renginiai: koncertai, vaidinimai, 
dirbtuvės, šokių pamokos, sendaikčių turgus. Į centrines miesto erdves 
pritraukiama daug lankytojų, ypač jaunimo. Šis projektas yra puikus jaunimo 
užimtumo skatinimo pavyzdys, taip pat teikiantis ir pažintinę naudą. Projektas 
įgyvendinamas bendradarbiaujant su mieste veikiančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis, jos kviečiamos į prisidėti pasirodant renginiuose. Įgyvendinamą 
projektą galima laikyti savivaldybės teikiama parama jaunimo organizacijoms ir 
įvairiems jaunimo meniniams, sporto, kt. kolektyvams, neformalioms jaunimo 
grupėms – projektas sudaro sąlygas jaunimui pasirodyti didesnei auditorijai; tai ne 
tik pritraukia miesto jaunimą į renginius, bet ir atlieka informacijos sklaidos funkciją 
– suteikia jaunimui galimybę susipažinti su jaunimo veiklų įvairove mieste 

o Vilniaus miesto savivaldybėje: jaunimo organizacijų inkubatorius, kuris teikia šias 
paslaugas: (a) virtualus biuras – pagrindinė jaunimo inkubatoriaus priemonė, 
leidžianti inkubuojamoms organizacijoms savo veiklą vykdyti lengvatinėmis 
sąlygomis; (b) konsultacijos - jaunimo organizacijų inkubatoriaus konsultacinė 
sistema grindžiama Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ 
mentorių tinklu; (c) erdvių suteikimas jaunimui ir jaunimo organizacijoms - jaunimo 
organizacijų inkubatorius sudaro galimybes naudotis patalpomis jaunimo 
organizacijomis ir neformalioms jaunimo grupėms. Jaunimo inkubatorius yra 
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ ir Vilniaus miesto 
savivaldybės bendradarbiavimo rezultatas. Šio projekto tikslas – skatinti Vilniaus 
miesto jaunimo užimtumą bei verslumą bei jaunimo organizacijų kokybišką veiklą 
Vilniaus mieste. Jaunimo inkubatorius siekia skatinti bendradarbiavimą tarp trijų 
skirtingų tikslų turinčių dalyvių grupių: neformalių jaunimo grupių, silpnų jaunimo 
organizacijų, patirties turinčių jaunimo organizacijų13. 

 Elektrėnų rajono savivaldybėje ir kai kuriose kitose savivaldybėse: savivaldybės 
administracijos ir jaunimo organizacijų bendrai organizuojama Savivaldos diena, kai 
jaunimas kasmet, savivaldos dienos proga, užima svarbiausius savivaldybės 

                                                             
13 Daugiau informacijos apie jaunimo inkubatorių: http://vjosas.lt/inkubatorius/.  
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administracijos postus. Tokiu būdu jaunimui sudaromos sąlygos iš arčiau susipažinti 
su savivaldybės veikla, sprendimų priėmimo procesais. 

 
Jaunimo organizacijos taip pat naudojasi ir verslo bei privačių asmenų parama veiklai 
įgyvendinti (žr. gerosios praktikos pavyzdžius žemiau).  
 

Gerosios praktikos pavyzdžiais galima laikyti: 
o didžiąja dalimi vieno privataus asmens bei su juo susijusių įmonių lėšomis remiamą 

Šiaulių rajono jaunimo centrą Kuršėnuose; 
o jaunimo klubo „Rockmergė“ veiklą Ukmergės rajono savivaldybėje. „Rockmergė“ - 

jaunimo muzikos klubas, vienijantis muzikai ir kitoms meno šakoms neabejingą 
jaunimą. Tai kartu ir aktyviausia jaunimo organizacija Ukmergėje. Klubo nariai 
sugebėjo pritraukti savo veiklai privataus sektoriaus paramos (nemokamai 
naudojasi patalpomis) bei aktyviai kreipiasi dėl įvairios paramos savo veiklai į 
savivaldybę.  

 
Vertinimo metu nustatyta, kad vis dėl to filantropinė veikla savivaldybėse yra palyginti mažai 
išvystyta, o jaunimas mažai naudojasi tokiomis galimybėmis. Pagalbos jaunimui iš verslo įmonių 
ar fizinių asmenų sumažėjo ekonominio sunkmečio sąlygomis. Savivaldybėse būtina aktyviai 
skleisti socialiai atsakingo verslo idėjas, skatinti filantropinę veiklą ir skatinti jaunimo ir su 
jaunimu dirbančias organizacijas aktyviau ieškoti verslo organizacijų paramos. Viena vertus, 
pačios jaunimo organizacijos galėtų aktyviau kreiptis į verslo įmones ir visuomenės lyderius 
savo savivaldybėse dėl paramos renginiams ar projektams. Kita vertus, reikalingos savivaldybės 
kuriamos paskatos. Pavyzdžiui, savivaldybės galėtų skatinti verslo įmones prisidėti prie jaunimo 
laisvalaikio erdvių sutvarkymo ar įrengimo, kitų projektų įgyvendinimo, kartu suteikiant 
laisvalaikio erdvei su įmone susijusį pavadinimą, arba teikti socialiai atsakingų įmonių 
apdovanojimus, kurti kitas nefinansines paskatas socialiai atsakingoms įmonėms, 
prisidedančioms prie jaunimo problemų sprendimo. 
 

 
11 lentelėje pateikiamas „miesto“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Remiantis 
surinktais duomenimis, nė vienoje savivaldybėje paramos jaunimui situacija nėra puiki ar labai 
gera. Sudėtingiausia situacija yra Visagino savivaldybėje, tačiau būtina atsižvelgti ir į tai, kad šios 
savivaldybės galimybės yra žymiai menkesnės nei didžiųjų miestų savivaldybių. 
 
11 lentelė. „Miesto“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Parama jaunimui“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  Savivaldybė stabiliai ir intensyviai remia jaunimo ir su jaunimu 
dirbančias organizacijas, vietos bendruomenes, neformalias 
jaunimo grupes, skirdama finansinę, materialinę ir kitokią 
paramą. 

 Aiškiai reglamentuota finansinės paramos jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms skyrimo tvarka. 

 Finansinės paramos apimtys palyginti didelės, atsižvelgiant į 
savivaldybės dydį ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių 

4.2 Savivaldybių įvertinimas 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

organizacijų skaičių; skiriamos lėšos per 2008-2011 m. laikotarpį 
nemažėjo arba mažėjo neženkliai. 

 Nustatomi finansuojamų veiklų prioritetai. 
 Jaunimo organizacijoms pagal panaudos sutartį savivaldybė 

skiria patalpas buveinei; skiriama parama jaunimo organizacijų 
registravimui. 

 Įgyvendinami bendri savivaldybės ir jaunimo bei su jaunimu 
dirbančių organizacijų projektai. 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybė 
padeda užmegzti tarptautinius ryšius. 

 Jaunimo atstovai įtraukiami į tarptautines delegacijas.. 
Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

4,5 – labai 
gerai 

 Skiriama finansinė, materialinė ir kitokia parama. 
 Reglamentuota finansinės paramos skyrimo tvarka. 
 Finansinės paramos apimtys, palyginus su kitomis 

savivaldybėmis, yra didelės. 
 Nustatomi finansuojamų veiklų prioritetai. 
 Skiriama parama neformalioms jaunimo grupėms. 
 Jaunimo organizacijoms pagal panaudos sutartį savivaldybė 

skiria patalpas buveinei. 
 Įgyvendinami bendri savivaldybės ir jaunimo bei su jaunimu 

dirbančių organizacijų projektai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybė 

padeda užmegzti tarptautinius ryšius. 
 Dėl ekonominio sunkmečio sumažėjusi finansinė parama. 
 Į tarptautines delegacijas jaunimo atstovai neįtraukiami arba 

įtraukiami gana retai. 
Alytaus m. sav. 
(22,80 %) 
Neringos sav. 
(21,45 %) 
Kauno m. sav. 
(20,40 %) 
 

4 – gerai  Skiriama finansinė, materialinė ir kitokia parama. 
 Finansinės paramos apimtys, palyginus su kitomis 

savivaldybėmis, yra vidutinės (išskyrus: Kauno m. sav. – didesnės 
negu vidutinės). 

 Reglamentuota finansinės paramos skyrimo tvarka. 
 Jaunimo organizacijoms pagal panaudos sutartį savivaldybė 

skiria patalpas buveinei (Alytaus m. sav. – ribotai). 
 Įgyvendinami bendri savivaldybės ir jaunimo bei su jaunimu 

dirbančių organizacijų projektai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybė 

padeda užmegzti tarptautinius ryšius. 
 Neišskiriami prioritetai finansuojamoms veikloms. 
 Dėl ekonominio sunkmečio sumažėjusi finansinė parama 

(išskyrus: Kauno m. sav.). 
 Į tarptautines delegacijas jaunimo atstovai neįtraukiami arba 

įtraukiami gana retai (išskyrus: Alytaus m. sav.; Kauno m. sav. – 
n.d.). 

 Vidutinės metinės paramos apimtys ir skiriama paramos apimtis 
vienam projektui. 

Palangos m. 
sav. (21,86 %) 
Panevėžio m. 
sav. (21,76 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Skiriama finansinė, materialinė ir kitokia parama. 
 Vidutinės-mažos skiriamos finansinės paramos apimtys, 

palyginus su kitomis savivaldybėmis. 
 Finansinės paramos skyrimo tvarka reglamentuota 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Vilniaus m. 
sav. (19,96 %) 

nepakankamai (pvz., nepriimti projektų atrankos konkurso 
nuostatai). 

 Įgyvendinama mažai bendrų savivaldybės ir jaunimo bei su 
jaunimu dirbančių organizacijų projektų (išskyrus: Panevėžio m. 
sav.). 

 Neišskiriami prioritetai finansuojamoms veikloms. 
 Per pastaruosius trejus metus sumažėjusios finansinės paramos 

apimtys (Panevėžio m. sav. finansinės paramos apimtys kito: 
2010 m. didėjo, 2011 m. sumažėjo per pusę). 

 Neskiriama parama neformalioms jaunimo grupėms. 
 Jaunimo organizacijos retai kreipiasi dėl finansinės ar 

materialinės paramos skyrimo. 
 Neorganizuojami idėjų generavimo, projektų rengimo mokymai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos retai kreipiasi 

pagalbos į savivaldybę užmezgant tarptautinius ryšius; į 
tarptautines delegacijas jaunimo atstovai neįtraukiami arba 
įtraukiami labai retai. 

Visagino sav. 
(23,22 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Skiriama labai ribota finansinė, materialinė ir / ar kitokia parama. 
 Per pastaruosius trejus metus ženkliai sumažėjusios finansinės 

paramos apimtys. 
 Finansinės paramos skyrimo tvarka nereglamentuota (pvz., 

nepriimti projektų atrankos konkurso nuostatai, lėšos jaunimo 
politikos įgyvendinimui nenumatytos savivaldybės strateginiuose 
ar veiklos planavimo dokumentuose). 

 Labai retai įgyvendinami bendri savivaldybės ir jaunimo bei su 
jaunimu dirbančių organizacijų projektai. 

 Jaunimo organizacijos retai kreipiasi dėl finansinės ar 
materialinės paramos skyrimo. 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos nesikreipia arba 
retai kreipiasi pagalbos į savivaldybę užmezgant tarptautinius 
ryšius; į tarptautines delegacijas jaunimo atstovai neįtraukiami 
arba įtraukiami labai retai. 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

2 – silpnai  Finansinė, materialinė ir / ar kitokia parama beveik neskiriama. 
 Finansinės paramos skyrimo tvarka nereglamentuota (pvz., 

nepriimti projektų atrankos konkurso nuostatai, lėšos jaunimo 
politikos įgyvendinimui nenumatytos savivaldybės strateginiuose 
ar veiklos planavimo dokumentuose). 

 Neįgyvendinami arba retai įgyvendinami bendri savivaldybės ir 
jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų projektai. 

 Jaunimo organizacijos beveik nesikreipia dėl finansinės ar 
materialinės paramos skyrimo. 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos nesikreipia 
pagalbos į savivaldybę užmezgant tarptautinius ryšius; į 
tarptautines delegacijas jaunimo atstovai neįtraukiami arba 
įtraukiami labai retai. 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

1 – visai 
neatitinka 

 Neskiriama finansinė parama. 
 Neskiriama materialinė parama. 
 Savivaldybė neįgyvendina bendrų projektų su jaunimo ar su 

jaunimu dirbančiomis organizacijomis. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybė 
nepadeda užmegzti tarptautinių ryšių, jaunimo atstovai 
neįtraukiami į tarptautines delegacijas. 

Šaltinis: sudaryta autorių  
 
12 lentelėje pateikiamas „pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Geriausia 
paramos jaunimui situacija yra Trakų rajono savivaldybėje, ją vejasi Marijampolės ir Ukmergės 
rajono savivaldybės. Tuo tarpu silpniausia situacija yra Plungės rajono, Kretingos rajono, 
Elektrėnų rajono ir Švenčionių rajono savivaldybėse, nors kai kuriose šių savivaldybių situacija 
yra gerėjanti. 
 
12 lentelė. „Pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Parama jaunimui“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Trakų r. sav. 
(23,48 %) 

5 – puikiai  Savivaldybė stabiliai ir intensyviai remia jaunimo ir su jaunimu 
dirbančias organizacijas, vietos bendruomenes, neformalias 
jaunimo grupes, skirdama finansinę, materialinę ir kitokią paramą. 

 Aiškiai reglamentuota finansinės paramos jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms skyrimo tvarka. 

 Finansinės paramos apimtys palyginti didelės, atsižvelgiant į 
savivaldybės dydį ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų 
skaičių; skiriamos lėšos per 2008-2011 m. laikotarpį nemažėjo arba 
mažėjo neženkliai. 

 Nustatomi finansuojamų veiklų prioritetai. 
 Jaunimo organizacijoms pagal panaudos sutartį savivaldybė skiria 

patalpas buveinei; skiriama parama jaunimo organizacijų 
registravimui. 

 Įgyvendinami bendri savivaldybės ir jaunimo bei su jaunimu 
dirbančių organizacijų projektai. 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybė 
padeda užmegzti tarptautinius ryšius. 

 Jaunimo atstovai įtraukiami į tarptautines delegacijas. 
Marijampolės 
sav. (24,06 %) 
Ukmergės r. 
sav. (22,09 %) 
 

4,5 – labai 
gerai 

 Skiriama finansinė, materialinė ir kitokia parama. 
 Reglamentuota finansinės paramos skyrimo tvarka. 
 Finansinės paramos apimtys, palyginus su kitomis savivaldybėmis, 

yra didelės. 
 Nustatomi finansuojamų veiklų prioritetai. 
 Jaunimo organizacijoms pagal panaudos sutartį savivaldybė skiria 

patalpas buveinei (Ukmergės r. sav. – skiria ribotai). 
 Įgyvendinami bendri savivaldybės ir jaunimo bei su jaunimu 

dirbančių organizacijų projektai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybė 

padeda užmegzti tarptautinius ryšius. 
 Dėl ekonominio sunkmečio sumažėjusi finansinė parama. 
 Į tarptautines delegacijas jaunimo atstovai neįtraukiami arba 

įtraukiami gana retai. 
 Neskiriama parama neformalioms jaunimo grupėms. 



49 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Tauragės r. 
sav. (24,54 %) 
Kėdainių r. 
sav. (22,67 %) 
Utenos r. sav. 
(22,62 %) 
 

4 – gerai  Skiriama finansinė, materialinė ir kitokia parama. 
 Finansinės paramos apimtys, palyginus su kitomis savivaldybėmis, 

yra vidutinės. 
 Reglamentuota finansinės paramos skyrimo tvarka. 
 Jaunimo organizacijoms pagal panaudos sutartį savivaldybė skiria 

patalpas buveinei (išskyrus: Utenos r. sav.). 
 Įgyvendinami bendri savivaldybės ir jaunimo bei su jaunimu 

dirbančių organizacijų projektai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybė 

padeda užmegzti tarptautinius ryšius (išskyrus: Tauragės r. sav.). 
 Neišskiriami prioritetai finansuojamoms veikloms. 
 Dėl ekonominio sunkmečio sumažėjusi finansinė parama. 
 Į tarptautines delegacijas jaunimo atstovai neįtraukiami arba 

įtraukiami gana retai (išskyrus: Tauragės r. sav.). 
 Vidutinės metinės paramos apimtys ir skiriama paramos apimtis 

vienam projektui. 
Mažeikių r. 
sav. (24,53 %) 
Akmenės r. 
sav. (24,51 %) 
Birštono sav. 
(24,43 %) 
Druskininkų 
sav. (23,09 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Skiriama finansinė, materialinė ir kitokia parama. 
 Vidutinės-mažos skiriamos finansinės paramos apimtys, palyginus 

su kitomis savivaldybėmis. 
 Finansinės paramos skyrimo tvarka reglamentuota nepakankamai 

(pvz., nepriimti projektų atrankos konkurso nuostatai). 
 Įgyvendinama mažai bendrų savivaldybės ir jaunimo bei su 

jaunimu dirbančių organizacijų projektų. 
 Neišskiriami prioritetai finansuojamoms veikloms (išskyrus: 

Druskininkų sav.). 
 Per pastaruosius trejus metus sumažėjusios finansinės paramos 

apimtys. 
 Neskiriama parama neformalioms jaunimo grupėms (Mažeikių r. 

sav. – labai maža). 
 Jaunimo organizacijos retai kreipiasi dėl finansinės ar materialinės 

paramos skyrimo. 
 Neorganizuojami idėjų generavimo, projektų rengimo mokymai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos retai kreipiasi 

pagalbos į savivaldybę užmezgant tarptautinius ryšius (išskyrus: 
Akmenės r. sav.); į tarptautines delegacijas jaunimo atstovai 
neįtraukiami arba įtraukiami labai retai (Akmenės r. sav. – n.d.). 

Plungės r. sav. 
(25,88 %) 
Kretingos r. 
sav. (24,45 %) 
Elektrėnų sav. 
(23,58 %) 
Švenčionių r. 
sav. (22,56 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Skiriama labai ribota finansinė, materialinė ir / ar kitokia parama. 
 Per pastaruosius trejus metus ženkliai sumažėjusios finansinės 

paramos apimtys. 
 Finansinės paramos skyrimo tvarka nereglamentuota (pvz., 

nepriimti projektų atrankos konkurso nuostatai, lėšos jaunimo 
politikos įgyvendinimui nenumatytos savivaldybės strateginiuose 
ar veiklos planavimo dokumentuose); (išskyrus: Kretingos r. sav.). 

 Labai retai įgyvendinami bendri savivaldybės ir jaunimo bei su 
jaunimu dirbančių organizacijų projektai. 

 Jaunimo organizacijos retai kreipiasi dėl finansinės ar materialinės 
paramos skyrimo. 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos nesikreipia arba 
retai kreipiasi pagalbos į savivaldybę užmezgant tarptautinius 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

ryšius; į tarptautines delegacijas jaunimo atstovai neįtraukiami 
arba įtraukiami labai retai. 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

2 – silpnai  Finansinė, materialinė ir / ar kitokia parama beveik neskiriama. 
 Finansinės paramos skyrimo tvarka nereglamentuota (pvz., 

nepriimti projektų atrankos konkurso nuostatai, lėšos jaunimo 
politikos įgyvendinimui nenumatytos savivaldybės strateginiuose 
ar veiklos planavimo dokumentuose). 

 Neįgyvendinami arba retai įgyvendinami bendri savivaldybės ir 
jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų projektai. 

 Jaunimo organizacijos nesikreipia dėl finansinės ar materialinės 
paramos skyrimo. 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos nesikreipia 
pagalbos į savivaldybę užmezgant tarptautinius ryšius; į 
tarptautines delegacijas jaunimo atstovai neįtraukiami arba 
įtraukiami labai retai. 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

1 – visai 
neatitinka 

 Neskiriama finansinė parama. 
 Neskiriama materialinė parama. 
 Savivaldybė neįgyvendina bendrų projektų su jaunimo ar su 

jaunimu dirbančiomis organizacijomis. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybė 

nepadeda užmegzti tarptautinių ryšių, jaunimo atstovai 
neįtraukiami į tarptautines delegacijas. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
13 lentelėje pateikiamas „kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Geriausia 
paramos jaunimui situacija yra Pasvalio ir Pakruojo rajonų savivaldybėse. Tuo tarpu silpniausia 
situacija yra Joniškio, Kauno ir Vilniaus rajonų savivaldybėse. 
 
13 lentelė. „Kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Parama jaunimui“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

5 – puikiai  Savivaldybė stabiliai ir intensyviai remia jaunimo ir su jaunimu 
dirbančias organizacijas, vietos bendruomenes, neformalias 
jaunimo grupes, skirdama finansinę, materialinę ir kitokią paramą. 

 Aiškiai reglamentuota finansinės paramos jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms skyrimo tvarka. 

 Finansinės paramos apimtys palyginti didelės, atsižvelgiant į 
savivaldybės dydį ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų 
skaičių; skiriamos lėšos per 2008-2011 m. laikotarpį nemažėjo 
arba mažėjo neženkliai. 

 Nustatomi finansuojamų veiklų prioritetai. 
 Jaunimo organizacijoms pagal panaudos sutartį savivaldybė skiria 

patalpas buveinei; skiriama parama jaunimo organizacijų 
registravimui. 

 Įgyvendinami bendri savivaldybės ir jaunimo bei su jaunimu 
dirbančių organizacijų projektai. 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybė 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

padeda užmegzti tarptautinius ryšius. 
 Jaunimo atstovai įtraukiami į tarptautines delegacijas. 

Pasvalio r. sav. 
(24,74 %) 
Pakruojo r. 
sav. (24,37 %) 

4,5 – labai 
gerai 

 Skiriama finansinė, materialinė ir kitokia parama. 
 Reglamentuota finansinės paramos skyrimo tvarka. 
 Finansinės paramos apimtys, palyginus su kitomis savivaldybėmis, 

yra didelės. 
 Skiriama parama neformalioms jaunimo grupėms. 
 Jaunimo organizacijoms pagal panaudos sutartį savivaldybė skiria 

patalpas buveinei. 
 Įgyvendinami bendri savivaldybės ir jaunimo bei su jaunimu 

dirbančių organizacijų projektai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybė 

padeda užmegzti tarptautinius ryšius. 
 Dėl ekonominio sunkmečio sumažėjusi finansinė parama 

(išskyrus: Pakruojo r. sav.). 
 Į tarptautines delegacijas jaunimo atstovai neįtraukiami arba 

įtraukiami gana retai (išskyrus: Pakruojo r. sav.). 
Šilalės r. sav. 
(27,49 %) 
Klaipėdos r. 
sav. (23,92 %) 
Kaišiadorių r. 
sav. (22,43 %) 

4 – gerai  Skiriama finansinė, materialinė ir kitokia parama. 
 Finansinės paramos apimtys, palyginus su kitomis savivaldybėmis, 

yra vidutinės. 
 Reglamentuota finansinės paramos skyrimo tvarka. 
 Jaunimo organizacijoms pagal panaudos sutartį savivaldybė skiria 

patalpas buveinei (Klaipėdos r. sav. – ribotai). 
 Įgyvendinami bendri savivaldybės ir jaunimo bei su jaunimu 

dirbančių organizacijų projektai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybė 

padeda užmegzti tarptautinius ryšius (išskyrus: Šilalės r. sav.). 
 Neišskiriami prioritetai finansuojamoms veikloms (Šilalės r. sav., 

Klaipėdos r. sav. – n.d.). 
 Dėl ekonominio sunkmečio sumažėjusi finansinė parama 

(išskyrus: Klaipėdos r. sav.). 
 Į tarptautines delegacijas jaunimo atstovai neįtraukiami arba 

įtraukiami gana retai (išskyrus: Šilalės r. sav.). 
 Vidutinės metinės paramos apimtys ir skiriama paramos apimtis 

vienam projektui. 
Rietavo sav. 
(27,63 %) 
Šilutės r. sav. 
(25,93 %) 
Šakių r. sav. 
(24,83 %) 
Vilkaviškio r. 
sav. (24,46 %) 
Šiaulių r. sav. 
(24,30 %) 
Šalčininkų r. 
sav. (24,26 %) 
Radviliškio r. 
sav. (24,05 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Skiriama finansinė, materialinė ir kitokia parama. 
 Vidutinės-mažos skiriamos finansinės paramos apimtys, palyginus 

su kitomis savivaldybėmis. 
 Finansinės paramos skyrimo tvarka reglamentuota 

nepakankamai, pvz., nepriimti projektų atrankos konkurso 
nuostatai (išskyrus: Šiaulių r. sav., Radviliškio r. sav., Kazlų Rūdos 
sav., Zarasų r. sav.; Šakių r. sav. – n.d.). 

 Įgyvendinama mažai bendrų savivaldybės ir jaunimo bei su 
jaunimu dirbančių organizacijų projektų. 

 Neišskiriami prioritetai finansuojamoms veikloms (išskyrus: Šiaulių 
r. sav. prioritetas – neformalių grupių projektai; Šilutės r. sav. – 
siaura sritis, Šakių r. sav., Radviliškio r. sav. – n.d.). 

 Per pastaruosius trejus metus sumažėjusios finansinės paramos 
apimtys (išskyrus: Šakių r. sav., Šiaulių r. sav.; Radviliškio r. sav. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Kazlų Rūdos 
sav. (23,25 %) 
Molėtų r. sav. 
(23,16 %) 
Zarasų r. sav. 
(23,11 %) 
Rokiškio r. 
sav. (22,95 %) 
Anykščių r. 
sav. (22,76 %) 
Ignalinos r. 
sav. (21,48 %) 

didėjo). 
 Neskiriama parama neformalioms jaunimo grupėms (išskyrus: 

Vilkaviškio r. sav., Kazlų Rūdos sav.; Šakių r. sav., Šilutės r. sav. – 
n.d.). 

 Jaunimo organizacijos retai kreipiasi dėl finansinės ar materialinės 
paramos skyrimo (išskyrus: Vilkaviškio r. sav., Zarasų r. sav.; 
Šilutės r. sav. – vidutiniškai). 

 Neorganizuojami idėjų generavimo, projektų rengimo mokymai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos retai kreipiasi 

pagalbos į savivaldybę užmezgant tarptautinius ryšius (Radviliškio 
r. sav. – n.d.); į tarptautines delegacijas jaunimo atstovai 
neįtraukiami arba įtraukiami labai retai (Radviliškio r. sav., Zarasų 
r. sav. – n.d.). 

Pagėgių sav. 
(26,58 %) 
Kalvarijos sav. 
(25,60 %) 
Panevėžio r. 
sav. (24,24 %) 
Jurbarko r. 
sav. (24,23 %) 
Širvintų r. sav. 
(23,87 %) 
Raseinių r. 
sav. (23,81 %) 
Kupiškio r. 
sav. (23,73 %) 
Prienų r. sav. 
(23,14 %) 
Varėnos r. sav. 
(23,11 %) 
Biržų r. sav. 
(23,04 %) 
Alytaus r. sav. 
(22,96 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Skiriama labai ribota finansinė (Pagėgių sav. – n.d.), materialinė ir 
/ ar kitokia parama. 

 Per pastaruosius trejus metus ženkliai sumažėjusios finansinės 
paramos apimtys (išskyrus: Kalvarijos sav., Jurbarko r. sav., Prienų 
r. sav., Alytaus r. sav.; Pagėgių sav., Panevėžio r. sav. – n.d., 
Raseinių r. sav. trūksta duomenų palyginimui). 

 Finansinės paramos skyrimo tvarka nereglamentuota, pvz., 
nepriimti projektų atrankos konkurso nuostatai, lėšos jaunimo 
politikos įgyvendinimui nenumatytos savivaldybės strateginiuose 
ar veiklos planavimo dokumentuose (išskyrus: Jurbarko r. sav.; 
Širvintų r. sav. – itin mažai). 

 Labai retai įgyvendinami bendri savivaldybės ir jaunimo bei su 
jaunimu dirbančių organizacijų projektai. 

 Jaunimo organizacijos retai kreipiasi dėl finansinės ar materialinės 
paramos skyrimo. 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos nesikreipia arba 
retai kreipiasi pagalbos į savivaldybę užmezgant tarptautinius 
ryšius; į tarptautines delegacijas jaunimo atstovai neįtraukiami 
arba įtraukiami labai retai (Alytaus r. sav. – pavieniai atvejai). 

Joniškio r. sav. 
(24,62 %) 
Kauno r. sav. 
(23,32 %) 
Vilniaus r. sav. 
(22,79 %) 

2 – silpnai  Finansinė, materialinė ir / ar kitokia parama beveik neskiriama. 
 Finansinės paramos skyrimo tvarka nereglamentuota, pvz., 

nepriimti projektų atrankos konkurso nuostatai, lėšos jaunimo 
politikos įgyvendinimui nenumatytos savivaldybės strateginiuose 
ar veiklos planavimo dokumentuose (išskyrus: Joniškio r. sav.). 

 Neįgyvendinami arba retai įgyvendinami bendri savivaldybės ir 
jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų projektai. 

 Jaunimo organizacijos beveik nesikreipia dėl finansinės ar 
materialinės paramos skyrimo. 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos nesikreipia 
pagalbos į savivaldybę užmezgant tarptautinius ryšius; į 
tarptautines delegacijas jaunimo atstovai neįtraukiami arba 
įtraukiami labai retai (išskyrus: Vilniaus r. sav.; Kauno r. sav. – 
n.d.). 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

1 – visai 
neatitinka 

 Neskiriama finansinė parama. 
 Neskiriama materialinė parama. 
 Savivaldybė neįgyvendina bendrų projektų su jaunimo ar su 

jaunimu dirbančiomis organizacijomis. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms savivaldybė 

nepadeda užmegzti tarptautinių ryšių, jaunimo atstovai 
neįtraukiami į tarptautines delegacijas. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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 5. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO 
MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS 

Šiame skyriuje pateikiamos apibendrintos išvados apie tai, kokiu mastu 53 vertintose 
savivaldybėse yra išplėtota jaunimo neformalaus ugdymo, jaunimo mokymo ir konsultavimo 
veikla bei asmenų, dirbančių su jaunimu, veikla. Jaunimo neformalus ugdymas yra kryptinga 
veikla, kuria, plėtojant jauno žmogaus asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, 
siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo 
problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime14. Asmenys, dirbantys su jaunimu – tie 
asmenys, kurie dirba jaunimo veiklos srityje, t. y. kai jauni asmenys yra ne šeimoje, ne 
pamokose ir ne darbe. Dauguma dirba savivaldybių švietimo, kultūros, sporto, socialinėse 
institucijose ir pagal svarbiausią veiklos profilį vadinami pedagogais (vadovauja būreliui 
mokykloje), socialiniais pedagogais, kultūros darbuotojais, sporto treneriais, socialiniais 
darbuotojais. Kai kuriems iš jų jaunimo ugdymas yra tik viena iš veiklos sričių. 
 

 
Remiantis surinktais duomenimis, jaunimo neformalus ugdymas, jaunimo mokymas ir 
konsultavimas vis dar išlieka nepakankamai išplėtota jaunimo politikos sritis Beveik pusė (apie 
46 proc.) apklaustų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų teigė, kad jaunimui 
nepakanka neformalaus ugdymo ir jaunimo mokymo veiklų jų savivaldybėje (žr. 10 pav.). 
 
10 pav. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui, 
Jūsų savivaldybėje? Atsakymų proc. Visi respondentai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
                                                             

14 Lietuvos jaunimo neformalaus ugdymo asociacijos tinklalapis, http://www.jnu.lt/?id=14. 

5.1 Jaunimo neformalaus ugdymo, 
jaunimo mokymo ir konsultavimo 
situacija  
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Dar vidutiniškai apie 29 proc. respondentų teigė, kad neformalaus ugdymo ir jaunimo 
mokymo veiklų pakanka, bet jos yra ne visiems prieinamos. Neformalaus ugdymo ir jaunimo 
mokymo veiklų prieinamumas skirtingoms jaunimo grupėms yra ypač aktualus kaimo ir pusiau 
kaimo savivaldybėse, kur mokymo veiklų teikėjai yra dažniausiai susitelkę rajonų 
administraciniuose centruose ir kaimo vietovėse gyvenančiam jaunimui mažiau pasiekiami. Tik 
mažiau nei 20 proc. visų respondentų manė, kad neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų 
jaunimui, jų savivaldybėje pakanka.  
 
Savivaldybėse įgyvendinamas jaunimo neformalaus ugdymo ir jaunimo mokymo veiklas galima 
skirti į kelias grupes. Pirma, tai sporto ir kultūrinio ugdymo bei mokymo veiklos – įvairūs 
sporto užsiėmimai, meno, muzikos ir kiti kultūrinės veiklos būreliai, renginiai ir mokymai. Kaimo 
ir pusiau kaimo savivaldybėse ši ugdymo veiklų grupė sudaro didžiąją dalį visų neformalaus 
ugdymo ir mokymo veiklų. Didesnė dalis visų šių veiklų yra skirta mokyklinio amžiaus 
jaunuoliams. Neformaliu ugdymu paprastai užsiima meno ir sporto mokyklos, įvairios 
nevyriausybinės organizacijos, tarp jų ir jaunimo organizacijos, sporto klubai, kultūros centrai ir 
kt. Šios veiklos pirmiausia yra nukreiptos į jaunimo užimtumo didinimą. 
 
Antra, tai specializuotos jaunimo mokymo ir konsultavimo veiklos, kuriomis užsiima įvairios 
specializuotos valstybės institucijos savo atsakomybės rėmuose spręsdamos įvairias jaunimo 
problemas. Prie šių veiklų priskiriama darbo biržų vykdomų mokymų veikla, nukreipta į jaunimo 
nedarbo mažinimą ir įsidarbinimo didinimą, verslo informavimo centrų ir „Versli Lietuva“ 
atstovų veikla (pavyzdžiui, mokymai jauniesiems verslininkams ar jaunimo verslumo mokymai), 
nukreipta į verslo plėtrą savivaldybėse, ir kitų valstybės institucijų veikla, pavyzdžiui švietimo 
centrų veikla, nukreipta į mokinių ugdymą (pavyzdžiui, Marijampolės švietimo centras 
organizuoja mokymus jaunimui, skirtus mokinių ir studentų savivaldai stiprinti). Šių veiklų 
paskirtis yra spręsti tam tikras aiškiai apibrėžtas jaunimo problemas (pavyzdžiui, mažinti 
jaunimo nedarbą), arba įgyvendinti strateginius savivaldybės plėtros uždavinius (pavyzdžiui, 
skatinti verslo plėtrą). 
 
Trečia, kryptinga jaunimo neformalaus ugdymo ir mokymo veikla, kurią vykdo jaunimo ir su 
jaunimu dirbančios organizacijos, siekdamos įgyvendinti jaunimo politikos uždavinius ir spręsti 
jaunimo problemas. Tokioms veikloms priskiriami specializuoti mokymai, skirti aktyviajam 
jaunimui, pavyzdžiui, jaunimo lyderystės, pilietiškumo ugdymui, projektų rengimo, darbo 
komandoje įgūdžių stiprinimui, jaunimo organizacijų valdymui, ir pan. Šių veiklų paskirtis yra 
ugdyti sąmoningą, aktyvų pilietį, ugdyti tam tikras jaunimo kompetencijas ir įgūdžius, 
praversiančius aktyvioje veikloje. 
 
Ketvirtosios grupės veikloms priskiriama atvirojo darbo su jaunimu centrų veikla, taip pat 
renginiai, mokymai ir kitos veiklos, skirtos pasyviajam, mažiau socializuotam, mažiau į 
visuomenę integruotam jaunimui. Šioms veikloms savivaldybėse yra skiriama mažiausiai 
dėmesio, nors jaunimo pasyvumas ir jaunimo erdvių nebuvimas kaimo ir pusiau kaimo 
savivaldybėse, remiantis interviu duomenimis, šiose savivaldybėse yra viena iš didžiausių 
problemų. 
 
Apibendrinant visą vertinimo metu surinktą informaciją, galima išskirti kelis būdingus esamos 
jaunimo neformalaus ugdymo, mokymo ir konsultavimo situacijos trūkumus. Visų pirma, 
daugelyje savivaldybių yra nepakankama neformalaus ugdymo ir mokymo veiklų įvairovė. 
Kaimo ir pusiau kaimo savivaldybėse dominuoja į mokyklinio amžiaus jaunimą nukreiptos 
sporto, meninio ir kultūrinio ugdymo veiklos. Aktyviam, ypač vyresnio nei mokyklinio amžiaus, 
jaunimui skirtų neformalaus ugdymo ir mokymo veiklų pasiūla yra palyginti maža, tokios veiklos 
vykdomos nesistemingai. Mažiausia kryptingai ir sistemingai įgyvendinamų neformalaus 
ugdymo ir mokymo veiklų įvairovės pasiūla skirta pasyviajam, socialiai pažeidžiamam jaunimui. 
Ne visose savivaldybėse veikia atvirieji jaunimo centrai (nors situacija sparčiai taisosi, žr. 8.2 
skyrių). Šių centrų pagalba galima lengviau pasiekti probleminį jaunimą, įtraukti nemotyvuotus, 
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neorganizuotus jaunuolius į socialiai ir pilietiškai naudingas veiklas, sukurti jaunimo erdves, kur 
jaunuoliai galėtų nevaržomi bendrauti.  
 
Reta savivaldybė, organizuodama neformalaus ugdymo veiklas ir numatydama priemones, 
išskiria skirtingus poreikius turinčias jaunimo grupes. Vienas iš pagrindinių trūkumų yra tai, kad 
beveik nė vienoje savivaldybėje nėra sistemingai tiriami jaunimo neformalaus ugdymo ir 
mokymo poreikiai. Savivaldybėse yra pavienių jaunimo mokymosi poreikių tyrimų apraiškų – 
tokius poreikius mokinių tarpe kartais tiria mokinių tarybos, kai kurios jaunimo organizacijos 
tiria mokymosi poreikius savo narių tarpe. Tačiau, nors dauguma apklaustų jaunimo ar su 
jaunimu dirbančių organizacijų nurodė, kad nuolatos vykdo ar yra vykdę mokymus jaunimui (žr. 
11 ir 12 pav.), tik vidutiniškai apie 14 proc. organizacijų reguliariai tiria jaunimo mokymosi 
poreikius. Tikėtina, kad dėl šios priežasties tiek mokymo temų pasiūla, tiek mokymų kokybė ir 
įgytų žinių panaudojimas yra žemesni nei galėtų būti, jeigu savivaldybių lygmeniu būtų 
nuosekliai įvertinti skirtingų jaunimo gupių neformalaus ugdymo ir mokymo poreikiai. 
 

11 pav. Ar Jūsų organizacija vykdo mokymus 
jaunimui? Atsakymų proc. Visi respondentai. 

12 pav. Ar tiriate jaunimo mokymo poreikius? 
Atsakymų proc. Visi respondentai. 

Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Remiantis interviu duomenimis, aktyviajam jaunimui aktualūs jaunimo lyderių, komandos 
formavimo, bendradarbiavimo ugdymo mokymai įsidarbinimo galimybių didinimo, įskaitant 
verslo kūrimą, asmenybės aktyvumo skatinimo mokymai, projektų rengimo ir projektų idėjų 
vystymo mokymai bei įvairūs mokymai, vykstantys neformalioje aplinkoje. Jaunimo lyderiams ir 
jaunimo organizacijoms taip pat aktualūs mokymai ir konsultavimas jaunimo organizacijų 
veiklos klausimais (organizacijų atskaitomybė, finansinės veiklos vykdymas ir kt.). Darbas su 
pasyviuoju, socialiai pažeidžiamu jaunimu tuo tarpu reikalauja visai kitokių ugdymo ir mokymo 
temų bei formų, daugiau paremtų patyrimu, įgyvendinamų neformalioje aplinkoje15. 
 
Tik dalis savivaldybių savo strateginiuose dokumentuose, ypač reglamentuojančiuose 
jaunimo politikos uždavinius ir jų įgyvendinimą, numato aiškius jaunimo neformalaus 
ugdymo ir mokymo tikslus ir jiems įgyvendinti skirtas priemones. Labai dažnai neformalaus 
ugdymo tikslai apsiriboja jaunimo, ypač mokinių, kūrybinės veiklos skatinimu ir vaikų 
neformaliojo neformalaus ugdymo skatinimu (t.y. popamokine veikla).  
 

                                                             
15 Tokių novatoriškų mokymo formų pavyzdžių pateikia įvairios Lietuvoje jau atliktos studijos, pavyzdžiui, VšĮ Viešosios politikos 

ir vadybos institutas su partneriais atliktas tyrimas „Pažeidžiamo jaunimo integracijos į darbo rinką arba ankstyvojo 
pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijos, reintegracijos į švietimo sistemą inovatyvių sprendimų analizė“, 2008. 
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Gerąja patirtimi šioje srityje galima laikyti neformalaus ugdymo ir mokymo paslaugų 
plėtrą Kaišiadorių rajono savivaldybėje. 2006 – 2008 m. Pilietinių iniciatyvų centras 
kartu su Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą 
„Neformalaus ugdymo organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas Kaišiadorių 
rajono savivaldybėje“. Projektas buvo vykdomas pagal Bendrojo programavimo 
dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą 
gyvenimą sąlygų plėtojimas“ ir iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo 
lėšomis. Vykdyto projekto tikslas – vyraujančio požiūrio į neformalų ugdymą keitimas 
ir neformalaus švietimo efektyvumo didinimas. Projektas buvo orientuotas į 
moksleivių, bendruomenės ir darbo rinkos poreikius.  
 
Vykdant projektą buvo sukurtas ir Kaišiadorių rajono savivaldybėje įgyvendintas naujas 
neformalaus ugdymo organizavimo modelis. Remiantis šiuo modeliu, visose 
Kaišiadorių savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose pradėjo dirbti tik už moksleivių 
neformalųjį ugdymą ir moksleivių laisvalaikio poreikių tenkinimą atsakingi 
neformalaus švietimo specialistai, savivaldybėje sukurta nauja – neformalaus švietimo 
koordinatoriaus, atsakingo už neformalaus ugdymo politikos vykdymą savivaldybėje – 
pareigybė, taip pat sukurta vaikų švietimo programų savivaldybėje kūrimo metodika, 
parengti neformalaus švietimo vertinimo kokybiniai ir kiekybiniai kriterijai. Su kitomis 
šalies savivaldybėmis buvo pasidalinta vykdant projektą įgyta patirtimi. Vykdant 
projektą „Neformalaus ugdymo organizavimo modelio sukūrimas ir įdiegimas 
Kaišiadorių rajono savivaldybėje“, užklasinę veiklą vykdantiems Kaišiadorių rajono 
specialistams buvo suorganizuota dešimt dviejų dienų kvalifikacijos kėlimo seminarų. 
Per seminarus su projektu ir praktiniu parengto neformalaus ugdymo organizavimo 
modelio įgyvendinimu buvo supažindinti 492 savivaldybės mokytojai. Įgyvendinus 
projektą kartą per metus organizuojami asmenų, atsakingų už neformaliojo ugdymo 
organizavimą mokyklose pasitarimai.  
 
Kaišiadorių rajono savivaldybėje ir toliau rengiami bei įgyvendinami neformalaus 
ugdymo plėtros projektai, pvz., projektas „Gerosios patirties mainai vaikų 
neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“, kurio 
metu sukurta neformaliojo ugdymo metodinė bazė Zūbiškėse, kur šiuo metu rengiama 
nuolatinė stovykla. 
 
Kita vertus, šis projektas ir tęstinė jo veikla taip pat yra daugiausiai orientuota į 
mokyklinio amžiaus jaunimą. 

 
Galiausiai, savivaldybėse trūksta dėmesio asmenų, dirbančių su jaunimu, bendradarbiavimui 
stiprinti ir kvalifikacijai kelti. Kaimo savivaldybės dažnai susiduria su sunkumais pritraukiant 
kvalifikuotus specialistus dirbti su jaunimu. Asmenų, dirbančių su jaunimu, trūksta beveik visose 
savivaldybėse. Labai dažnai susiduriama su situacija, kuomet atvirojo darbo su jaunimu 
centruose dirba labai mažai specialistų ir jie turi tik dalį etato, jų atlyginimai maži, o 
kvalifikacijos tobulinimui neskiriama pakankamai lėšų. Todėl motyvuoti šiuos specialistus yra 
palyginti sudėtinga.  
 
Interviu duomenimis, asmenims, dirbantiems su jaunimu, reikalingos žinios apie darbo su 
jaunimu specifiką ir skirtingų jaunimo grupių poreikius. Kaip ypač naudingi buvo nurodyti 
Pilietinių iniciatyvų centro organizuoti mokymai apie jaunimo subkultūras. 2009 m. spalio-
lapkričio mėnesiais Pilietinių iniciatyvų centras LR Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu 
dvidešimtyje savivaldybių organizavo nemokamus seminarus „Jaunimo subkultūros ir jų 
valdymo galimybės mokykloje“. Seminarų metu buvo aptariamos šios temos: kitoniškumo 



58 

fenomenas ir jo raida, jaunimo subkultūros, jaunimo subkultūros ir įstatymai, 
bendradarbiavimas su jaunimo subkultūromis. Seminarai buvo skirti įvairių dalykų mokytojams, 
klasės vadovams, administracijos atstovams, socialiniams pedagogams, vyresniųjų klasių 
mokiniams. Seminarus vedė ne tik Pilietinių iniciatyvų centro darbuotojai, bet ir visuomenei 
žinomi muzikantai: grupės „G&G Sindikatas“ įkūrėjas Gabrielius Liaudanskas-Svaras, grupės 
„Skamp“ nariai Viktoras Diawara ir Vilius Alesius.  
 
Su jaunimu dirbantys specialistai taip pat turėtų būti mokomi vadovavimo jaunimo grupėms. 
Siekiant palaikyti jaunimo susidomėjimą, su jaunimu dirbančius specialistus būtina nuolatos 
supažindinti su naujomis neformalaus ugdymo metodikomis ir šių metodikų taikymu vykdant 
atitinkamą veiklą. 
 

Gerosios praktikos pavyzdžiu galima laikyti Kėdainių rajono savivaldybėje 
organizuotus pedagoginių-psichologinių žinių kursus asmenims, dirbantiems su vaikais 
ir jaunimu, bet neturintiems atitinkamo išsilavinimo. Tokiu būdu siekta ne tik padidinti 
darbuotojų su vaikais ir jaunimu skaičių, bet ir užtikrinti šio darbo kokybę.  
 
Kitas įdomus neformalaus mokymo pavyzdys – Radviliškio rajone veikianti 
demokratijos ir socialinių įgūdžių mokykla “Ateitis” - dvimetė jaunųjų valdininkų 
mokykla, ugdanti gyvenimo demokratinėje visuomenėje įgūdžius, mokanti 
bendravimo ir bendradarbiavimo. Mokyklos direktorius - rajono meras. Darbą 
organizuoja dvi mokyklos mokytojos, viena iš jų yra savivaldybės Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė, kita – Radviliškio jaunimo mokyklos mokytoja. Mokyklos tikslai – 
sudominti jaunimą visuomeninio ir politinio šalies ir rajono gyvenimo problemomis, 
padėti jaunimui tapti aktyviais piliečiais, ugdyti gyvenimo demokratinėje visuomenėje 
įgūdžius, mokyti bendravimo ir bendradarbiavimo, supažindinti jaunimą su rajono 
savivaldybės veikla, mokyti daryti įtaką savivaldybės sprendimams. 

 
Remiantis surinktais duomenimis, 2008-2011 m. laikotarpiu jaunimo neformalaus ugdymo, 
mokymo ir konsultavimo situacija, įskaitant ir asmenų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijos 
tobulinimą, daugelyje savivaldybių pablogėjo dėl sumažėjusių savivaldybės biudžetų, lėšų 
taupymo, pablogėjusios verslo situacijos. Tačiau atskirose savivaldybėse situacija keitėsi į gera. 
Pavyzdžiui, Šalčininkų rajono savivaldybėje 2008-2009 įsisteigė bent dvi aktyvios jaunimo 
organizacijos, kurios ėmėsi iniciatyvos organizuojant jaunimo neformalųjį ugdymą ir mokymą, 
įskaitant ir veiklas, skirtas pasyviajam jaunimui, bei tarptautinius renginius jaunimui. 
 

 
14 lentelėje pateikiamas „miesto“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Apibendrinant, 
kuo didesnė savivaldybė, tuo geresnė yra neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų pasiūla ir jų 
kokybė. Nenuostabu, kad geriausia situacija yra Vilniaus miesto savivaldybėje, o sąlyginai 
prastesnė – mažesnėse savivaldybėse (Visagino, Neringos). 
 
 
 
 
 
14 lentelė. „Miesto“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Jaunimo neformalus ugdymas, 
jaunimo mokymai ir konsultavimas“ 

5.2 Savivaldybių įvertinimas 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  Atliekami mokymų ir konsultavimo poreikių tyrimai. 
 Mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė atitinka 

poreikius. 
 Plati neformalaus ugdymo veiklų įvairovė, geras prieinamumas, 

tolygus paplitimas savivaldybės teritorijoje. 
 Vertinama mokymų kokybė. 
 Su jaunimu dirbantiems asmenims sudaromos sąlygos kelti 

kvalifikaciją. 
Vilniaus m. 
sav. (19,96 %) 

4,5 – labai 
gerai 

 Pakankama neformalaus ugdymo veiklų įvairovė.  
 Atliekami mokymų ir konsultavimo poreikių tyrimai. 
 Mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė atitinka 

poreikius. 
 Vertinama mokymų kokybė. 
 Su jaunimu dirbantiems asmenims sudaromos sąlygos kelti 

kvalifikaciją. 
 Neformalaus ugdymo veiklos po savivaldybės teritoriją pasiskirstę 

netolygiai, mažiau prieinamos atokiose vietovėse gyvenančiam 
jaunimui. 

Panevėžio m. 
sav. (21,76 %) 
Kauno m. sav. 
(20,40 %) 

4 – gerai  Pakankama neformalaus ugdymo veiklų, mokymų ir konsultavimo 
temų ir metodų įvairovė. 

 Vertinama mokymų kokybė. 
 Su jaunimu dirbantiems asmenims sudaromos sąlygos kelti 

kvalifikaciją. 
 Nepakankami, retai atliekami mokymų ir konsultavimo poreikių 

tyrimai, nerenkami duomenys apie neformalaus mokymo ir 
ugdymo veiklas. 

 Neformalaus ugdymo veiklos po savivaldybės teritoriją pasiskirstę 
netolygiai, ne visi norintys gali jose dalyvauti. 

Visagino sav. 
(23,22 %) 
Alytaus m. sav. 
(22,80 %) 
Palangos m. 
sav. (21,86 %) 
Neringos sav. 
(21,45 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Ribotas neformalaus ugdymo veiklų pasirinkimas.  
 Ribota mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė. 
 Su jaunimu dirbantiems asmenims sudaromos vidutiniškos sąlygos 

kelti kvalifikaciją. 
 Neatliekami arba retai atliekami mokymų ir konsultavimo poreikių 

tyrimai.  
 Neatliekami arba retai atliekami mokymų kokybės vertinimai. 
 Su jaunimu dirbantys asmenys po savivaldybės teritoriją pasiskirstę 

netolygiai. 
 Neužtikrinamos galimybės dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose 

atokesnėse vietovėse gyvenančiam jaunimui. 
Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

2,5 – silpnai 
– vidutiniškai 

 Savivaldybės administraciniuose centruose užtikrinama pavienių 
neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų pasiūla. 

 Nepakankama mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė. 
 Nepakankamas neformalaus ugdymo veiklų pasirinkimas.  
 Neatliekami mokymų ir konsultavimo poreikių tyrimai.  
 Neatliekami mokymų kokybės vertinimai. 
 Trūksta su jaunimu dirbančių asmenų. 
 Neužtikrinamos galimybės dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose 

atokesnėse vietovėse gyvenančiam jaunimui. 
Nėra miesto 2 – silpnai  Neatliekami mokymų, konsultavimo ir neformalaus ugdymo 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

poreikių tyrimai. 
 Mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė neatitinka 

poreikių. 
 Trūksta su jaunimu dirbančių asmenų.  

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Nevykdomos mokymų ir konsultavimo veiklos. 
 Neatliekami mokymų ir konsultavimo poreikių tyrimai. 
 Didelis neformalaus ugdymo veiklų trūkumas. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
15 lentelėje pateikiamas „pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Sąlyginai 
geriausia situacija yra Akmenės rajono, Marijampolės ir Mažeikių rajono savivaldybėse. 
Remiantis surinktais duomenimis, sąlyginai blogiausia neformalaus ugdymo ir mokymo situacija 
yra Birštono, Druskininkų rajono, Plungės ir Kretingos rajonų savivaldybėse. 
 
15 lentelė. „Pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Jaunimo neformalus 
ugdymas, jaunimo mokymai ir konsultavimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  Atliekami mokymų ir konsultavimo poreikių tyrimai. 
 Mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė atitinka 

poreikius. 
 Plati neformalaus ugdymo veiklų įvairovė, geras prieinamumas, 

tolygus paplitimas savivaldybės teritorijoje. 
 Vertinama mokymų kokybė. 
 Su jaunimu dirbantiems asmenims sudaromos sąlygos kelti 

kvalifikaciją. 
Mažeikių r. 
sav. (24,53 %) 
Akmenės r. 
sav. (24,51 %) 
Marijampolės 
sav. (24,06 %) 

4,5 – labai 
gerai 

 Pakankama neformalaus ugdymo veiklų įvairovė.  
 Atliekami mokymų ir konsultavimo poreikių tyrimai. 
 Mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė atitinka 

poreikius. 
 Vertinama mokymų kokybė (Akmenės r. sav. – n.d.). 
 Su jaunimu dirbantiems asmenims sudaromos sąlygos kelti 

kvalifikaciją. 
 Neformalaus ugdymo veiklos po savivaldybės teritoriją pasiskirstę 

netolygiai, mažiau prieinamos atokiose vietovėse gyvenančiam 
jaunimui. 

Tauragės r. 
sav. (24,54 %) 
Trakų r. sav. 
(23,48 %) 

4 – gerai  Pakankama neformalaus ugdymo veiklų, mokymų ir konsultavimo 
temų ir metodų įvairovė. 

 Vertinama mokymų kokybė (išskyrus: Tauragės r. sav. – n.d.). 
 Su jaunimu dirbantiems asmenims sudaromos sąlygos kelti 

kvalifikaciją. 
 Nepakankami, retai atliekami mokymų ir konsultavimo poreikių 

tyrimai, nerenkami duomenys apie neformalaus mokymo ir 
ugdymo veiklas. 

 Neformalaus ugdymo veiklos po savivaldybės teritoriją pasiskirstę 
netolygiai, ne visi norintys gali jose dalyvauti. 



61 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Elektrėnų sav. 
(23,58 %) 
Kėdainių r. 
sav. (22,67 %) 
Utenos r. sav. 
(22,62 %) 
Švenčionių r. 
sav. (22,56 %) 
Ukmergės r. 
sav. (22,09 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Ribotas neformalaus ugdymo veiklų pasirinkimas (išskyrus: 
Elektrėnų sav.).  

 Ribota mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė. 
 Su jaunimu dirbantiems asmenims sudaromos vidutiniškos sąlygos 

kelti kvalifikaciją. 
 Neatliekami arba retai atliekami mokymų ir konsultavimo poreikių 

tyrimai.  
 Neatliekami arba retai atliekami mokymų kokybės vertinimai. 
 Su jaunimu dirbantys asmenys po savivaldybės teritoriją pasiskirstę 

netolygiai (išskyrus: Švenčionių r. sav.). 
 Neužtikrinamos galimybės dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose 

atokesnėse vietovėse gyvenančiam jaunimui. 
Plungės r. sav. 
(25,88 %) 
Kretingos r. 
sav. (24,45 %) 
Birštono sav. 
(24,43 %) 
Druskininkų 
sav. (23,09 %) 
 

2,5 – silpnai 
– vidutiniškai 

 Savivaldybės administraciniuose centruose užtikrinama pavienių 
neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų pasiūla. 

 Nepakankama mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė. 
 Nepakankamas neformalaus ugdymo veiklų pasirinkimas.  
 Neatliekami mokymų ir konsultavimo poreikių tyrimai (išskyrus: 

Plungės r. sav.).  
 Neatliekami mokymų kokybės vertinimai. 
 Trūksta su jaunimu dirbančių asmenų. 
 Neužtikrinamos galimybės dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose 

atokesnėse vietovėse gyvenančiam jaunimui. 
Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

2 – silpnai  Neatliekami mokymų, konsultavimo ir neformalaus ugdymo 
poreikių tyrimai. 

 Mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė neatitinka 
poreikių. 

 Trūksta su jaunimu dirbančių asmenų.  
Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Nevykdomos mokymų ir konsultavimo veiklos. 
 Neatliekami mokymų ir konsultavimo poreikių tyrimai. 
 Didelis neformalaus ugdymo veiklų trūkumas. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
16 lentelėje pateikiamas „kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Geriausia 
situacija yra Šakių, Kaišiadorių ir Pasvalio rajonuose (atkreipiamas dėmesys, kad čia vertinta ne 
tik veiklų pasiūla, bet ir neformaliam ugdymui ir mokymui skiriamas dėmesys), o žemiausiai 
įvertintos – Rietavo, Prienų rajono ir Pagėgių rajono savivaldybės. 
 
16 lentelė. „Kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Jaunimo neformalus ugdymas, 
jaunimo mokymai ir konsultavimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 
skaičius, proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  Atliekami mokymų ir konsultavimo poreikių tyrimai. 
 Mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė atitinka 

poreikius. 
 Plati neformalaus ugdymo veiklų įvairovė, geras prieinamumas, 

tolygus paplitimas savivaldybės teritorijoje. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 
skaičius, proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

 Vertinama mokymų kokybė. 
 Su jaunimu dirbantiems asmenims sudaromos sąlygos kelti 

kvalifikaciją. 
Šakių r. sav. 
(24,83 %) 
Pasvalio r. sav. 
(24,74 %) 
Kaišiadorių r. 
sav. (22,43 %) 

4,5 – labai 
gerai 

 Pakankama neformalaus ugdymo veiklų įvairovė.  
 Atliekami mokymų ir konsultavimo poreikių tyrimai. 
 Mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė atitinka 

poreikius. 
 Vertinama mokymų kokybė (Šakių r. sav., Pasvalio r. sav. – n.d.). 
 Su jaunimu dirbantiems asmenims sudaromos sąlygos kelti 

kvalifikaciją. 
 Neformalaus ugdymo veiklos po savivaldybės teritoriją pasiskirstę 

netolygiai, mažiau prieinamos atokiose vietovėse gyvenančiam 
jaunimui. 

Pakruojo r. sav. 
(24,37 %) 
Zarasų r. sav. 
(23,11 %) 

4 – gerai  Pakankama neformalaus ugdymo veiklų, mokymų ir konsultavimo 
temų ir metodų įvairovė. 

 Vertinama mokymų kokybė (išskyrus: Pakruojo r. sav., Zarasų r. 
sav.). 

 Su jaunimu dirbantiems asmenims sudaromos sąlygos kelti 
kvalifikaciją. 

 Nepakankami, retai atliekami mokymų ir konsultavimo poreikių 
tyrimai, nerenkami duomenys apie neformalaus mokymo ir 
ugdymo veiklas. 

 Neformalaus ugdymo veiklos po savivaldybės teritoriją pasiskirstę 
netolygiai, ne visi norintys gali jose dalyvauti (išskyrus: Pakruojo r. 
sav.). 

Šilalės r. sav. 
(27,49 %) 
Šilutės r. sav. 
(25,93 %) 
Šiaulių r. sav. 
(24,30 %) 
Panevėžio r. 
sav. (24,24 %) 
Jurbarko r. sav. 
(24,23 %) 
Radviliškio r. 
sav. (24,05 %) 
Klaipėdos r. 
sav. (23,92 %) 
Raseinių r. sav. 
(23,81 %) 
Kupiškio r. sav. 
(23,73 %) 
Kazlų Rūdos 
sav. (23,25 %) 
Molėtų r. sav. 
(23,16 %) 
Biržų r. sav. 
(23,04 %) 
Alytaus r. sav. 

3 – 
vidutiniškai 

 Ribotas neformalaus ugdymo veiklų pasirinkimas.  
 Ribota mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė. 
 Su jaunimu dirbantiems asmenims sudaromos vidutiniškos sąlygos 

kelti kvalifikaciją (Raseinių r. sav. tokių sąlygų nesudaro, Alytaus r. 
sav. – n.d.). 

 Neatliekami arba retai atliekami mokymų ir konsultavimo poreikių 
tyrimai (išskyrus Raseinių r. sav.).  

 Neatliekami arba retai atliekami mokymų kokybės vertinimai 
(Jurbarko r. sav. – atlieka tik organizacijos, bet ne savivaldybė). 

 Su jaunimu dirbantys asmenys po savivaldybės teritoriją 
pasiskirstę netolygiai. 

 Neužtikrinamos galimybės dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose 
atokesnėse vietovėse gyvenančiam jaunimui. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 
skaičius, proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

(22,96 %) 
Rokiškio r. sav. 
(22,95 %) 
Anykščių r. sav. 
(22,76 %) 
Ignalinos r. sav. 
(21,48 %) 
Kalvarijos sav. 
(25,60 %) 
Joniškio r. sav. 
(24,62 %) 
Vilkaviškio r. 
sav. (24,46 %) 
Šalčininkų r. 
sav. (24,26 %) 
Širvintų r. sav. 
(23,87 %) 
Kauno r. sav. 
(23,32 %) 
Varėnos r. sav. 
(23,11 %) 
Vilniaus r. sav. 
(22,79 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Savivaldybės administraciniuose centruose užtikrinama pavienių 
neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų pasiūla. 

 Nepakankama mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė. 
 Nepakankamas neformalaus ugdymo veiklų pasirinkimas.  
 Neatliekami mokymų ir konsultavimo poreikių tyrimai (Vilniaus r. 

sav. atlieka tik kai kurios organizacijos, bet ne savivaldybė).  
 Neatliekami mokymų kokybės vertinimai (Vilniaus r. sav. atlieka 

tik kai kurios organizacijos, bet ne savivaldybė). 
 Trūksta su jaunimu dirbančių asmenų. 
 Neužtikrinamos galimybės dalyvauti neformalaus ugdymo veiklose 

atokesnėse vietovėse gyvenančiam jaunimui. 

Rietavo sav. 
(27,63 %) 
Pagėgių sav. 
(26,58 %) 
Prienų r. sav. 
(23,14 %) 

2 – silpnai  Neatliekami mokymų, konsultavimo ir neformalaus ugdymo 
poreikių tyrimai. 

 Mokymų ir konsultavimo temų ir metodų įvairovė neatitinka 
poreikių. 

 Trūksta su jaunimu dirbančių asmenų (Prienų r. sav. – n.d.).  

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

1 – visai 
neatitinka 

 Nevykdomos mokymų ir konsultavimo veiklos. 
 Neatliekami mokymų ir konsultavimo poreikių tyrimai. 
 Didelis neformalaus ugdymo veiklų trūkumas. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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 6. JAUNIMO INFORMAVIMAS 

Šiame skyrelyje pateikiama apibendrintos išvados apie tai, kokiu mastu 53 vertintose 
savivaldybėse yra išplėtotas jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą ir 
jaunimo veiklą.  
 

 
Informuodamos apie veiklą jaunimo politikos srityje skirtingų savivaldybių administracijos 
naudoja įvairius informavimo priemonių rinkinius. Kai kurios savivaldybės turi rubriką 
„Jaunimas“ savivaldybės interneto puslapyje, tačiau reta savivaldybė informaciją šioje rubrikoje 
dažnai atnaujina, kai kur skelbiama informacija nėra atnaujinta net kelis metus. Efektyviausias 
ir dažniausias naudojamas informavimo būdas yra jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovų, jaunimo lyderių informavimas asmeniškai, elektroniniu paštu. 
Betarpiškas informavimas paprastai yra JRK funkcija. Remiantis surinktais duomenimis, visose 
savivaldybėse, kuriose yra JRK, šis asmuo paprastai informuoja jaunimo organizacijas, 
neformalias jaunimo grupes, bendruomenes apie jaunimo veiklos galimybes, JRD vykdomas 
programas, ES programą „Veiklus jaunimas” ir kitas įvairių Lietuvos bei Europos Sąjungos fondų 
programas. JRK taip pat teikia informaciją jaunimo organizacijoms, neformalioms jaunimo 
grupėms, bendruomenėms ir visiems suinteresuotiems asmenims apie įvairius jaunimui skirtus 
renginius, mokymus, alternatyvaus jaunimo veiklos finansavimo šaltinius, konsultuoja apie 
projektų rengimą, jų vykdymo organizavimą bei ataskaitų rengimą. 
 
Remiantis jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausos duomenimis, 
paprastai daugiausiai informacijos jie gauna apie jaunimui aktualius renginius, projektų 
finansavimo galimybes ir savivaldybės įgyvendinamus projektus (žr. 13 pav.). 
 
13 pav. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie jaunimui aktualius 
renginius, projektų finansavimo galimybes, ir kt. aspektus (žr. pav.). Tik jaunimo ar su 
jaunimu dirbančios organizacijos. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 

6.1 Jaunimo informavimo situacija  
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Reikia pastebėti, kad jaunimo informavimo kokybė labai priklauso nuo JRK iniciatyvumo, 
aktyvumo ir to, kiek platus yra jo/jos kontaktų ratas savivaldybėje.  
 
Remiantis surinktais duomenimis, yra du esminiai jaunimo informavimo trūkumai. Pirma, 
informacija ne visas jaunimo grupes ir jaunimo organizacijas pasiekia vienodai. Apklausos 
duomenys rodo (žr. 13 pav.), kad informacija pasiekia ne visas organizacijas. Pavyzdžiui, 
sąlyginai prasčiau yra informuoti miestuose veikiančių organizacijų atstovai, tikėtina dėl to, kad 
turėti galutinį aktyvių jaunimo lyderių sąrašą mieste yra praktiškai neįmanoma. 
 
Antra, apie tam tikras jaunimo politikos sritis jaunimas yra informuotas prasčiau. Tai, kad 
savivaldybės administracija skirtingas jaunimo grupes ar skirtingas organizacijas informuoja 
nevienodai, įrodo ir respondentų nuomonių pasiskirstymas atsakant į klausimą, kaip jų 
nuomone savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą jaunimo politiką 
(žr. 14 pav.). Apytiksliai trečdalis respondentų manė, kad savivaldybė jaunimą informuoja 
vidutiniškai, trečdalis manė, kad labai išsamiai ar pakankamai išsamiai, ir dar apytiksliai 28 proc. 
respondentų manė, kad savivaldybė jaunimą ir kitas grupes informuoja mažai ar labai silpnai. 
 
14 pav. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą 
jaunimo politiką. Tik jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Kai kurios savivaldybės informaciją skelbia neapsiribodamos tik savivaldybės puslapiu: 
informacija platinama el. paštu, vietinėje spaudoje, per informacinius renginius, neformaliais 
kanalais, t. y. Skype programa, kabinant informacinius skelbimus bei dalijant skrajutes, 
savivaldybės įstaigoms informacija taip pat teikiama ir raštu, skelbiama socialinio tinklo 
Facebook paskyrose, perduodama „iš lūpų į lūpas“.  
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Gerosios praktikos pavyzdžiu jaunimo informavimo srityje laikoma „Atvirų durų diena 
jaunimui“, kurią kasmet organizuoja Trakų rajono savivaldybė, siekdama jaunimą 
supažindinti su savivaldybės vykdoma veikla. Be to, siekiant supažindinti jaunimą su 
jaunimo veiklų finansavimo galimybėmis, savivaldybės Jaunimo reikalų taryba rajono 
mokyklose vykdė projektų atrankos konkurso pristatymą. Jaunimo nuomone, tokie 
šviečiamieji renginiai yra ypač naudingi, pritraukia daug dalyvių, be to, paties jaunimo 
dalijimasis patirtimi bei sėkmingais pavyzdžiais yra vienas efektyviausių jaunimo veiklų 
populiarinimo būdų. Informacijos pristatymas renginių metu mokyklose, vietos 
bendruomenėse yra vienas efektyviausių informacijos platinimo būdų, norint pasiekti 
kaimo vietovėse gyvenantį jaunimą. 

 
Vis dėlto informavimas asmeniškai elektroniniu paštu, apklausos dalyvių nuomone, šiuo metu 
yra efektyviausias ir priimtiniausias informavimo būdas; dauguma respondentų pageidavo, kad 
juos informuotų asmeniškai (žr. 15 pav.).  
 
15 pav. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją? Tik jaunimo ar su 
jaunimu dirbančios organizacijos. 

  
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Kiekvienos savivaldybės JRK turėtų susipažinti su visų jų savivaldybėse veikiančių organizacijų 
atstovais, įskaitant ir labiausiai nutolusių vietos bendruomenių atstovus (kaimo ir pusiau kaimo 
savivaldybėse). Ypač pradedantys veiklą nauji JRK turėtų daugiau dėmesio skirti susipažinimui 
su jaunimo lyderiais. 
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Ypač svarbu, kad informacija pasiektų ir kaimo vietovėse įsikūrusius jaunuolius. Neretai suburta 
kontaktų duomenų bazė nėra perduodama naujai darbą pradedančiam /-iai JRK, vykstant 
darbuotojų kaitai. Vienas pirmųjų naujai darbą pradedančio /-ios JRK žingsnių turėtų būti 
susipažinimas su savivaldybėje veikiančiomis organizacijomis. 
 
Remiantis apklausos duomenimis, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams 
labiausiai trūksta informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui 
aktualiais klausimais, informacijos apie savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui ir 
informacijos apie projektų finansavimo galimybes (žr. 16 pav.).  
 
16 pav. Kokios informacijos trūksta? Tik jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Ne visuomet gauna informacija atitinka jaunimo poreikius. Pavyzdžiui, kaimo jaunimo 
organizacijų atstovų teigimu, labai daug informacijos iš JRK gaunama apie tarptautines 
programas, kuriomis pasinaudoti galimybės yra ribotos, tuo tarpu informavimo ir praktinės 
paramos norint pasinaudoti vietinėmis finansavimo galimybėmis, yra nepakankamai. 
 
Dauguma (vidutiniškai apie 69 proc. į klausimą atsakiusių respondentų) apklausoje dalyvavusių 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų teigė, kad su vietine žiniasklaida 
bendradarbiauja teikdami vietos jaunimui aktualią informaciją. Surinktais duomenimis, 
žiniasklaidoje jaunimui suteikiamos galimybės ir jaunimui aktualios informacijos pristatymo 
išsamumas labai skiriasi atskirose savivaldybėse. Kai kuriose miesto ir pusiau kaimo 
savivaldybėse jaunimas naudojasi galimybe vesti laidas radijuje ar televizijoje (pavyzdžiui, 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose). Kitur jaunimo tematika žiniasklaidoje pristatoma palyginti 
silpnai. 
 
Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos vis daugiau naudojasi neformalių informavimo 
kanalų privalumais – dauguma jų teigė, kad jaunimą apie savo veiklą informuoja el. paštu, 
internetinėse svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose, neformaliais kanalais, trumposiomis 
žinutėmis ir kitais informavimo būdais (žr. 17 pav.).  
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17 pav. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą 
veiklą? Tik jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Norint, kad informacija geriau pasiektų įvairias jaunimo grupes, būtina gerinti jaunimo 
informavimą, naudoti efektyvesnes informavimo priemones (socialinius tinklus, asmeninį 
informavimą), bei užtikrinti, kad savivaldybės puslapyje būtų skelbiama aktuali informacija apie 
jaunimo politikos reglamentavimą, finansavimo priemones ir kontaktinius asmenis. Kai kuriose 
savivaldybėse iš savivaldybės tinklalapyje skelbiamo kontaktų sąrašo būna sunku identifikuoti 
netgi jaunimo reikalų koordinatorių /-ę, nes šio asmens kontaktiniai duomenys nėra skelbiami 
jaunimo skiltyje arba tokios skilties nėra, todėl jaunimas nežino į ką kreiptis. 
 

 
17 lentelėje pateikiamas „miesto“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Remiantis 
surinktais duomenimis, geriausiai jaunimą informuoja Vilniaus miesto, Kauno miesto ir Palangos 
savivaldybės, o vidutiniškai įvertintos Visagino, Neringos, Alytaus miesto ir Panevėžio miesto 
savivaldybės. Nors nė vienoje miesto savivaldybėje jaunimo informavimo situacija nėra labai 
silpna, bet nėra ir puiki. 
 
17 lentelė. „Miesto“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Jaunimo informavimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  JRK aktyviai informuoja jaunimą apie savivaldybės jaunimo 
politikos įgyvendinimą, naudojami jaunimui patogiausios 
informavimo priemonės: informavimas el. paštu, socialiniuose 
tinkluose; pristatymai vietos bendruomenėse ir mokyklose. 

 Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama išsami 
informacija jaunimui aktualiais klausimais; informacija dažnai 
atnaujinama. 

6.2 Savivaldybių įvertinimas 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

 Organizacijos aktyviai skleidžia informaciją apie savo veiklą bei 
jaunimo veiklos galimybes, naudodamos jaunimui patogias 
informavimo priemones. 

 Leidžiami jaunimui skirti leidiniai, švietimo įstaigose leidžiami 
jaunimo laikraštukai. 

 Vietinė žiniasklaida noriai bendradarbiauja su jaunimo 
organizacijomis, plačiai nagrinėja jaunimui aktualius klausimus; 
jaunimui sudaromos galimybės informaciją talpinti nemokamai. 

 Išnaudojami visi įmanomi informacijos sklaidos kanalai. 
Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

4,5 – labai gerai  JRK aktyviai informuoja jaunimą apie savivaldybės jaunimo 
politikos įgyvendinimą. 

 Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama išsami 
informacija jaunimui aktualiais klausimais. 

 Organizacijos aktyviai skleidžia informaciją apie savo veiklą bei 
jaunimo veiklos galimybes. 

 Vietinė žiniasklaida noriai bendradarbiauja su jaunimo 
organizacijomis, išsamiai nagrinėja jaunimui aktualius klausimus; 
jaunimui sudaromos galimybės informaciją talpinti nemokamai. 

 Išnaudojami beveik visi įmanomi informacijos sklaidos kanalai.  
 Nėra jaunimui skirtų leidinių arba jie menkai populiarūs tarp 

jaunimo. 
 Informacija savivaldybės tinklalapyje atnaujinama nepakankama 

dažnai. 
Palangos m. 
sav. (21,86 %) 
Kauno m. sav. 
(20,40 %) 
Vilniaus m. 
sav. (19,96 %) 

4 – gerai  JRK informuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas 
apie savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą. 

 Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama tik pati 
pagrindinė informacija jaunimui aktualiais klausimais. 

 Organizacijos skleidžia informaciją apie savo veiklą bei jaunimo 
veiklos galimybes. 

 Vietinė žiniasklaida bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis, 
nagrinėja jaunimui aktualius klausimus; jaunimui sudaromos 
galimybės informaciją talpinti nemokamai. 

 Išnaudojami ne visi patogiausi jaunimui informacijos sklaidos 
kanalai.  

 Menkiau informuojamos kaimo gyvenamosiose vietovėse 
veikiančios jaunimo organizacijos ir jaunimas, arba ne visos 
miesto organizacijos yra pasiekiamos. 

Visagino sav. 
(23,22 %) 
Alytaus m. sav. 
(22,80 %) 
Panevėžio m. 
sav. (21,76 %) 
Neringos sav. 
(21,45 %) 

3 – vidutiniškai  Jaunimui iš esmės pakanka informacijos apie savivaldybės 
vykdomą jaunimo politiką, jaunimo veiklos galimybes. 

 Savivaldybės bei jaunimo organizacijų tinklalapiuose skelbiama 
informacija yra ribota, neatnaujinama (Panevėžio m. sav. – 
savivaldybės tinklalapyje nėra skilties jaunimui). 

 Informacija pasiekia tik aktyvųjį jaunimą. 
 Neišnaudojami visi informacijos sklaidos kanalai. 
 Vietinės žiniasklaidos priemonėse skelbiama informacija jaunimo 

klausimais yra ribota. 
Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Jaunimas nepakankamai informuojamas apie vykdomą jaunimo 
politiką, veiklos galimybes. 

 Pats jaunimas menkai domisi veiklos galimybėmis. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

kriterijų.  Nesudaromos sąlygos jaunimo organizacijoms informaciją 
vietinės žiniasklaidos priemonėse talpinti nemokamai. 

 Nėra jaunimui skirtų leidinių. 
 Nepakankamai įvairus naudojamų informacijos sklaidos kanalų 

pasirinkimas. 
 Savivaldybės tinklalapyje nėra jaunimui skirtos skilties. 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

2 – silpnai  Apie vykdomą jaunimo politiką, veiklos galimybes jaunimas 
beveik neinformuojamas. 

 Pats jaunimas nesidomi veiklos galimybėmis. 
 Vietinė žiniasklaida nebendradarbiauja su jaunimo 

organizacijomis. 
 Nėra jaunimui skirtų leidinių. 
 Savivaldybės tinklalapyje nėra jaunimui skirtos skilties. 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimas neinformuojamas apie savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimą, jaunimo veiklos galimybes. 

 Nėra jaunimui skirtų leidinių. 
 Vietinė žiniasklaida su jaunimo organizacijomis 

nebendradarbiauja; nėra sąlygų jaunimo organizacijų informaciją 
skelbti nemokamai. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
18 lentelėje pateikiamas „pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Remiantis 
surinktais duomenimis, geriausiai jaunimą informuoja Mažeikių rajono ir Akmenės rajono 
savivaldybės, o vidutiniškai įvertintos Druskininkų, Birštono, Plungės rajono, Tauragės rajono, 
Elektrėnų rajono ir Švenčionių rajono savivaldybės, nors nė vienoje savivaldybėje jaunimo 
informavimo situacija nėra labai silpna. 
 
18 lentelė. „Pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Jaunimo informavimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  JRK aktyviai informuoja jaunimą apie savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimą, naudojami jaunimui patogiausios informavimo 
priemonės: informavimas el. paštu, socialiniuose tinkluose; 
pristatymai vietos bendruomenėse ir mokyklose. 

 Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama išsami informacija 
jaunimui aktualiais klausimais; informacija dažnai atnaujinama. 

 Organizacijos aktyviai skleidžia informaciją apie savo veiklą bei 
jaunimo veiklos galimybes, naudodamos jaunimui patogias 
informavimo priemones. 

 Leidžiami jaunimui skirti leidiniai, švietimo įstaigose leidžiami 
jaunimo laikraštukai. 

 Vietinė žiniasklaida noriai bendradarbiauja su jaunimo 
organizacijomis, plačiai nagrinėja jaunimui aktualius klausimus; 
jaunimui sudaromos galimybės informaciją talpinti nemokamai. 

 Išnaudojami visi įmanomi informacijos sklaidos kanalai. 
Mažeikių r. 
sav. (24,53 %) 

4,5 – labai 
gerai 

 JRK aktyviai informuoja jaunimą apie savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimą. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Akmenės r. 
sav. (24,51 %) 

 Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama išsami informacija 
jaunimui aktualiais klausimais. 

 Organizacijos aktyviai skleidžia informaciją apie savo veiklą bei 
jaunimo veiklos galimybes. 

 Vietinė žiniasklaida noriai bendradarbiauja su jaunimo 
organizacijomis, išsamiai nagrinėja jaunimui aktualius klausimus; 
jaunimui sudaromos galimybės informaciją talpinti nemokamai. 

 Išnaudojami beveik visi įmanomi informacijos sklaidos kanalai.  
 Nėra jaunimui skirtų leidinių arba jie menkai populiarūs jaunimo 

tarpe (išskyrus: Mažeikių r. sav.). 
 Informacija savivaldybės tinklalapyje atnaujinama nepakankama 

dažnai (išskyrus: Akmenės r. sav.). 
Kretingos r. 
sav. (24,45 %) 
Marijampolės 
sav. (24,06 %) 
Trakų r. sav. 
(23,48 %) 
Utenos r. sav. 
(22,62 %) 
Ukmergės r. 
sav. (22,09 %) 
 

4 – gerai  JRK informuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas apie 
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą. 

 Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama tik pati pagrindinė 
informacija jaunimui aktualiais klausimais. 

 Organizacijos skleidžia informaciją apie savo veiklą bei jaunimo 
veiklos galimybes. 

 Vietinė žiniasklaida bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis, 
nagrinėja jaunimui aktualius klausimus; jaunimui sudaromos 
galimybės informaciją talpinti nemokamai. 

 Išnaudojami ne visi patogiausi jaunimui informacijos sklaidos 
kanalai.  

 Nėra jaunimui skirtų leidinių arba jie menkai populiarūs tarp 
jaunimo (išskyrus Kretingos r. sav., Marijampolės sav., Ukmergės r. 
sav.). 

 Menkiau informuojamos kaimo gyvenamosiose vietovėse 
veikiančios jaunimo organizacijos ir jaunimas. 

Plungės r. sav. 
(25,88 %) 
Tauragės r. 
sav. (24,54 %) 
Birštono sav. 
(24,43 %) 
Elektrėnų sav. 
(23,58 %) 
Druskininkų 
sav. (23,09 %) 
Kėdainių r. 
sav. (22,67 %) 
Švenčionių r. 
sav. (22,56 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Jaunimui iš esmės pakanka informacijos apie savivaldybės vykdomą 
jaunimo politiką (išskyrus: Druskininkų sav. – trūksta informacijos 
apie finansavimo galimybes), jaunimo veiklos galimybes. 

 Savivaldybės bei jaunimo organizacijų tinklalapiuose skelbiama 
informacija yra ribota, neatnaujinama (Elektrėnų sav., Kėdainių r. 
sav. – nėra skilties jaunimui). 

 Informacija pasiekia tik aktyvųjį jaunimą. 
 Neišnaudojami visi informacijos sklaidos kanalai. 
 Vietinės žiniasklaidos priemonėse skelbiama informacija jaunimo 

klausimais yra ribota (išskyrus: Plungės r. sav.). 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Jaunimas nepakankamai informuojamas apie vykdomą jaunimo 
politiką, veiklos galimybes. 

 Pats jaunimas menkai domisi veiklos galimybėmis. 
 Nesudaromos sąlygos jaunimo organizacijoms informaciją vietinės 

žiniasklaidos priemonėse talpinti nemokamai. 
 Nėra jaunimui skirtų leidinių. 
 Nepakankamai įvairus naudojamų informacijos sklaidos kanalų 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

pasirinkimas. 
 Savivaldybės tinklalapyje nėra jaunimui skirtos skilties. 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

2 – silpnai  Apie vykdomą jaunimo politiką, veiklos galimybes jaunimas beveik 
neinformuojamas. 

 Pats jaunimas nesidomi veiklos galimybėmis. 
 Vietinė žiniasklaida nebendradarbiauja su jaunimo organizacijomis. 
 Nėra jaunimui skirtų leidinių. 
 Savivaldybės tinklalapyje nėra jaunimui skirtos skilties. 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimas neinformuojamas apie savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimą, jaunimo veiklos galimybes. 

 Nėra jaunimui skirtų leidinių. 
 Vietinė žiniasklaida su jaunimo organizacijomis nebendradarbiauja; 

nėra sąlygų jaunimo organizacijų informaciją skelbti nemokamai. 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 
19 lentelėje pateikiamas „kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Remiantis 
surinktais duomenimis, geriausiai jaunimą informuoja Pakruojo, Raseinių ir Anykščių rajonų 
savivaldybės. Silpnai-vidutiniškai jaunimas informuojamas Pagėgių sav., Šilutės r. sav., Joniškio 
r. sav., Šalčininkų r. sav., Vilkaviškio r. sav., Širvintų r. sav., Kauno r. sav., Vilniaus r. sav., 
Kupiškio r. sav. ir Prienų r. savivaldybėje. 
 
19 lentelė. „Kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Jaunimo informavimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  JRK aktyviai informuoja jaunimą apie savivaldybės jaunimo 
politikos įgyvendinimą, naudojami jaunimui patogiausios 
informavimo priemonės: informavimas el. paštu, socialiniuose 
tinkluose; pristatymai vietos bendruomenėse ir mokyklose. 

 Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama išsami informacija 
jaunimui aktualiais klausimais; informacija dažnai atnaujinama. 

 Organizacijos aktyviai skleidžia informaciją apie savo veiklą bei 
jaunimo veiklos galimybes, naudodamos jaunimui patogias 
informavimo priemones. 

 Leidžiami jaunimui skirti leidiniai, švietimo įstaigose leidžiami 
jaunimo laikraštukai. 

 Vietinė žiniasklaida noriai bendradarbiauja su jaunimo 
organizacijomis, plačiai nagrinėja jaunimui aktualius klausimus; 
jaunimui sudaromos galimybės informaciją talpinti nemokamai. 

 Išnaudojami visi įmanomi informacijos sklaidos kanalai. 
Pakruojo r. 
sav. (24,37 %) 
Raseinių r. 
sav. (23,81 %) 
Anykščių r. 
sav. (22,76 %) 

4,5 – labai 
gerai 

 JRK aktyviai informuoja jaunimą apie savivaldybės jaunimo 
politikos įgyvendinimą. 

 Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama išsami informacija 
jaunimui aktualiais klausimais. 

 Organizacijos aktyviai skleidžia informaciją apie savo veiklą bei 
jaunimo veiklos galimybes. 

 Vietinė žiniasklaida noriai bendradarbiauja su jaunimo 
organizacijomis, išsamiai nagrinėja jaunimui aktualius klausimus; 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

jaunimui sudaromos galimybės informaciją talpinti nemokamai. 
 Išnaudojami beveik visi įmanomi informacijos sklaidos kanalai.  
 Nėra jaunimui skirtų leidinių arba jie menkai populiarūs jaunimo 

tarpe (Pakruojo r. sav. – skiltis jaunimui vietos laikraštyje). 
 Informacija savivaldybės tinklalapyje atnaujinama nepakankama 

dažnai (išskyrus: Pakruojo r. sav., Raseinių r. sav.). 
Šakių r. sav. 
(24,83 %) 
Pasvalio r. sav. 
(24,74 %) 
Jurbarko r. 
sav. (24,23 %) 
Klaipėdos r. 
sav. (23,92 %) 
Kazlų Rūdos 
sav. (23,25 %) 
Zarasų r. sav. 
(23,11 %) 
Kaišiadorių r. 
sav. (22,43 %) 

4 – gerai  JRK informuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas apie 
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą. 

 Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama tik pati pagrindinė 
informacija jaunimui aktualiais klausimais (išskyrus: Klaipėdos r. 
sav. – nėra skilties jaunimui; Pasvalio r. sav. – gana išsami skiltis). 

 Organizacijos skleidžia informaciją apie savo veiklą bei jaunimo 
veiklos galimybes. 

 Vietinė žiniasklaida bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis, 
nagrinėja jaunimui aktualius klausimus; jaunimui sudaromos 
galimybės informaciją talpinti nemokamai. 

 Išnaudojami ne visi patogiausi jaunimui informacijos sklaidos 
kanalai (išskyrus Jurbarko r. sav.).  

 Nėra jaunimui skirtų leidinių arba jie menkai menkai populiarūs 
(išskyrus: Klaipėdos r. sav., Jurbarko r. sav., Zarasų r. sav.). 

 Menkiau informuojamos kaimo gyvenamosiose vietovėse 
veikiančios jaunimo organizacijos ir jaunimas. 

Rietavo sav. 
(27,63 %) 
Šilalės r. sav. 
(27,49 %) 
Kalvarijos sav. 
(25,60 %) 
Šiaulių r. sav. 
(24,30 %) 
Panevėžio r. 
sav. (24,24 %) 
Radviliškio r. 
sav. (24,05 %) 
Molėtų r. sav. 
(23,16 %) 
Varėnos r. sav. 
(23,11 %) 
Biržų r. sav. 
(23,04 %) 
Alytaus r. sav. 
(22,96 %) 
Rokiškio r. 
sav. (22,95 %) 
Ignalinos r. 
sav. (21,48 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Jaunimui iš esmės pakanka informacijos apie savivaldybės vykdomą 
jaunimo politiką, jaunimo veiklos galimybes. 

 Savivaldybės bei jaunimo organizacijų tinklalapiuose skelbiama 
informacija yra ribota, neatnaujinama (išskyrus: Šiaulių r. sav.). 

 Informacija pasiekia tik aktyvųjį jaunimą. 
 Neišnaudojami visi informacijos sklaidos kanalai. 
 Vietinės žiniasklaidos priemonėse skelbiama informacija jaunimo 

klausimais yra ribota. 

Pagėgių sav. 
(26,58 %) 
Šilutės r. sav. 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Jaunimas nepakankamai informuojamas apie vykdomą jaunimo 
politiką, veiklos galimybes. 

 Pats jaunimas menkai domisi veiklos galimybėmis. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

(25,93 %) 
Joniškio r. sav. 
(24,62 %) 
Vilkaviškio r. 
sav. (24,46 %) 
Šalčininkų r. 
sav. (24,26 %) 
Širvintų r. sav. 
(23,87 %) 
Kauno r. sav. 
(23,32 %) 
Kupiškio r. 
sav. (23,73 %) 
Prienų r. sav. 
(23,14 %) 
Vilniaus r. sav. 
(22,79 %) 

 Nesudaromos sąlygos jaunimo organizacijoms informaciją vietinės 
žiniasklaidos priemonėse talpinti nemokamai (išskyrus: Pagėgių 
sav., Joniškio r. sav., Šalčininkų r. sav., Vilkaviškio r. sav., Širvintų r. 
sav., Kupiškio r. sav., Vilniaus r. sav., Prienų r. sav.). 

 Nėra jaunimui skirtų leidinių (išskyrus: Vilniaus r. sav.). 
 Nepakankamai įvairus naudojamų informacijos sklaidos kanalų 

pasirinkimas. 
 Savivaldybės tinklalapyje nėra jaunimui skirtos skilties (išskyrus: 

Šilutės r. sav.; Pagėgių sav. – taip pat yra, bet skelbiama tik 
pagrindinė informacija; Vilkaviškio r. sav., Širvintų r. sav., Prienų r. 
sav. – itin neišsami, neatnaujinama). 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

2 – silpnai  Apie vykdomą jaunimo politiką, veiklos galimybes jaunimas beveik 
neinformuojamas. 

 Pats jaunimas nesidomi veiklos galimybėmis. 
 Vietinė žiniasklaida nebendradarbiauja su jaunimo organizacijomis. 
 Nėra jaunimui skirtų leidinių. 
 Savivaldybės tinklalapyje nėra jaunimui skirtos skilties. 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimas neinformuojamas apie savivaldybės jaunimo politikos 
įgyvendinimą, jaunimo veiklos galimybes. 

 Nėra jaunimui skirtų leidinių. 
 Vietinė žiniasklaida su jaunimo organizacijomis nebendradarbiauja; 

nėra sąlygų jaunimo organizacijų informaciją skelbti nemokamai. 
Šaltinis: sudaryta autorių 
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 7. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS, 
JAUNIMO POLITIKOS INTEGRALUMAS 

Šiame skyriuje apibendrinama situacija ir pateikiamos išvados apie tai, kokiu mastu 53 
vertintose savivaldybėse jaunimo politika yra įgyvendinama horizontaliai, t.y. 
bendradarbiaujant savivaldybės padaliniams, integruojant jaunimo tematiką į sektorinės 
politikos sritis. Aptariamos jaunimo politiką integruojančios struktūros, jaunimo politikos 
integravimas savivaldybės strateginiuose dokumentuose ir kitų skyrių veikloje, tarpžinybinių ir 
tarpsektorinių tinklų veikla. 
 

 
Jaunimo reikalų tarybų veikla ir kiti tarpžinybiniai ir tarpsektoriniai tinklai 

 
Jaunimo politika yra horizontali viešosios politikos sritis, persiliejanti per įvairias sektorines 
viešąsias politikas (socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo, ūkio ir kt.). Savivaldybės 
priimami sprendimai tiesiogiai įtakoja ir jaunimo situaciją (pavyzdžiui, užimtumo didinimo 
priemonės, lengvatos verslo steigimui, švietimo įstaigų ir laisvalaikio erdvių renovacija ir 
kūrimas). Todėl itin svarbu, kad atskiri sektoriniai savivaldybės administracijos padaliniai 
bendradarbiautų tarpusavyje ir į tarpžinybinį bei tarpsektorinį bendradarbiavimą įtrauktų 
jaunimo atstovus.  
 
18 pav. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje 
įgyvendindami jaunimo politiką? Atsako tik savivaldybės administracijos atstovai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 

7.1 Tarpžinybiškumo, tarpsektoriškumo ir 
jaunimo politikos integralumo situacija  
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Remiantis savivaldybių administracijų atstovų apklausos rezultatais (žr. 18 pav.), skirtingi 
savivaldybės administracijos padaliniai tarpusavyje jaunimo politikos srityje dažniausiai 
bendradarbiauja rengdami bendrus jaunimui skirtus projektus ir dalyvaudami savivaldybių 
jaunimo reikalų tarybų veikloje. Taigi, jaunimo reikalų tarybos (toliau – JRT) yra svarbios 
jaunimo politiką integruojančios struktūros, kurios turi galimybes įgalinti jaunimo atstovus 
aktyviai dalyvauti savivaldybės jaunimo politikos sprendimų priėmime. Remiantis tipiniais 
savivaldybių jaunimo reikalų tarybų nuostatais16, pagrindiniai JRT tikslai yra: 

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

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

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

jaunimu dirbančių organizacijų. 
 
JRT įsteigtos ir veikia daugumoje vertintų savivaldybių. Vertinimo metu (2011 m. liepos – 2012 
m. kovo mėn., kuomet buvo rengiamos jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimo 
ataskaitos 53 savivaldybėse) jaunimo reikalų tarybos nebuvo įsteigtos 9 iš 53 vertintų 
savivaldybių: 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybėje; 
2. Kalvarijos savivaldybėje (tačiau baigus savivaldybės jaunimo politikos vertinimą JRT 

buvo įsteigta);  
3. Kazlų Rūdos savivaldybėje; 
4. Molėtų rajono savivaldybėje;  
5. Prienų rajono savivaldybėje;  
6. Šalčininkų rajono savivaldybėje;  
7. Šilutės rajono savivaldybėje;  
8. Vilkaviškio rajono savivaldybėje;  
9. Vilniaus rajono savivaldybėje. 

 
JRT neįsteigusios savivaldybės paprastai susiduria su šiomis problemomis: jaunimo organizacijų 
aktyvumo trūkumu (pavyzdžiui, savivaldybėje neveikia jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas 
stalas“, veikia mažai aktyvių jaunimo organizacijų arba joms nepavyksta sutarti tarpusavyje), 
trūksta patirties steigiant jaunimo politiką integruojančias struktūras, organizuojant jaunimo 
reikalų tarybų veiklą, jaunimo politikai apskritai nėra teikiamas prioritetas savivaldybės veikloje. 
 
Remiantis surinktais duomenimis, pastebėta įvairių savivaldybių JRT veiklos trūkumų. Pirma, 
nors dauguma JRT sudarytos remiantis lygiateisės partnerystės pagrindu (iš savivaldybės 
institucijų ar įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų), tačiau kai kurių sudėtis neatitinka tipinių 
savivaldybių JRT nuostatų. Pavyzdžiui, Pasvalio r. savivaldybės JRT neatitinka tipinių nuostatų 
sąlygos, kad jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo tarybą turi deleguoti savivaldybėje 
veikianti regioninė jaunimo reikalų taryba, „Apskritas stalas“. Birštono ir Elektrėnų savivaldybių 
JRT yra įsteigtos pažeidžiant lygiateisės partnerystės (pariteto) principą – Birštono savivaldybėje 
jaunimą atstovauja 2 JRT nariai, o savivaldybę – 5. Tuo tarpu Elektrėnuose yra atvirkščiai: 
jaunimo atstovų JRT yra daugiau negu savivaldybės atstovų – atitinkamai 7 ir 5. 
 
Antra, didžioji dalis JRT nepakankamai aiškiai reglamentuoja ir planuoja savo veiklą. Siekiant 
efektyvaus ir rezultatyvaus JRT darbo, reikalingi metiniai JRT veiklos planai, kurie numato 

                                                             
16 Patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A1-4 „Dėl Savivaldybių 

jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 6-201) 
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aiškius metinius uždavinius, veiklas, pasiekimo kriterijus (rodiklius), priskiriant aiškią 
atsakomybę už veiklų įgyvendinimą. Tiek pat svarbi yra JRT veiklos atskaitomybė. JRT už savo 
veiklą atstovaujant jaunimo interesus savivaldybėje turėtų atsiskaityti metinėje veiklos 
ataskaitoje. Ne visos JRT sudaro metinius veiklos planus ir rengia metines veiklos ataskaitas, 
todėl jų darbas yra silpnai struktūruotas, chaotiškas, neaiški asmeninė JRT narių atsakomybė. 
Taigi, JRT veikloje nėra įdiegti į rezultatus orientuoto valdymo principai.  
 
Trečia, remiantis interviu duomenimis, kartais JRT nariams trūksta aiškių idėjų, kokių rezultatų 
siekiama JRT veikloje. Kai kuriose savivaldybėse JRT nariai – jaunimo organizacijų atstovai – 
pateikia itin mažai pasiūlymų (vieną – du per metus ar dar mažiau). Savivaldybių administracijų 
atstovų teigimu, jaunimo organizacijų atstovams kartais trūksta iniciatyvumo, nors savivaldybės 
administracija yra palanki naujoms idėjoms ir jų tikisi iš JRT narių. Pradedančios veiklą JRT 
dažnai sugaišta metus – dvejus vien tik įsigilinimui į jaunimo problematiką ir esamas jaunimo 
politikos priemones. JRT veiklos efektyvumą padidintų geresnis išankstinis pasirengimas ir 
geresnis informuotumas apie jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimo situaciją 
savivaldybėje. Tai įmanoma pasiekti dviem lygiagrečiai įgyvendinamais veiksmais:  

a) aktyviai vystant jaunimo organizacijų sąjungų „Apskritas stalas“ veiklą, kurios pasėkoje į 
JRT deleguoti jaunimo organizacijų atstovai jau turėtų konkrečių pasiūlymų paketą - 
medžiagą naujai steigiamos JRT posėdžiams;  

b) sistemingai vykdant jaunimo poreikių ir situacijos tyrimų bei jaunimo politikos 
vertinimų veiklą savivaldybėje, kurios dėka JRT posėdžiai ir priimami sprendimai taptų 
geriau informuoti (apie tai plačiau 7.1 skyriuje).  

 
Itin svarbus JRT veiklos efektyvumui yra JRK vaidmuo. JRK dažniausiai yra JRT narys ar 
sekretorius, todėl jo/jos užduotis turėtų būti rinkti, sisteminti, apibendrinti duomenis apie 
jaunimo situaciją ir poreikius, savivaldybėje įgyvendinamas priemones, jų įgyvendinimo 
pažangą ir su tuo susijusias problemas, ir pristatyti apibendrintus duomenis JRT nariams 
posėdžių metu ar pateikti medžiagą susipažinimui prieš posėdžius. Taip pat rekomenduotina, 
kad JRT vizuotų (tvirtintų) JRK metinius planus ir metines veiklos ataskaitas, kartu išlaikant 
tiesioginę JRK atskaitomybę savivaldybės administracijos direktoriui. 
 
Ketvirta problema yra palyginti menki JRT veiklos įgaliojimai ir politinės bei administracinės 
savivaldybės vadovybės palaikymo trūkumas. Remiantis surinktais duomenimis, savivaldybių 
JRT veikla dažnai yra formali ir neturi lemiamos įtakos esminių jaunimo politikos sprendimų 
priėmimui, pavyzdžiui, formuojant naujas politikos priemones, instrumentus, ir numatant lėšas 
jų įgyvendinimui. Kaip minėta, kai kurių savivaldybių atveju tai iš dalies yra ir silpno JRT narių 
pasirengimo ir asmeninės iniciatyvos ar motyvacijos trūkumo pasekmė. Ypač ši situacija 
būdinga mažoms kaimo savivaldybėms, kur jaunimo organizacijų veikla yra silpna ir neišvystyta, 
organizacijų brandos lygis – žemas, vyksta dažna jaunimo lyderių kaita. Kita vertus, surinkti 
duomenys rodo, kad dažnoje savivaldybėje jaunimo politikai nėra skiriamas pakankamas 
prioritetas arba ji yra suvokiama labai siaurai, izoliuotai nuo esminių savivaldybės strateginės 
plėtros sprendimų priėmimo. Tuomet JRT suteikiami formalūs įgaliojimai, JRT nariai 
neįtraukiami į kitus savivaldybėje veikiančius tarpsektorinius ir tarpžinybinius tinklus (darbo 
grupes, komisijas), JRT svarsto esminio poveikio neturinčius klausimus, o jos sprendimai yra 
rekomendacinio pobūdžio ir į juos atsižvelgiama ne visada. Tokia situacija žlugdo JRT narių – 
jaunimo organizacijų atstovų – motyvaciją, ilgainiui aštrėja konfliktas tarp savivaldybės 
administracijos ir jaunimo organizacijų, į jaunimo politiką neateina naujų idėjų ir iniciatyvų, 
jaunimo politikos įgyvendinimas savivaldybėje yra vangus ir nerezultatyvus. 
 
Minėtų problemų sprendimas nėra vienareikšmis ir paprastai įgyvendinamas. JRT veikla nėra 
savitikslė. Ji yra integrali jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje dalis, o jos efektyvumą 
stipriai įtakoja jaunimo politikai teikiamas prioritetas savivaldybės politikoje ir jaunimo politikos 
įgyvendinimui sukurtos prielaidos (pavyzdžiui, kiek aiškiai jaunimo politikos uždaviniai, 
priemonės ir siektini rezultatų rodikliai yra reglamentuoti savivaldybės strateginio planavimo 
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dokumentuose ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose). Todėl, siekiant didesnio JRT veiklos 
efektyvumo, reikėtų: 

 užtikrinti, kad JRT veikla ir sprendimų priėmimas taptų geriau informuoti (remtis 
stebėsenos, tyrimų, vertinimų, pavyzdžiui, jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės 
vertinimo ataskaitų, duomenimis); 

 aiškiai planuoti JRT veiklą ir užtikrinti metinę atskaitomybę; 
 įtraukti JRT narius į kitus savivaldybėje veikiančius tarpsektorinius ir tarpžinybinius 

tinklus (komisijas, darbo grupes), kuriuose priimami jaunimui svarbūs sprendimai; 
 svarstyti JRT pasiūlymus savivaldybės tarybose. 

 
Tikėtina, kad nė viena JRT nepradeda savo veiklos idealiai palankioje situacijoje, todėl itin 
svarbus pačių JRT narių aktyvumas siekiant tobulinti jaunimo politikos įgyvendinimą 
savivaldybėje. Kai kurių savivaldybių JRT veikla ar jaunimo organizacijų veikla įgyvendinant 
pokyčius jaunimo politikoje gali būti laikoma gerąja patirtimi, įrodančia, kad aktyvios 
savivaldybės jaunimo organizacijos gali pasiekti pasikeitimų net ir nacionaliniu lygiu. 
 

Vienas gerosios patirties pavyzdžių jaunimo pusiau kaimo ir kaimo savivaldybėse yra 
Marijampolės jaunimo organizacijų veikla bei Marijampolės savivaldybės JRT veikla. 
Vienas per pastaruosius trejus metus JRT teiktų pasiūlymų buvo dėl Savivaldybių 
Jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų pakeitimo – pasiūlymas buvo teiktas Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir pasiekė rezultatų nacionaliniu 
lygmeniu. Atsižvelgus į Marijampolės savivaldybės JRT atstovų pasiūlymą, 2010 m. 
liepos 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-324 patvirtinta nauja 
Savivaldybių Jaunimo reikalų tarybų tipinių nuostatų redakcija. 
 
Taip pat palankiai vertintina naujosios Ignalinos rajono savivaldybės JRT veikla, per 
trumpą laiką įgyvendinta nemažai naujų iniciatyvų. 

 
Savivaldybėse paprastai veikia įvairūs kiti tarpžinybiniai ir tarpsektoriniai tinklai, tiesiogiai ar 
netiesiogiai susiję su jaunimui aktualiais klausimais, pavyzdžiui, švietimo komisija, narkotikų 
kontrolės komisija, vaiko gerovės komisija, komisijos, susijusios su projektų atranka ir 
finansavimu. Kai kuriose savivaldybėse jaunimo atstovai yra įtraukti į šių komisijų ir / ar darbo 
grupių veiklą, tačiau taip yra ne visur. Be to, į tarpžinybinius tinklus įtraukti jaunuoliai ne visada 
randa laiko juose dalyvauti, jiems sunkiai sekasi derinti šias atsakomybes su darbo ir mokslo 
veikla. 
 
Savivaldybės jaunimo politikos uždavinių integravimas savivaldybių strateginės plėtros planuose 
ir kituose dokumentuose  
 
Kaip minėta 2.1 poskyryje, ne visos savivaldybės yra aiškiai reglamentavusios jaunimo politikos 
uždavinius ir numatomas priemones jaunimo politikos strateginiuose dokumentuose. Jaunimo 
problemų sprendimui aktualūs uždaviniai ir priemonės atsispindi savivaldybių strateginės 
plėtros planuose ir jų įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose – programose, veiklų 
planuose. Jaunimo politikos uždaviniai savivaldybių strateginės plėtros planuose yra integruoti 
dvejopai: 

 vertikaliai, kuomet strateginiame plėtros plane yra numatyti atskiri uždaviniai jaunimo 
politikos įgyvendinimui; 

 horizontaliai, kuomet jaunimui aktualūs uždaviniai ir priemonės atsispindi įvairiuose 
strateginio plano uždaviniuose ir prioritetuose. 
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Remiantis surinktais duomenimis, vertinimo metu galiojusiuose strateginės plėtros planuose 
jaunimo politikai aktualūs uždaviniai daugiausiai buvo suformuluoti horizontaliai. Būdingiausi 
uždaviniai yra skirti: 

 švietimo įstaigų infrastruktūros modernizavimui ir paslaugų kokybės, efektyvumo ir 
prieinamumo gerinimui; 

 neformaliojo švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui;  
 užimtumo (tame tarpe jaunimo užimtumo) gerinimui; jaunimo verslumo skatinimui; 
 viešosios kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros plėtrai, pavyzdžiui, numatyta 

plėtoti įvairią jaunimui prieinamą infrastruktūrą - sporto aikšteles, stadionus, sporto ir 
sveikatingumo centrus; 

 nusikalstamumo prevencijai ir socialiai pažeidžiamų jaunimo grupių socializacijai, 
pavyzdžiui, nepilnamečių, grįžusių iš įkalinimo, specialiojo auklėjimo įstaigų, globos 
namų socializacijai skatinti. 

 
Atskirais atvejais strateginės plėtros planuose yra numatyti ir vertikalūs uždaviniai, skirti 
specifiškai jaunimo klausimams. Pavyzdžiui, Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 m. 
strateginiame plėtros plane jaunimo politikos įgyvendinimui yra skirtas II strateginio prioriteto 
„Socialinė plėtra“ 2 tikslo „Kurti sąmoningą ir atsakingą bendruomenę“ 2 uždavinys „Ugdyti 
jaunimo socialinius ir pilietiškumo įgūdžius per jaunimo organizacijas“. 2009 m. patvirtinta 
Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo programa 
detalizuoja šio uždavinio įgyvendinimui suformuotas priemones, planuojamus rezultatų 
rodiklius. Kai kurios savivaldybės taip pat įgyvendina su jaunimo politika tiesiogiai ar netiesiogiai 
susijusias tarpžinybines programas. Pavyzdžiui, Marijampolės savivaldybėje įgyvendinama 
Marijampolės savivaldybės 2011-2014 m. jaunimo užimtumo programa.  
 
19 pav. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės 
politiką nuo 2008 m.? Visi respondentai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Jaunimo politikos uždavinių ir prioritetų įvardijimas strateginiuose dokumentuose savaime 
negarantuoja šių uždavinių efektyvaus ir rezultatyvaus įgyvendinimo. Pavyzdžiui, Šalčininkų 
rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane 2011-2015 m. yra numatyta priemonė 
„Jaunimo verslumo skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas“, kuriai įgyvendinti 2012-
2015 m. numatyta 110000 Lt savivaldybės lėšų. Remiantis surinktais duomenimis, šios 
priemonės įgyvendinimas 
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vertinimo metu buvo sustojęs, lėšų jos įgyvendinimui nebuvo skirta. Uždavinių įgyvendinimo 
mastą stipriai pakoregavo ekonominis sunkmetis. Kai kuriose savivaldybėse trūksta ir politinės 
valios jaunimui aktualiems klausimams spręsti.  
 
Jaunimo politikos atitikimas nacionalinės jaunimo politikos prioritetams 
 
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); 

 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). 

 
Pagrindinis ilgojo laikotarpio strateginis dokumentas, reglamentuojantis jaunimo politikos 
įgyvendinimą nacionaliniu lygiu, yra Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros 
programa (toliau – Programa). Programos vizija – sudaryti galimybes jaunam žmogui tapti 
aktyviu, pilietišku ir motyvuotu modernios valstybės piliečiu, gebančiu prisiimti atsakomybę ir 
susikurti visavertį gyvenimą17. Nacionalinės jaunimo politikos tikslai apima jaunimui palankių 
sąlygų plėtrą ir paties jaunimo įgalinimą aktyviai dalyvauti (jaunimo veikla, kuria siekiama 
sudaryti sąlygas jauniems žmonėms mokytis iš patirties ir eksperimentuoti). Jaunimo politikos 
plėtros programa siekiama užtikrinti įvairaus jaunimo poreikius atitinkančią socialinės apsaugos, 
švietimo ir sveikatos sistemų plėtrą. Šis tikslas apima socialinio ir ekonominio verslumo 
skatinimą, taip pat – siekį sudaryti prielaidas jaunimo pasitraukimui iš regionų mažinti. Siekiama 
ugdyti sąmoningą, pilietišką, patriotišką, brandžią, kultūringą ir kūrybingą jauno žmogaus, 
gebančio būti aktyvia įvairialypės visuomenės dalimi, asmenybę. Nacionalinės jaunimo politikos 
plėtros programos tikslai apima didesnį dėmesį neorganizuotam ir sunkiau pasiekiamam, 
mažiau galimybių turinčiam jaunimui. Siekiama išplėtoti ir koordinuoti darbo su jaunimu 
sistemą ir užtikrinti jaunimo užimtumo infrastruktūros plėtrą, plėtoti atvirųjų jaunimo centrų 
tinklą, įtvirtinti ir apibrėžti jaunimo darbuotojo pareigybę. Siekiama sudaryti palankias sąlygas 
nuosekliai ir kokybiškai jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai, siekiant aktyvesnio 
jaunimo į(si)traukimo į organizuotą veiklą užtikrinti žinybų ir sektorių bendradarbiavimą 
plėtojant darnią, faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką. Taigi didelis dėmesys skiriamas 
partnerystei ir tarpžinybiniam bendradarbiavimui vystyti.  
 
20 lentelė. Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos tikslai ir 
uždaviniai 

Tikslai Uždaviniai 
1. Užtikrinti įvairaus 

jaunimo poreikius 
atitinkančią socialinės 
apsaugos, švietimo ir 
sveikatos sistemų 
plėtrą. 

1.1. Užtikrinti geresnes jaunimo užimtumo galimybes, skatinant 
ekonominį ir socialinį verslumą, sudarant palankias sąlygas jauniems 
žmonėms aktyviai dalyvauti darbo rinkoje bei derinti šeimos ir darbo 
įsipareigojimus; 

1.2. sukurti geresnes sąlygas jaunimui ir jaunoms šeimoms apsirūpinti 
būstu; 

1.3. skatinti jaunimą pritaikyti įgytus gebėjimus Lietuvoje, taip 

                                                             
17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 m. plėtros programos 

patvirtinimo. 2010 m. gruodžio 1 d. Nr. 1715, Vilnius 
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Tikslai Uždaviniai 
sprendžiant migracijos problemą; 

1.4. sukurti saugią jaunimui aplinką, užtikrinant efektyvią jaunimo 
nusikalstamumo prevenciją; 

1.5. plėtoti jaunimo sveikatos sistemą, gerinant jaunimo sveikatos 
stebėseną, skatinant sveikatingumą, fizinį aktyvumą bei užtikrinant 
įvairių priklausomybės formų stebėseną. 

2. Ugdyti sąmoningą, 
pilietišką, patriotišką, 
brandžią, kultūringą ir 
kūrybingą jauno 
žmogaus asmenybę, 
gebančią būti aktyvia 
įvairialypės 
visuomenės dalimi. 

2.1. Plėtoti neformalųjį ugdymą, siekiant formalaus ir neformalaus 
ugdymo integracijos; 

2.2. sudaryti sąlygas kultūrinei edukacijai, skatinant jaunimo kūrybiškumą 
bei remti profesionalų ir neprofesionalų jaunimo meną; 

2.3. skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime 
bei ugdyti jų pilietines kompetencijas. 

3. Išplėtoti ir 
koordinuoti darbo su 
jaunimu sistemą bei 
užtikrinti jaunimo 
užimtumo 
infrastruktūros plėtrą. 

3.1. Parengti ir įdiegti jaunimo darbuotojų rengimo sistemą Lietuvoje, 
siekiant kokybiško profesionalaus darbo su jaunimu; 

3.2. plėtoti esamas ir kurti naujas jaunimo užimtumui ir ugdymui 
palankias erdves, suteikiant daugiau galimybių socialinę atskirtį 
patiriančiam jaunimui; 

3.3. tobulinti esamą pagalbos (metodinės, informacinės, psichologinės ir 
kt.) šeimai sistemą, siekiant spręsti šeimoje kylančias problemas; 

3.4. plėtoti turiningą, aktyvų, kokybišką jaunimo ugdymą laisvalaikiu; 
3.5. formuoti teigiamą jaunimo požiūrį į šeimą, motinystę, tėvystę, 

vaikystę ir gyvybės kultūrą. 
4. Sudaryti palankias 

sąlygas nuosekliai ir 
kokybiškai jaunimo ir 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų veiklai, 
siekiant aktyvesnio 
jaunimo į(si)traukimo 
į organizuotą veiklą. 

4.1. Užtikrinti reikiamą paramą jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 
organizacijoms, gerinant jų organizacinius gebėjimus, išlaikant 
savitumą (identitetą) ir veiklos nuoseklumą; 

4.2. skatinti jaunimą aktyviau dalyvauti vietos bendruomenių gyvenime, 
nevyriausybinių organizacijų ir savanoriškoje veikloje; 

4.3. skatinti tautinių mažumų jaunimo aktyvų dalyvavimą ekonominiame, 
pilietiniame ir viešajame gyvenime, padėti jiems integruotis į 
visuomenę; 

4.4. skatinti Lietuvos jaunimo NVO aktyviau bendradarbiauti su pasaulio 
lietuvių jaunimu, bendromis pastangomis užtikrinti tautinio identiteto 
ir kultūros saugojimą ir puoselėjimą; 

4.5. tobulinti teisinę bazę, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos 
jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklai. 

5. Užtikrinti tarpžinybinį 
ir tarpsektorinį 
bendradarbiavimą, 
plėtojant darnią, 
faktais ir žiniomis 
grįstą jaunimo 
politiką. 

5.1. Sukurti struktūruotą jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemą, 
siekiant sistemingai didinti visos visuomenės geresnį jaunimo reikalų 
suvokimą; 

5.2. užtikrinti nuoseklią jaunimo padėties stebėseną, tuo remiantis 
formuoti faktais ir žiniomis grįstą jaunimo politiką; 

5.3. plėtoti tarpžinybinį bendradarbiavimą vietos savivaldos, nacionaliniu 
ir tarptautiniu lygmenimis. 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės jaunimo politikos 2011–
2019 m. plėtros programos patvirtinimo. 2010 m. gruodžio 1 d. Nr. 1715, Vilnius 
 
Vertinimo metu surinkta informacija padėjo išskirti, kokios yra būdingos jaunimo politikos 
priemonės, įgyvendinamos savivaldybių lygiu. Jas galima skirti į horizontalias (integruotas į 
bendrąsias savivaldybės politikos kryptis, pvz. užimtumo, verslumo skatinimo) ir vertikalias 
(nukreiptas į specifinius jaunimo poreikius). Taip pat jaunimo politikos priemones gali skirti į 
aktyvinančias (nukreiptas į jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklos aktyvinimą, dalyvavimo 
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savivaldoje didinimą, jaunimo projektus) ir sprendžiančias problemas (tokias kaip jaunimo 
nedarbas, nusikalstamumas). 
 
21 lentelė. Jaunimo politikos priemonių tipologija 

 Horizontalios (integruotos) 
priemonės 

Vertikalios priemonės 

Aktyvinančios 
priemonės 

Pavyzdžiai: kultūros, sporto ir 
laisvalaikio infrastruktūros plėtra; 

multifunkciniai centrai. 

Pavyzdžiai: finansinė ir nefinansinė 
parama jaunimo NVO steigimui, jų 

veiklai, jaunimo dalyvavimui 
savivaldoje, jaunimo tarptautiškumui; 

atviri jaunimo centrai. 
Problemas 

sprendžiančios 
priemonės 

Pavyzdžiai: bendrosios verslo 
skatinimo, nedarbo mažinimo, 
švietimo gerinimo priemonės  

Pavyzdžiai: jaunimo verslumo centrai; 
su jaunimu dirbantys asmenys; 
projektai, nukreipti į socialiai 
pažeidžiamo jaunimo grupes 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
 Remiantis surinktais duomenimis, savivaldybėse dominuoja jaunimą aktyvinančios 
priemonės, daugiausiai nukreiptos į jaunimo laisvalaikio užimtumo didinimą ir savanorystę: 

 Horizontalios priemonės, integruotos į savivaldybių strateginės plėtros planus, 
paprastai daugiausiai dėmesio skiria kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros 
plėtrai, pavyzdžiui, numatyta plėtoti įvairią jaunimui prieinamą infrastruktūrą - sporto 
aikšteles, stadionus, sporto ir sveikatingumo centrus. Kai kuriais atvejais įgyvendinama 
multifunkcinių centrų plėtra, kurie taip pat prisideda ir prie jaunimo užimtumo 
(aktyvumo) didinimo. 

 Beveik visose savivaldybėse skiriama dėmesio vertikalioms jaunimo veiklos aktyvinimo 
priemonėms, pirmiausia per paramą jaunimo organizacijų steigimui, jaunimo 
projektams, jaunimo renginių organizavimui, mokinių ir studentų savivaldos stiprinimui. 
Tačiau, kita vertus, vertinant pagal skiriamas metines lėšas, šį priemonių grupė yra 
palyginti nedidelės apimties, daugelyje savivaldybių skiriamos paramos apimtys per 
metus ir vienam projektui yra labai nedidelės; formuojant priemones neišskiriamos 
specifinės jaunimo grupės (besimokantis jaunimas, nebesimokantis jaunimas, socialiai 
pažeidžiamas jaunimas, jaunos šeimos, jaunieji verslininkai, ir kt.). 

 Vertinamu laikotarpiu (2008-2011 m.) nemaža dalis savivaldybių numatė priemones, 
skirtas atviro darbo su jaunimu centrams įsteigti. Ne mažiau dešimties savivaldybių 
tokius centrus įsteigė per praėjusius trejus metus. Šios priemonės taip pat priskiriamos 
jaunimo veiklos aktyvinimui, jaunimo užimtumo laisvalaikiu didinimui. 
 

Problemas sprendžiančios horizontalios priemonės paprastai yra nukreiptos į švietimo įstaigų 
infrastruktūros modernizavimą ir paslaugų kokybės, efektyvumo ir prieinamumo gerinimą; 
nusikalstamumo prevenciją ir socialiai pažeidžiamų jaunimo grupių socializaciją, pavyzdžiui, 
nepilnamečių, grįžusių iš įkalinimo, specialiojo auklėjimo įstaigų, globos namų socializaciją. 
Mažiausia šių priemonių dalis yra skirta (tiesiogiai ar netiesiogiai) jaunimo įsidarbinimo 
galimybių didinimui, nors įsidarbinimo galimybių didinimas šiuo metu yra vienas svarbiausių 
jaunimo poreikių (žr. išvadas 65-67).  
 
Problemas sprendžiančių vertikalių priemonių, kurios apimtų specifinius veiksmus ar 
projektus, skirtus jaunimo problemoms spręsti, yra mažiausiai. Kai kuriose savivaldybėse 
veikia jaunimo verslumo centrai. Jau minėtas gerosios patirties pavyzdys - kai kuriose 
savivaldybėse įgyvendinamos priemonės, skirtos jaunų specialistų grįžtamumui į gimtąją 
savivaldybę po studijų paskatinti. Tokias priemones įgyvendina Ignalinos rajono, Neringos 
savivaldybės. Parama skiriama ne tik studijoms apmokėti, bet grįžtančiam specialistui taip pat 
suteikiama finansinė parama įsikūrimui. Šios priemonės įrodo, kad savivaldybė ir su nedidelėmis 
finansinėmis lėšomis gali įgyvendinti tikslines priemones, skirtas nemokyklinio amžiaus jaunimo 
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grupėms. Pastarosioms grupėms (pavyzdžiui, jauniems specialistams, šeimoms, jauniems 
verslininkams) savivaldybių įgyvendinama jaunimo politika skiria labai mažai dėmesio. 
 
Apibendrinant 53 savivaldybėse surinktus duomenis, galima teigti, kad savivaldybėse 
įgyvendinama jaunimo politika vidutiniškai atitinka nacionalinės jaunimo politikos 
prioritetus. Geriausiai savivaldybių strateginio planavimo dokumentuose, jų įgyvendinimo 
planuose, priemonių ir projektų struktūroje atsispindi šie Nacionalinės jaunimo politikos 2011–
2019 metų plėtros programos prioritetai ir uždaviniai: 

 jaunimo užimtumo laisvalaikiu užtikrinimas: siekiama sudaryti sąlygas kultūrinei 
edukacijai, skatinant jaunimo kūrybiškumą bei remti profesionalų ir neprofesionalų 
jaunimo meną; plėtoti turiningą, aktyvų, kokybišką jaunimo ugdymą laisvalaikiu; plėtoti 
esamas ir kurti naujas jaunimo užimtumui ir ugdymui palankias erdves, suteikiant 
daugiau galimybių socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui. 

 Jaunimo aktyvinimas: siekiama užtikrinti reikiamą paramą jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms, gerinant jų organizacinius gebėjimus, išlaikant savitumą 
(identitetą) ir veiklos nuoseklumą; skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime bei ugdyti jų pilietines kompetencijas; skatinti jaunimą 
aktyviau dalyvauti vietos bendruomenių gyvenime, nevyriausybinių organizacijų ir 
savanoriškoje veikloje. Kita vertus, kaip minėta 4 skyriuje, jaunimo organizacijoms 
skiriamos finansinės paramos apimtys daugelyje savivaldybių yra gana ribotos. 2008-
2011 m. parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms beveik visose 
savivaldybėse mažėjo, bendros paramos apimtys yra per mažos, kai kur siekia tik kelis 
tūkstančius litų per metus. 

 Sveikatos sistemos plėtra: sukurti saugią jaunimui aplinką, užtikrinant efektyvią 
jaunimo nusikalstamumo prevenciją; plėtoti jaunimo sveikatos sistemą, gerinant 
jaunimo sveikatos stebėseną, skatinant sveikatingumą, fizinį aktyvumą bei užtikrinant 
įvairių priklausomybės formų stebėseną. 

 
Silpniausiai atspindėti yra šie nacionalinės jaunimo politikos uždaviniai, nors jų įgyvendinimo 
mastas stipriai skiriasi lyginant atskiras savivaldybes tarpusavyje: 

 struktūruotos jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimas: būdinga 
problema yra ne tik su jaunimu dirbančių asmenų trūkumas, bet ir esamų su 
jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojų ir kitų su jaunimu dirbančių asmenų 
atlyginimai, kvalifikacijos kėlimas, kitos motyvavimo priemonės. Labai dažnai, 
įrengus atvirus darbo su jaunimu centrus ar jaunimo laisvalaikio centrus ES 
struktūrinės paramos ir nacionalinio biudžeto lėšomis, darbuotojų išlaikymui nėra 
skiriamas pakankamas savivaldybės biudžetas. Tai sąlygoja žemą jaunimo 
informavimo, konsultavimo, darbo su jaunimu paslaugų pasiūlą; 

 nuosekli jaunimo padėties stebėsena (plačiau žr. 8 skyrių); 
 ekonominio ir socialinio jaunimo verslumo skatinimas bei įsidarbinimo galimybių 

didinimas, sudarant palankias sąlygas jauniems žmonėms aktyviai dalyvauti darbo 
rinkoje bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus (tačiau situacija skiriasi atskirose 
savivaldybėse, kai kuriose yra numatyta priemonių verslumui skatinti). 

 
Vertinant savivaldybes buvo atsižvelgiama ir į savivaldybių dalyvavimą nacionalinių programų 
ir priemonių įgyvendinime bei nacionalinių ir tarptautinių programų galimybių panaudojimą 
jaunimo politikos įgyvendinimui18. Remiantis surinktais duomenimis, kai kurios savivaldybės 
aktyviai dalyvauja įgyvendinant nacionalines programas, pavyzdžiui, Atvirųjų centrų ir erdvių 
koncepciją, taip pat aktyviai įgyvendina projektus pagal ES programas, pavyzdžiui, „Veiklus 
                                                             

18 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A1-157 patvirtintos jaunimo 
politikos savivaldybėse kokybės vertinimo metodikos indikatoriaus „Tarpžinybiškumas, tarpsektoriškumas (jaunimo politikos 
integralumas)“ 7.4 temoje „Savivaldybės įgyvendinamų programų bei priemonių atitikimas nacionalinės jaunimo politikos 
prioritetams“ numatytas galimas duomenų šaltinis „Praktiškai išnaudotų nacionalinių ir tarptautinių programų atveriamų 
galimybių, siekiant spręsti aktualius savivaldybės jaunimo politikos klausimus, skaičius“. 
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jaunimas“, naudojasi nacionalinio ir tarptautinio konkursinio finansavimo lėšomis jaunimo 
problemoms spręsti. Tai ypač būdinga didžiųjų miestų savivaldybėms bei savivaldybėms, kur yra 
aiškiai reglamentuota jaunimo politika, veikia brandžios jaunimo ir su jaunimu dirbančios 
organizacijoms, ilgą laiką dirba aktyvus /-i JRK, nėra dažnos JRK kaitos. Tačiau tokių savivaldybių 
bendroje vertintų savivaldybių grupėje yra mažuma.  
 

Gerosios praktikos pavyzdžiais kai kuriose savivaldybėse galima laikyti Atvirųjų 
jaunimo centrų ir erdvių koncepcijos įgyvendinimą. Pavyzdžiui, Švenčionių rajono 
savivaldybėje - palyginti nedidelėje savivaldybėje atvirą darbą su jaunimu vykdo net 
dvi institucijos Švenčionių ir Švenčionėlių miestuose. Anykščių rajono savivaldybėje 
gerąja praktika galėtų būti laikomas su Nacionaliniu plėtros institutu įgyvendintas 
pilotinis Jaunimo verslumo centrų projektas, kurio pasėkoje įsteigta VšĮ Anykščių 
jaunimo verslumo centras sėkmingai veiklas vykdo iki šiol. 

 
Apibendrinant, būtina užtikrinti, kad savivaldybės aktyviau dalyvautų nacionalinėse ir 
tarptautinėse programose, įskaitant ir konkursinio finansavimo programas, nes tai yra svarbūs 
jaunimo problemas sprendžiančių projektų finansavimo šaltiniai, kompensuojantys ekonominio 
sunkmečio laikotarpiu susitraukusius savivaldybių biudžetus. Siekiant efektyvaus jaunimo 
politikos įgyvendinimo, turėtų būti įgyvendinami ilgalaikiai, didesnį poveikį turintys projektai, 
kuriuos įgyvendintų savivaldybės administracija ir / ar su jaunimu dirbančios organizacijos kartu 
su jaunimo organizacijomis ir kitais (nacionaliniais, regioniniais, užsienio) partneriais.  
 
Naujos galimybės atsivers kartu su nauju ES struktūrinės paramos įgyvendinimo 2014-2020 m. 
laikotarpiu, kurio programavimo dokumentuose numatomas horizontalus prioritetas 
„Jaunimas“. Savivaldybės jau dabar turėtų pradėti rengti projektų idėjas, išskirti jaunimo 
politikos įgyvendinimo prioritetus, numatyti lėšų poreikį. 
 
Jaunimo politikos atitikimas ES jaunimo politikos prioritetams 
 
Jaunimo politika ES yra horizontali politika – siekiama atsižvelgti į specifinius jaunimo poreikius, 
siekius, jaunimui kylančius iššūkius sektorinėse politikose, tokiose kaip švietimas, užimtumas, 
sveikatos apsauga ir kt. ES jaunimo politikos raidoje jaunimo dimensija vis intensyviau 
integruojama į įvairias politikos sritis, taip pat nustatomi specifiniai jaunimo politikos siekiai. 
2009 m. priimta ES jaunimo politikos strategija 2010 – 2018 metams „Jaunimas. Investicijos ir 
galimybių suteikimas“19. ES jaunimo politikos vizija remiasi dviem prielaidomis: investavimu į 
jaunimą ir jaunimo įgalinimu. Tai reiškia, jog turi būti vystomos politikos, veikiančios jaunų 
žmonių kasdienį gyvenimą ir gerovę, bei turi būti skatinamas jaunimo potencialas aktyviai 
prisidėti prie visuomenės raidos įgyvendinant ES vertybes ir siekius. Jauniems žmonėms turi 
būti suteikti ištekliai ir galimybės aktyviai dalyvauti tiek visuomeninėje (ir jaunimo) veikloje, tiek 
formuojant jaunimą veikiančius politinius sprendimus. Naujoji ES politikos strategija remiasi 
įgalinimo, kūrybingumo, aktyvios pilietybės principais ir apima 3 pagrindinius siekius:  

 suteikti daugiau galimybių jaunimui švietimo ir užimtumo srityse; 
 gerinti jaunuolių socialinę integraciją ir visapusišką dalyvavimą visuomenės 

gyvenime; 
 stiprinti jaunimo ir visuomenės solidarumą. 

 

                                                             
19 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions of 27 April 2009 – An EU Strategy for Youth: Investing and Empowering – A 
renewed open method of coordination to address youth challenges and opportunities [COM(2009) 200 final – Not published 
in the Official Journal]. 
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Kiekvienas iš tikslų yra apibrėžtas priemonėmis, išskirti specifiniai prioritetai kiekvienoje srityje, 
pvz.: neformalaus švietimo reikšmė švietimo srityje, profesinis orientavimas užimtumo srityje. 
Strategijos tikslai detalizuoti šiomis veiklos kryptimis: 

• švietimas – pabrėžiamas prioritetas neformaliam ugdymui; 
• užimtumas – dėmesys profesiniam orientavimui, laisvam darbo jėgos judėjimui; 
• kūrybingumo ir verslumo skatinimas – kūrybinės iniciatyvos, inovatyvumas, jaunų 

talentų pripažinimas, įkaitant medijų teikiamas galimybes; 
• sportas ir sveikata; 
• dalyvavimas – mokymasis dalyvauti ir galimybės dalyvauti, kai priimami jaunimą 

veikiantys sprendimai;  
• socialinė įtrauktis - prioritetas skiriamas mažiau galimybių turinčiam jaunimui; 

organizacijų, dirbančių su jaunimu, vaidmens pripažinimui ir galimybių stiprinimui; 
• savanorystė, savanorių mobilumo skatinimas; 
• jaunimas ir pasaulis – apima platų solidarumo formavimą, apimantį žmogaus teises, 

aplinkosaugą. 
 

ES jaunimo politika integruojama į vis daugiau sektorinių politikų. Taip pat vis daugiau dėmesio 
skiriama mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimui (angl. disadvantaged youth), jaunimo 
aktyvumo skatinimui, suprantant, jog jaunimas yra nevienalypė grupė, pasižyminti skirtingomis 
galimybėmis. Taip pat, jaunimas pripažįstamas kaip aktyvi politinė ir pilietinė jėga. ES jaunimo 
politikos kryptys pavaizduotos 20 paveiksle. 

 
20 pav. ES jaunimo politikos intervencijos logika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šaltinis: parengta autorių 

 
Apibendrinant 53 savivaldybėse surinktus duomenis, galima teigti, kad savivaldybėse 
įgyvendinama jaunimo politika vidutiniškai atitinka ES jaunimo politikos uždavinius ir 
veiksmų kryptis dėl šių pagrindinių priežasčių: 

 dalis ES lygmens uždavinių ir pavyzdinių priemonių (pavyzdžiui, plėtoti startinio kapitalo 
fondus, užtikrinti darbo jėgos mobilumą tarp ES šalių, užtikrinti ES paramos naudojimo 
efektyvumą, ir kt.) yra skirta tarp-nacionalinio ar nacionalinio lygmens politikos 
priemonėms, todėl nėra taikoma savivaldybių lygmens jaunimo politikai. 

 ES ir nacionalinio lygmens jaunimo politikos tikslai didele dalimi persidengia, todėl 
galima teigti, kad atitikimas ES jaunimo politikos tikslams yra mažiausias tose pačiose 
srityse, kuriose mažiausias atitikimas ir nacionalinės jaunimo politikos tikslams. 
Nepakankamai dėmesio savivaldybėse skiriama jaunimo įsidarbinimo galimybių 
didinimui, pavyzdžiui, jaunimo darbo skatinimui, specifinių trumpalaikių ir struktūrinių 
priemonių, skatinančių jaunimo įsidarbinimą, įgyvendinimui; bei jaunimo konsultavimo 
ir informavimo paslaugų prieinamumui. Tuo tarpu ES jaunimo politikos strategija 2010 

 
Aktyvus ir integruotas jaunimas 

Pasiekiamumo 
didinimas 

Solidarumo 
skatinimas 

Galimybių 
kūrimas 

Ugdymas 
(švietimas) 

Užimtumas 

Socialinė 
aprėptis 

Kūrybiškumas 
ir verslumas 

Jaunimas ir 
pasaulis 

Savanorystė  Dalyvavimas  Sveikata ir 
sportas 
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– 2018 metams itin daug dėmesio skiria jaunimo darbo ir užimtumo skatinimui (ypač 
per ES struktūrinės paramos priemones), inovatyvių mokymo ir konsultavimo formų ir 
priemonių kūrimui. 

 Kai kurie ES jaunimo politikos strategijos tikslai visai nėra minimi savivaldybių lygmens 
jaunimo politikos uždaviniuose, pavyzdžiui, tikslingai skatinti jaunimo savanorystės ir 
įsidarbinimo veiklas už ES ribų, skatinti „žaliąjį“ vartojimą, įsitraukimą į aplinkosaugines 
priemones (8 veiksmų kryptis „Jaunimas ir pasaulis“). 

 

 
22 lentelėje pateikiamas „miesto“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Vertinant 
tarpžinybiškumo, tarpsektoriškumo ir jaunimo politikos integralumo situaciją, nė viena miesto 
savivaldybė nebuvo įvertinta puikiai ar labai gerai. Geriausiai vertinta Kauno miesto 
savivaldybė, o žemiausiai (silpnai-vidutiniškai) – Panevėžio miesto ir Neringos savivaldybės. 
 
22 lentelė. „Miesto“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, jaunimo politikos integravimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

5 – puikiai  Aktyviai veikia JRT. 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 

jaunimui aktualius klausimus. 
 Jaunimo atstovai dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 

posėdžiuose. 
 Jaunimo politika įtraukta į savivaldybės strateginius ir veiklos 

planavimo dokumentus, skyrių veiklos planus. 
 Vystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 
 Jaunimo politikos programos bei priemonės atitinka nacionalinius 

jaunimo politikos prioritetus. 
 Išnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 

galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus. 
Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

4,5 – labai 
gerai 

 Jaunimo atstovai dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 
posėdžiuose. 

 Aktyviai veikia JRT. 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 

jaunimui aktualius klausimus. 
 Jaunimo politika įtraukta į savivaldybės strateginius ir veiklos 

planavimo dokumentus. 
 Vystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 
 Jaunimo politika programos bei priemonės atitinka nacionalinius 

jaunimo politikos prioritetus. 
 Išnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 

galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus. 
 Jaunimo politika neišskiriama savivaldybės struktūrinių padalinių 

veiklos planuose. 
Kauno m. sav. 
(20,40 %) 

4 – gerai  Veikia JRT. 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 

jaunimui aktualius klausimus. 
 Jaunimo politika įtraukta į savivaldybės strateginius ir veiklos 

planavimo dokumentus. 
 Vystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 

7.2 Savivaldybių įvertinimas 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

 Jaunimo politikos programos bei priemonės didžiąja dalimi atitinka 
nacionalinius jaunimo politikos prioritetus. 

 Naudojamasi nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamomis 
galimybėmis, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus. 

 Jaunimo atstovai retai dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo 
grupių posėdžiuose. 

 Jaunimo politika neišskiriama savivaldybės struktūrinių padalinių 
veiklos planuose. 

Visagino sav. 
(23,22 %) 
Alytaus m. sav. 
(22,80 %) 
Palangos m. 
sav. (21,86 %) 
Vilniaus m. sav. 
(19,96 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Veikia JRT, bet jos veikla nepakankamai aktyvi, palaikoma JRK 
iniciatyva (Visagino sav.); arba JRT teikia mažai pasiūlymų 
savivaldybės tarybai (Vilniaus m. sav.). 

 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 
jaunimui aktualius klausimus, bet jaunimo atstovai nedalyvauja 
savivaldybės komisijų, darbo grupių posėdžiuose. 

 Jaunimo politikos programos bei priemonės iš dalies atitinka 
nacionalinius jaunimo politikos prioritetus. 

 Jaunimo politika mažai įtraukiama į savivaldybės strateginius 
dokumentus, neišskiriama savivaldybės struktūrinių padalinių 
veiklos planuose. 

 Neišnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 
galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus (išskyrus: 
Vilniaus m. sav.). 

Panevėžio m. 
sav. (21,76 %) 
Neringos sav. 
(21,45 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Veikia JRT, bet veikla formali ir mažai aktyvi, JRT įgaliojimai ir įtaka 
strateginių sprendimų priėmimui yra maža. 

 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 
jaunimui aktualius klausimus, bet jaunimo atstovai nedalyvauja 
savivaldybės komisijų, darbo grupių posėdžiuose. 

 Nevystomas arba nepakankamai vystomas tarpžinybinis ir 
tarpsektorinis bendradarbiavimas. 

 Jaunimo politikos programos bei priemonės iš dalies atitinka 
nacionalinius jaunimo politikos prioritetus. 

 Jaunimo politika neįtraukta į savivaldybės strateginius ar veiklos 
planavimo dokumentus (išskyrus: Panevėžio m. sav., Neringos m. 
sav., tačiau gana ribotai ), neišskiriama savivaldybės struktūrinių 
padalinių veiklos planuose. 

 Neišnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 
galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

2 – silpnai  Nesuformuota arba neaktyvi JRT. 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai nebendradarbiauja spręsdami 

jaunimui aktualius klausimus. 
 Nevystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 
 Jaunimo politikos programos bei priemonės silpnai atitinka 

nacionalinius jaunimo politikos prioritetus. 
 Jaunimo atstovai nedalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 

posėdžiuose. 
 Jaunimo politika neįtraukta į savivaldybės strateginius ar veiklos 

planavimo dokumentus, neišskiriama savivaldybės struktūrinių 
padalinių veiklos planuose. 

 Neišnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus 
Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimo atstovai nedalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 
posėdžiuose. 

 Nėra JRT. 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai nebendradarbiauja jaunimo 

politikos srityje. 
 Jaunimo politika nėra įtraukta į savivaldybės strateginius ar veiklos 

planavimo dokumentus, skyrių veiklos planus. 
 Nevystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 
 Jaunimo politikos programos bei priemonės neatitinka nacionalinių 

jaunimo politikos prioritetų. 
 Nesinaudojama nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamomis 

galimybėmis. 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 
23 lentelėje pateikiamas „pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Geriausia 
situacija tarp pusiau kaimo savivaldybių yra Akmenės rajono ir Marijampolės savivaldybėse, o 
silpniausia situacija – Birštono ir Švenčionių rajono savivaldybėse.  
 
23 lentelė. „Pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, jaunimo politikos integravimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

5 – puikiai  Aktyviai veikia JRT. 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 

jaunimui aktualius klausimus. 
 Jaunimo atstovai dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 

posėdžiuose. 
 Jaunimo politika įtraukta į savivaldybės strateginius ir veiklos 

planavimo dokumentus, skyrių veiklos planus. 
 Vystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 
 Jaunimo politikos programos bei priemonės atitinka nacionalinius 

jaunimo politikos prioritetus. 
 Išnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 

galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus. 
Akmenės r. 
sav. (24,51 %) 
Marijampolės 
sav. (24,06 %) 

4,5 – labai 
gerai 

 Jaunimo atstovai dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 
posėdžiuose. 

 Aktyviai veikia JRT. 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 

jaunimui aktualius klausimus. 
 Jaunimo politika įtraukta į savivaldybės strateginius ir veiklos 

planavimo dokumentus. 
 Vystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 
 Jaunimo politikos programos bei priemonės atitinka nacionalinius 

jaunimo politikos prioritetus. 
 Išnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 

galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

 Jaunimo politika neišskiriama savivaldybės struktūrinių padalinių 
veiklos planuose. 

Mažeikių r. 
sav. (24,53 %) 
Kretingos r. 
sav. (24,45 %) 
Trakų r. sav. 
(23,48 %) 
Kėdainių r. 
sav. (22,67 %) 
Utenos r. sav. 
(22,62 %) 
Ukmergės r. 
sav. (22,09 %) 

4 – gerai  Veikia JRT. 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 

jaunimui aktualius klausimus. 
 Jaunimo politika įtraukta į savivaldybės strateginius ir veiklos 

planavimo dokumentus. 
 Vystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 
 Jaunimo politikos programos bei priemonės didžiąja dalimi atitinka 

nacionalinius jaunimo politikos prioritetus. 
 Naudojamasi nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamomis 

galimybėmis, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus. 
 Jaunimo atstovai retai dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo 

grupių posėdžiuose (išskyrus: Mažeikių r. sav.). 
 Jaunimo politika neišskiriama savivaldybės struktūrinių padalinių 

veiklos planuose. 
Plungės r. sav. 
(25,88 %) 
Tauragės r. 
sav. (24,54 %) 
Elektrėnų sav. 
(23,58 %) 
Druskininkų 
sav. (23,09 %) 
Švenčionių r. 
sav. (22,56 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Veikia JRT (Elektrėnų sav. JRT sudaryta pažeidžiant pariteto 
principą – 5 savivaldybės ir 7 jaunimo atstovai), bet jos veikla 
nepakankamai aktyvi, palaikoma JRK iniciatyva; arba JRT teikia 
mažai pasiūlymų savivaldybės tarybai. 

 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 
jaunimui aktualius klausimus, bet jaunimo atstovai nedalyvauja 
savivaldybės komisijų, darbo grupių posėdžiuose. 

 Jaunimo politikos programos bei priemonės iš dalies atitinka 
nacionalinius jaunimo politikos prioritetus. 

 Jaunimo politika mažai įtraukiama į savivaldybės strateginius 
dokumentus, neišskiriama savivaldybės struktūrinių padalinių 
veiklos planuose. 

 Neišnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 
galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus (išskyrus: 
Tauragės r. sav.). 

Birštono sav. 
(24,43 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Veikia JRT, bet veikla formali ir mažai aktyvi, JRT įgaliojimai ir įtaka 
strateginių sprendimų priėmimui yra maža (Birštono sav. JRT 
suformuota pažeidžiant pariteto principą – 5 savivaldybės ir 2 
jaunimo atstovai). 

 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 
jaunimui aktualius klausimus, bet jaunimo atstovai nedalyvauja 
savivaldybės komisijų, darbo grupių posėdžiuose (Birštono sav. – 
pavieniai jaunimo dalyvavimo komisijų posėdžiuose atvejai). 

 Nevystomas arba nepakankamai vystomas tarpžinybinis ir 
tarpsektorinis bendradarbiavimas. 

 Jaunimo politikos programos bei priemonės iš dalies atitinka 
nacionalinius jaunimo politikos prioritetus. 

 Jaunimo politika neįtraukta į savivaldybės strateginius ar veiklos 
planavimo dokumentus, neišskiriama savivaldybės struktūrinių 
padalinių veiklos planuose. 

 Neišnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 
galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus 

Nėra pusiau 2 – silpnai  Nesuformuota arba neaktyvi JRT. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

 Savivaldybės struktūriniai padaliniai nebendradarbiauja spręsdami 
jaunimui aktualius klausimus. 

 Nevystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 
 Jaunimo politikos programos bei priemonės silpnai atitinka 

nacionalinius jaunimo politikos prioritetus. 
 Jaunimo atstovai nedalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 

posėdžiuose. 
 Jaunimo politika neįtraukta į savivaldybės strateginius ar veiklos 

planavimo dokumentus, neišskiriama savivaldybės struktūrinių 
padalinių veiklos planuose. 

 Neišnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 
galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimo atstovai nedalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 
posėdžiuose. 

 Nėra JRT. 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai nebendradarbiauja jaunimo 

politikos srityje. 
 Jaunimo politika nėra įtraukta į savivaldybės strateginius ar veiklos 

planavimo dokumentus, skyrių veiklos planus. 
 Nevystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 
 Jaunimo politikos programos bei priemonės neatitinka nacionalinių 

jaunimo politikos prioritetų. 
 Nesinaudojama nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamomis 

galimybėmis. 
Šaltinis: sudaryta autorių  
 
24 lentelėje pateikiamas „kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Nė vienoje kaimo 
savivaldybėje tarpžinybiškumo, tarpsektoriškumo ir jaunimo politikos integralumo situacija 
nėra puiki ar labai gera. Daugumoje savivaldybių situacija yra gera ar vidutiniška. Net 16 
savivaldybių, t.y. beveik pusė kaimo savivaldybių, įvertintos silpnai arba silpnai-vidutiniškai. Kita 
vertus, kai kuriose iš šių savivaldybių situacija yra gerėjanti (pavyzdžiui, Ignalinos rajono 
savivaldybėje veikia aktyvi naujoji JRT, tačiau savivaldybė atsilieka pagal kitus kriterijus). 
 
24 lentelė. „Kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Tarpžinybiškumas, 
tarpsektoriškumas, jaunimo politikos integravimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  Aktyviai veikia JRT. 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 

jaunimui aktualius klausimus. 
 Jaunimo atstovai dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 

posėdžiuose. 
 Jaunimo politika įtraukta į savivaldybės strateginius ir veiklos 

planavimo dokumentus, skyrių veiklos planus. 
 Vystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 
 Jaunimo politikos programos bei priemonės atitinka nacionalinius 

jaunimo politikos prioritetus. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

 Išnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 
galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus. 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

4,5 – labai 
gerai 

 Jaunimo atstovai dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 
posėdžiuose. 

 Aktyviai veikia JRT. 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 

jaunimui aktualius klausimus. 
 Jaunimo politika įtraukta į savivaldybės strateginius ir veiklos 

planavimo dokumentus. 
 Vystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 
 Jaunimo politikos programos bei priemonės atitinka nacionalinius 

jaunimo politikos prioritetus. 
 Išnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 

galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus. 
 Jaunimo politika neišskiriama savivaldybės struktūrinių padalinių 

veiklos planuose. 
Šilalės r. sav. 
(27,49 %) 
Šakių r. sav. 
(24,83 %) 
Pakruojo r. 
sav. (24,37 %) 
Šiaulių r. sav. 
(24,30 %) 
Panevėžio r. 
sav. (24,24 %) 
Jurbarko r. 
sav. (24,23 %) 
Klaipėdos r. 
sav. (23,92 %) 
Raseinių r. 
sav. (23,81 %) 

4 – gerai  Veikia JRT. 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 

jaunimui aktualius klausimus. 
 Jaunimo politika įtraukta į savivaldybės strateginius ir veiklos 

planavimo dokumentus (išskyrus: Šilalės r. sav., Klaipėdos r. sav.). 
 Vystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas 

(Raseinių r. sav. – trūksta duomenų). 
 Jaunimo politikos programos bei priemonės didžiąja dalimi 

atitinka nacionalinius jaunimo politikos prioritetus. 
 Naudojamasi nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamomis 

galimybėmis, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus. 
 Jaunimo atstovai retai dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo 

grupių posėdžiuose. 
 Jaunimo politika neišskiriama savivaldybės struktūrinių padalinių 

veiklos planuose. 

Pagėgių sav. 
(26,58 %) 
Pasvalio r. sav. 
(24,74 %) 
Joniškio r. sav. 
(24,62 %) 
Radviliškio r. 
sav. (24,05 %) 
Kupiškio r. 
sav. (23,73 %) 
Zarasų r. sav. 
(23,11 %) 
Biržų r. sav. 
(23,04 %) 
Alytaus r. sav. 
(22,96 %) 
Rokiškio r. 
sav. (22,95 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Veikia JRT, bet jos veikla nepakankamai aktyvi, palaikoma JRK 
iniciatyva; arba JRT teikia mažai pasiūlymų savivaldybės tarybai 
(išskyrus: Kaišiadorių r. sav. – nesuformuota JRT; Pasvalio r. sav. 
JRT suformuota ne pagal Tipinių savivaldybių jaunimo reikalų 
tarybų nuostatų rekomendacijas, tačiau JRT teikia pasiūlymus sav. 
tarybai). 

 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 
jaunimui aktualius klausimus, bet jaunimo atstovai nedalyvauja 
savivaldybės komisijų, darbo grupių posėdžiuose. 

 Jaunimo politikos programos bei priemonės iš dalies atitinka 
nacionalinius jaunimo politikos prioritetus. 

 Jaunimo politika mažai įtraukiama į savivaldybės strateginius 
dokumentus, neišskiriama savivaldybės struktūrinių padalinių 
veiklos planuose. 

 Neišnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 
galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Anykščių r. 
sav. (22,76 %) 
Kaišiadorių r. 
sav. (22,43 %) 
Rietavo sav. 
(27,63 %) 
Šilutės r. sav. 
(25,93 %) 
Kalvarijos sav. 
(25,60 %) 
Kauno r. sav. 
(23,32 %) 
Kazlų Rūdos 
sav. (23,25 %) 
Varėnos r. sav. 
(23,11 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Veikia JRT (išskyrus: Šilutės r. sav., Kazlų Rūdos sav., Vilniaus r. 
sav. – JRT nesuformuota; Kalvarijos sav. JRT suformuota po 
vertinimo), bet veikla formali ir mažai aktyvi, JRT įgaliojimai ir 
įtaka strateginių sprendimų priėmimui yra maža. 

 Savivaldybės struktūriniai padaliniai bendradarbiauja spręsdami 
jaunimui aktualius klausimus, bet jaunimo atstovai nedalyvauja 
savivaldybės komisijų, darbo grupių posėdžiuose. 

 Nevystomas arba nepakankamai vystomas tarpžinybinis ir 
tarpsektorinis bendradarbiavimas. 

 Jaunimo politikos programos bei priemonės iš dalies atitinka 
nacionalinius jaunimo politikos prioritetus. 

 Jaunimo politika neįtraukta į savivaldybės strateginius ar veiklos 
planavimo dokumentus (išskyrus: Rietavo sav., Kalvarijos sav.), 
neišskiriama savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planuose. 

 Neišnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 
galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus. 

Vilkaviškio r. 
sav. (24,46 %) 
Šalčininkų r. 
sav. (24,26 %) 
Širvintų r. sav. 
(23,87 %) 
Molėtų r. sav. 
(23,16 %) 
Prienų r. sav. 
(23,14 %) 
Vilniaus r. sav. 
(22,79 %) 
Ignalinos r. 
sav. (21,48 %) 

2 – silpnai  Nesuformuota arba neaktyvi JRT (išskyrus: Ignalinos r. sav.). 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai nebendradarbiauja arba itin 

mažai bendradarbiauja spręsdami jaunimui aktualius klausimus. 
 Nevystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 
 Jaunimo politikos programos bei priemonės silpnai atitinka 

nacionalinius jaunimo politikos prioritetus. 
 Jaunimo atstovai nedalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 

posėdžiuose (išskyrus: Vilniaus r. sav. –kartais dalyvauja Mokinių 
parlamento atstovai, Prienų r. sav. – pavieniai atvejai). 

 Jaunimo politika neįtraukta į savivaldybės strateginius ar veiklos 
planavimo dokumentus, neišskiriama savivaldybės struktūrinių 
padalinių veiklos planuose. 

 Neišnaudojamos nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamos 
galimybės, siekiant spręsti aktualius jaunimo klausimus. 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimo atstovai nedalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių 
posėdžiuose. 

 Nėra JRT. 
 Savivaldybės struktūriniai padaliniai nebendradarbiauja jaunimo 

politikos srityje. 
 Jaunimo politika nėra įtraukta į savivaldybės strateginius ar 

veiklos planavimo dokumentus, skyrių veiklos planus. 
 Nevystomas tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas. 
 Jaunimo politikos programos bei priemonės neatitinka 

nacionalinių jaunimo politikos prioritetų. 
 Nesinaudojama nacionalinių ir tarptautinių programų teikiamomis 

galimybėmis. 
Šaltinis: sudaryta autorių 
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 8. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR 
INOVACIJOS 

Šis skyrius pateikia apibendrintą informaciją ir išvadas apie tai, kokiu mastu 53 vertintose 
savivaldybėse yra įdiegta jaunimo politikos tobulinimo funkcija (stebėsena, vertinimas ir 
peržiūra) ir kokiu mastu per virtintą laikotarpį (2008-2011 m.) buvo diegiamos jaunimo politikos 
įgyvendinimo inovacijos. 
  

 
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 būdais20. Pirma, informacija apie 
rezultatus padeda įvertinti, ar gerai veikia institucija arba programa, kokią vertę ji 
sukuria, ar pasiekia savo tikslus. Antra, procedūrų stebėsenos pagalba galima 
kontroliuoti institucijų ir valstybės tarnautojų veiksmus bei išlaidas. Trečia, stebėsenos 
informacija apie rezultatus ir kaštus gali būti naudojama biudžeto sudarymo procese ir 
padėti suplanuoti išlaidas ekonomiškiausiu būdu. Ketvirta, informacija apie 
personalinius pasiekimus gali motyvuoti valstybės tarnautojus ar kitas politikos 
įgyvendinime dalyvaujančias šalis siekti tam tikrų rezultatų. Penkta, veiklos informacijos 
viešinimas gali būti pasitikėjimo valstybės institucijomis didinimo priemonė. Galiausiai, 
stebėsenos informacija gali padėti surasti geresnių institucijos veiklos būdų 
paskatindama mokymosi procesą ir inicijuodama veiklos patobulinimus. Apačioje 
esančioje lentelėje pavaizduotas supaprastintas stebėsenos ir vertinimo ciklas, kurį 
galima išskirti į tris svarbiausius etapus; 

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

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

 
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 

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

                                                             
20 Stebėsenos naudos pristatymas pagal Behn R., „Why Measure Performance? Different Purposes Require Different 

Measures“. Public Administration Review, 2003, 5, 588-598. 

8.1 Jaunimo politikos tobulinimo 
situacija  
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 Stebėsena Vertinimas Peržiūra 
renkami papildomai. 

Kada atliekama? Nuolat. Kartą per 2 – 3 metus. Kartą per 5 metus. 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Jaunimo situacijos stebėsena, jaunimo poreikių tyrimai ir jaunimo politikos vertinimas 
 
Nuosekli jaunimo situacijos stebėsena, siekiant formuoti faktais ir žiniomis grįstą jaunimo 
politiką, yra vienas iš nacionalinės jaunimo politikos uždavinių (žr. 7 skyrių). Stebėseną papildo 
jaunimo poreikių tyrimai ir jaunimo politikos vertinimas. 
 
Atskirai jaunimo situacijos stebėsenai skirtos sistemos (sistemingo rodiklių sąrašo, nuosekliai 
atnaujinamos duomenų bazės) nei vienoje savivaldybėje nebuvo nustatyta. Remiantis surinktais 
duomenimis, jaunimo situaciją ir jaunimo politikos įgyvendinimą paprastai apžvelgia 
savivaldybių JRK metų veiklos ataskaitose. Savivaldybėse renkami tam tikri duomenys apie 
jaunimo situaciją: JRK paprastai renka bazinius (statistinius) duomenis apie savivaldybės 
jaunimą, informaciją apie jaunimo organizacijas, jų veiklos tikslus, funkcijas, kontaktinius 
duomenis; duomenis apie jaunimą (pavyzdžiui, jaunimo nedarbą, nusikalstamumą) renka atskiri 
savivaldybės administracijos padaliniai. Keičiantis informacija, tarpusavyje kartais 
bendradarbiauja JRK, AS ir jaunimo bei su jaunimu dirbančios organizacijos, tačiau šis 
bendradarbiavimas yra nesistemingas, nenuoseklus (lot. ad hoc). Išsamiausi paprastai yra 
duomenys apie formalaus švietimo ir ugdymo įstaigose besimokančius jaunuolius (ypač 
mokinius), nes šiuos duomenis yra lengviausia surinkti. Tuo tarpu labiausiai trūksta duomenų 
apie nemokyklinio amžiaus jaunimą, nėra tiksliai žinomas ir jaunimo skaičius rajone, nes dalis 
savivaldybėse registruotų jaunų žmonių jose nebegyvena.  
 

21 pav. Ar jūsų organizacija renka kokius nors duomenis 
apie jaunimą? Tik savivaldybės administracijos atstovų 
atsakymai, proc. 

22 pav. Ar jūsų organizacija renka kokius nors 
duomenis apie jaunimą? Tik jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų atstovų atsakymai, proc. 
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Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Remiantis apklausos duomenimis, daugiausia duomenų apie jaunimo situaciją turi savivaldybės 
padaliniai, ypač kaimo savivaldybėse (žr. 21 pav.); jaunimo ir su jaunimu dirbančios 
organizacijos tokius duomenis renka rečiau (žr. 22 pav.). Nei savivaldybės administracijų, nei 
jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atveju duomenys nėra viešai prieinami, t.y. 
suinteresuotasis asmuo privalo žinoti, kas kokius duomenis turi, kad galėtų kreiptis dėl jų 
suteikimo. Tokia stebėsena yra neefektyvi, galimas veiksmų dubliavimas. 
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Vertinimo metu daugelyje kaimo ir pusiau kaimo savivaldybių nebuvo nustatyta sistemingai 
jaunimo situacijos tyrimus ar jaunimo politikos vertinimus atliekančių organizacijų. Tačiau 
savivaldybės turi galimybę užsakyti tyrimus viešųjų pirkimų būdu iš kompetentingų organizacijų 
ar ekspertų, veikiančių nacionaliniu mastu ar kitose savivaldybėse, arba ugdyti vietinę 
kompetenciją atliekant tyrimus. Vertinamu laikotarpiu šios galimybės dėl sumažėjusių 
savivaldybių biudžeto galimybių nebuvo pakankamai išnaudotos. Per 2008-2011 m. laikotarpį 
savivaldybėse atlikta labai mažai tyrimų jaunimo politikos srityje. Kai kuriuos mažos apimties 
pavienius tyrimus atliko jaunimo organizacijos savo iniciatyva (pavyzdžiui, Šalčininkų rajone 
jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo centras „Europroject“ atliko kaimo jaunimo poreikių 
tyrimą). Didžiausia dalis atliktų tyrimų vykdyti centralizuotai nacionaliniu mastu (pavyzdžiui, 
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu). 

Iki 2008 m. jaunimo poreikių tyrimų veikla vertintose savivaldybėse buvo intensyvesnė, taigi 
galima teigti, kad 2008-2011 m. situacija blogėjo dėl ekonominio sunkmečio. Apibendrinant, 
savivaldybėse atliekama bazinė jaunimo situacijos stebėsena, tačiau jaunimo situacijos ir 
poreikių tyrimai nėra įgyvendinami sistemingai; nevykdomi tęstiniai tyrimai (palyginant naujus 
duomenis su anksčiau surinktais). Be to, vienas iš didesnių trūkumų yra tai, kad savivaldybėse 
nėra skiriamos skirtingus poreikius turinčios jaunimo grupės (pvz., socialiai pažeidžiamas, 
probleminis jaunimas, neįgalus jaunimas, nedirbantis jaunimas ir t.t.), o formuojant jaunimo 
politikos planus, koncepcijas ir priemones, neatsižvelgiama, ar visos grupės galės pasinaudoti 
siūlomomis galimybėmis. 
 
Vertinant beveik nebuvo nustatyta jaunimo politikos vertinimo (nei išankstinio (lot. ex ante), 
nei tarpinio, nei galutinio (lot. ex post) vertinimo) atvejų. Akivaizdu, kad vertinimo naudojimas 
jaunimo politikos tobulinimui nėra įprasta praktika savivaldybių lygmeniu.  
 
Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas  
 
Ryšys tarp stebėsenos bei vertinimo informacijos ir valdymo nėra tiesioginis. Net ir 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.  
 
23 pav. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? Visi respondentai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
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Atsakydami į apklausos klausimą, ar naudojasi savivaldybės surinktais duomenimis apie 
jaunimą, tik mažiau nei trečdalis iš apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovų nurodė, kad naudojasi renkamais duomenimis apie jaunimo situaciją (žr. 
23 pav.).  
 
Didžioji dalis savivaldybės administracijos atstovų nurodė, kad naudoja surinktus duomenis 
vykdydami jiems priskirtas funkcijas (žr. 23 pav.). Vis dėlto, daugiau nei pusė apklaustų 
savivaldybės administracijos atstovų ir jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų 
nežinojo, ar jaunimo situacijos stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai taikomi tobulinant 
jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje (žr. 24 pav.). Dalis jų manė, kad tobulinant 
jaunimo politiką į šiuos duomenis nėra atsižvelgiama arba jie tiesiog nerenkami.  
 
24 pav. Ar jaunimo situacijos stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai taikomi tobulinant 
jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje? Visi respondentai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
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 savivaldybėse kol kas neįsitvirtino 
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, kitos analizės) trūkumas ir jų rezultatų naudojimas priimant 
sprendimus.  
 
Apibendrinant, galima teigti, kad jaunimo politikos sprendimų priėmimas nėra pakankamai 
informuotas ir palyginti menkai atsižvelgia į jaunimo poreikius. Esamai nepalankiai situacijai 
neigiamos įtakos turi ir tai, kad tarpžinybinis bendradarbiavimas ir jaunimo įtraukimas į jaunimo 
politikos formavimą ir įgyvendinimą kai kuriose savivaldybėse taip pat yra mažai išvystytas. Taip 
užkertamas kelias prieigai prie naujų žinių ir idėjų per jaunimo atstovų dalyvavimą diskusijoje. 
 
Savivaldybėse 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. Didele 
dalimi šią veiklą JRK jau vykdo, tačiau reikėtų ją formalizuoti, viešinti duomenis, juos 
analizuoti. 
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 Antra, būtina diegti sistemingus jaunimo poreikių tyrimus, kuriuos atlikti kasmet, 
siekiant duomenų palyginamumo, situacijos pokyčių įvertinimo. Tam JRK turėtų išskirti 
svarbiausių tyrimo klausimų sąrašą, pasitelkti tinkamus tyrimo metodus (pavyzdžiui, 
savivaldybėje įdiegti apklausų įrankį), naudotis jaunimo organizacijų pagalba. 

 Savivaldybėje įgyvendinama jaunimo politika turėtų būti kasmet vertinama pagal 
numatytus produkto ir rezultato rodiklius; o kas keturis – penkis metus turėtų būti 
atliekamas poveikio vertinimas (vertinama įtaka numatytiems poveikio kriterijams). 
Poveikio vertinimas turėtų būti siejamas su savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo 
pabaiga ir naujo plano formavimo pradžia, siekiant tinkamai ir laiku atsižvelgti į 
vertinimo rezultatus. 

 Politikos įgyvendinimo vertinimui savivaldybė turėtų numatyti reikiamus finansinius 
išteklius. 

 

 
Vertinant jaunimo politikos įgyvendinimo kokybę 53 savivaldybėse, buvo siekiama įvertinti, 
kokie pokyčiai, inovacijos21 savivaldybės jaunimo politikoje įdiegti per pastarųjų trejų metų 
laikotarpį. 
 
Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad per pastaruosius trejus metus daugelyje 
savivaldybių buvo įdiegta palyginti nedaug esminių pokyčių. Dauguma apklausoje dalyvavusių 
institucijų, įskaitant savivaldybės administracijos atstovus, į klausimą, ar per pastaruosius trejus 
metus savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo 
naujovių, atsakė neigiamai arba tokių naujovių negalėjo įvardinti (žr. 25 pav.).  
 
25 pav. Ar per pastaruosius trejus metus Jūsų savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo 
politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių? Visi respondentai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Interviu duomenimis, daugelyje savivaldybių inovacijų diegimą ir jaunimo politikos tolesnę 
plėtrą sustabdė finansinė ir ekonominė krizė. Vis dėlto, apytiksliai penktadalis apklausos 
respondentų pateikė ir teigiamų pokyčių pavyzdžių, kurie rodo, kad jaunimo politikos 
įgyvendinimas kai kuriose savivaldybėse įgavo pagreitį ar buvo įdiegti bent nedideli 
pasikeitimai. Naujovių pavyzdžiai, kuriuos nurodė apklausos respondentai, pateikiami žemiau: 

                                                             
21 Inovacija - tai funkcinė, iš esmės pažangi naujovė, orientuota į seno pakeitimą nauju; naujovė, anksčiau netaikyta 

savivaldybės jaunimo politikos veiklose. 

8.2 Inovacijų diegimas 2008-2011 m. 
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1. Įkurta ir veiklą pradėjo jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ (Kazlų Rūdos 
sav., Pasvalio r. sav., Širvintų r. sav.), arba inicijuojamas jaunimo organizacijų sąjungos 
„Apskritas stalas“ steigimas (Kauno r. sav., Pagėgių sav., Panevėžio r. sav.); 

2. įsteigta Jaunimo reikalų taryba (Elektrėnų r. sav., Plungės r. sav., Širvintų r. sav.), taip 
pat kai kuriose savivaldybėse atnaujinta jos sudėtis ir dėl to suaktyvėjo JRT veikla (pvz., 
Ignalinos rajono sav.); 

3. įsteigtas JRK etatas (Tauragės r. sav., Šalčininkų r. sav., Šilalės r. sav.); 
4. patvirtinti nauji jaunimo politikos strateginiai ar įgyvendinimo dokumentai, 

padidintas finansavimas jaunimo organizacijoms: 
o Elektrėnų rajono savivaldybėje priimta jaunimo politikos koncepcija, į strateginius 

savivaldybės planus įtraukti jaunimo politikos klausimai, skiriama lėšų jaunimo 
veikloms.  

o Klaipėdos r. sav. patvirtinta programa studijų rėmimui gabiems studentams.  
o Jurbarko rajono savivaldybėje parengta jaunimo politikos koncepcija, patvirtinta 

jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo tvarka.  
o Marijampolės savivaldybėje parengta nauja Jaunimo užimtumo programa, gerokai 

patobulinta lyginant su ankstesne užimtumo programa.  
o Neringos savivaldybėje patvirtinta Studijų rėmimo programa.  
o Pakruojo rajono savivaldybėje sudaryta jaunimo ir sporto organizacijų rėmimo 

programos taryba, Studijų rėmimo programos taryba, patvirtinta Aktyvaus 
bendruomenės skatinimo programa, jaunimo politikai įgyvendinti skirta daugiau 
lėšų.  

o patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2011-2013 
metų programa.  

o Šalčininkų rajono savivaldybėje jaunimo organizacijoms pradėta teikti nedidelės 
apimties parama.  

o Utenos savivaldybėje patvirtinta jaunimo iniciatyvų programa.  
5. Kuriami atviro darbo su jaunimu centrai, jaunimo užimtumo, verslumo centrai, 

jaunimo erdvės: 
o Rokiškio rajono savivaldybėje įsteigtas VšĮ Rokiškio jaunimo centras, vykdantis atvirą 

darbas su jaunimu. 
o Pasvalio rajono savivaldybėje buvo kuriamos erdvės jauniems žmonėms, jaunimo 

užimtumo centrai (savivaldybėje veikia 10 vaiko dienos centrų, iš jų 9 kaimuose). 
o Plungės rajono savivaldybėje įsteigtas atviro darbo su jaunimu centras.  
o Mažeikių rajono savivaldybėje buvo steigiamas jaunimo centras kaimo vietovėje. 
o Šakių r. savivaldybėje atidarytas naujas jaunimo centras su sporto sale ir baseinu. 

Rietavo savivaldybėje įsteigtas atviras jaunimo centras ir paskirtas vieno darbuotojo 
etatas.  

o Vilniaus miesto sav. savivaldybėje atidaryti jaunimo laisvalaikio centrai, neformalios 
erdvės, kuriose kvalifikuoti specialistai dirba su rizikos grupės jaunimu.  

o Biržų r. savivaldybėje atidarytas verslumo centras, užimtumo centras.  
o Kupiškio rajono savivaldybėje įsteigtas jaunimo centras.  
o Marijampolės savivaldybėje inicijuotas Jaunimo užimtumo centro steigimas.  

6. Suaktyvėjo diskusijos tarp savivaldybės administracijos ir jaunimo organizacijų:  
o Pasvalio rajono savivaldybėje aktyviai vyko diskusijos ir susitikimai su jaunimo ir su 

jaunimu dirbančiomis organizacijomis.  
o Utenos savivaldybėje vyko dialogas su rajono politikais, lyderių identifikavimas.  
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o Kėdainių rajono savivaldybėje svarstytas jaunimo politikos ateities gairių projektas, 
vyko jaunimo organizacijų susitikimai su rajono valdžia dėl jaunimo klausimų.  

o Šalčininkų rajono savivaldybėje suaktyvėjo bendradarbiavimas tarp savivaldybės 
administracijos ir jaunimo organizacijų. 

7. Įgyvendinami naujoviški projektai: 
o Akmenės rajono savivaldybėje jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos 

aktyviai vystė projektinę veiklą, pavyzdžiui, įgyvendinant projektą „Gyvasis kampelis“ 
bus įrengta vieta Ventos miestelyje, kur galės rinktis ir bendrauti miesto jaunimas ir 
miestelio bendruomenė, Ventos miesto jaunimo iniciatyvinė grupė, įgyvendinami 
projektai „Neabejingi Akmenės ateičiai“, „Kūrybiškai verslumo link“, „Jaunimo 
verslumo ugdymas ir skatinimas Papilės miestelio bendruomenėje“.  

o Kaišiadorių rajono savivaldybėje naujovės buvo diegiamos įgyvendinant ilgalaikius 
Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuotus projektus „Smurto 
mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“ ir „Gerosios patirties mainai 
vaikų neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“.  

Kai kuriose savivaldybėse net nedideli pakeitimai (pavyzdžiui, pirmą kartą skirta parama 
jaunimo organizacijoms, nors ir nedidelės apimties, pirmieji laimėti jaunimo projektai, įsteigtas 
JRK etatas) gali būti laikomi naujovėmis, net jeigu kitose savivaldybėse tai yra įprasta praktika.  
 
Labai svarbu yra užtikrinti gerą sėkmingų pavyzdžių ir jaunimo politikos įgyvendinimo naujovių 
ir pokyčių viešinimą, nes kartais teigiantys, kad savivaldybėje nieko nevyksta, tiesiog nežino 
apie įgyvendinamus pokyčius. 

 

 
26 lentelėje pateikiamas „miesto“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Jaunimo 
politikos tobulinimo ir inovacijų diegimo situacija yra pati blogiausia iš visų aštuonių teminių 
sričių, pagal kurias buvo vertintos savivaldybės. Net tarp miesto savivaldybių neatsirado tokių, 
kuriose jaunimo situacijos stebėsenos, vertinimo ir inovacijų diegimo situacija per 2008-2011 
m. laikotarpį būtų puiki, labai gera ar netgi gera. Tik Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybės buvo 
įvertintos „vidutiniškai“, kitose savivaldybėse politikos tobulinimas yra silpnai ar silpnai-
vidutiniškai išvystytas. 
 
26 lentelė. „Miesto“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Jaunimo politikos tobulinimas ir 
inovacijos“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  Sistemingai vykdomi jaunimo situacijos bei poreikių tyrimai; 
tyrimus užsako ir / ar atlieka tiek savivaldybės administracijos, tiek 
jaunimo organizacijų ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai. 

 JRK pastangomis sistemingai renkami įvairūs statistiniai duomenys 
apie jaunimą, lyginami pamečiui. Renkami duomenys skelbiami 
viešai, yra lengvai prieinami suinteresuotiems asmenims. 

 Sistemingai atliekamas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas 
pagal tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo kriterijus. 

 Tyrimų ir vertinimų rezultatai bei kiti duomenys naudojami 
tobulinant jaunimo politiką, nustatant jaunimo politikos tikslus, 
uždavinius, įgyvendinimo priemones ir skiriant lėšas jaunimo 
politikos įgyvendinimui. 

8.3 Savivaldybių įvertinimas 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

 Per pastaruosius trejus metus jaunimo politikos srityje buvo įdiegta 
naujovių. 

 Dalijamasi gerąja praktika jaunimo politikos srityje. 
Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

4,5 – labai 
gerai 

 Sistemingai renkami duomenys apie jaunimą, duomenys yra 
lyginami pamečiui. Renkami duomenys yra prieinami 
suinteresuotiesiems asmenims. 

 Tyrimų rezultatai ir kiti duomenys naudojami tobulinant jaunimo 
politiką, nustatant jaunimo politikos tikslus, uždavinius, 
įgyvendinimo priemones ir skiriant lėšas jaunimo politikos 
įgyvendinimui. 

 Savivaldybėje nors kartą per pastaruosius trejus metus buvo 
atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, turintis 
tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo vertinimo elementų. 

 Per pastaruosius trejus metus jaunimo politikos srityje buvo įdiegta 
naujovių. 

 Diegiamos naujovės, dalijamasi gerąja patirtimi jaunimo politikos 
srityje. 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

4 – gerai  Savivaldybės administracija nuosekliai vykdo jaunimo apklausas, 
renkami statistiniai duomenys apie jaunimą. Tačiau jaunimo 
poreikių tyrimai nėra sistemingi, surinkti duomenys nėra lyginami 
pamečiui. 

 Renkami duomenys yra prieinami suinteresuotiems asmenims. 
 Tyrimų rezultatai ir duomenys naudojami tobulinant jaunimo 

politiką. 
 JRK rengia jaunimo situacijos ir jaunimo politikos įgyvendinimo 

apžvalgas metinėse veiklos ataskaitose. 
 Jaunimo politikos srityje yra įdiegtų naujovių. 
 Savivaldybėje nebuvo atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo 

vertinimas, turintis tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo 
vertinimo elementų, tačiau numatoma tokį vertinimą atlikti 
baigiantis galiojantiems strateginio planavimo dokumentams ir / ar 
jaunimo politikos įgyvendinimo programai. 

Kauno m. sav. 
(20,40 %) 
Vilniaus m. sav. 
(19,96 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Savivaldybės administracija vykdo pavienes jaunimo poreikių 
apklausas. 

 JRK ir atskiri savivaldybės padaliniai renka tam tikrus statistinius 
duomenis apie jaunimą. 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos renka duomenis 
apie jaunimą, vykdo veiklos įsivertinimus. 

 JRK rengia metines veiklos ataskaitas, kuriose apžvelgia jaunimo 
politikos įgyvendinimo pažangą. 

 Neįdiegta jaunimo situacijos stebėsenos ir poreikių tyrimų sistema. 
 Tyrimų rezultatai viešai neskelbiami, sunkiai prieinami 

suinteresuotiems asmenims. 
 Savivaldybėje nė karto per pastaruosius trejus metus nebuvo 

atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, turintis 
tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo vertinimo elementų ir kol 
kas neplanuojama tokį atlikti. 

 Jaunimo politikos srityje naujovių įdiegta mažai (išskyrus: Vilniaus 
m. sav.). 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Visagino sav. 
(23,22 %) 
Alytaus m. sav. 
(22,80 %) 
Palangos m. 
sav. (21,86 %) 
Panevėžio m. 
sav. (21,76 %) 
Neringos sav. 
(21,45 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 JRK ir / ar savivaldybės struktūriniai padaliniai, pavienės jaunimo ir 
/ ar su jaunimu dirbančios organizacijos renka tam tikrus duomenis 
apie jaunimą. 

 Nevykdomos jaunimo apklausos arba jas atlieka tik jaunimo ar su 
jaunimu dirbančios organizacijos savo poreikiams, bet ne 
savivaldybės administracija (Panevėžio m. sav. – itin retai, tik 
apklausos, kas 2-5 metus). 

 Neįdiegta jaunimo situacijos stebėsenos ir poreikių tyrimų sistema. 
 Tyrimų rezultatai viešai neskelbiami, sunkiai prieinami 

suinteresuotiems asmenims. 
 Savivaldybėje nė karto per pastaruosius trejus metus nebuvo 

atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, turintis 
tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo vertinimo elementų, ir 
nenumatoma tokį vertinimą atlikti. 

 Jaunimo politikos srityje nėra diegiamos naujovės (išskyrus: 
Neringos sav.). 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

2 – silpnai  Neatliekami jaunimo situacijos ir poreikių tyrimai, apklausos. 
 Savivaldybėje nė karto per pastaruosius trejus metus nebuvo 

atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, turintis 
tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo vertinimo elementų, ir 
nenumatoma tokį vertinimą atlikti. 

 Jaunimo politika nėra tobulinama. 
 Nediegiamos naujovės jaunimo politikos srityje. 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimo situacijos bei poreikių tyrimai, jaunimo politikos vertinimai 
nevykdomi. 

 Nerenkami duomenys apie jaunimą. 
 Jaunimo politika nėra tobulinama. 
 Nediegiamos naujovės, nesidalijama gerąja praktika jaunimo 

politikos srityje. 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 
27 lentelėje pateikiamas „pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Tarp 
pusiau kaimo savivaldybių taip pat neatsirado tokių, kuriose jaunimo situacijos stebėsenos, 
vertinimo ir inovacijų diegimo situacija per 2008-2011 m. laikotarpį būtų puiki, labai gera ar 
gera. Remiantis surinktais duomenimis, blogiausia situacija yra Birštono ir Švenčionių rajono 
savivaldybėse.  
 
27 lentelė. „Pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Jaunimo politikos 
tobulinimas ir inovacijos“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  Sistemingai vykdomi jaunimo situacijos bei poreikių tyrimai; 
tyrimus užsako ir / ar atlieka tiek savivaldybės administracijos, tiek 
jaunimo organizacijų ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai. 

 JRK pastangomis sistemingai renkami įvairūs statistiniai duomenys 
apie jaunimą, lyginami pamečiui. Renkami duomenys skelbiami 
viešai, yra lengvai prieinami suinteresuotiems asmenims. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

 Sistemingai atliekamas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas 
pagal tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo kriterijus. 

 Tyrimų ir vertinimų rezultatai bei kiti duomenys naudojami 
tobulinant jaunimo politiką, nustatant jaunimo politikos tikslus, 
uždavinius, įgyvendinimo priemones ir skiriant lėšas jaunimo 
politikos įgyvendinimui. 

 Per pastaruosius trejus metus jaunimo politikos srityje įdiegta 
naujovių. 

 Dalijamasi gerąja praktika jaunimo politikos srityje. 
Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

4,5 – labai 
gerai 

 Sistemingai renkami duomenys apie jaunimą, duomenys yra 
lyginami pamečiui. Renkami duomenys yra prieinami 
suinteresuotiesiems asmenims. 

 Tyrimų rezultatai ir kiti duomenys naudojami tobulinant jaunimo 
politiką, nustatant jaunimo politikos tikslus, uždavinius, 
įgyvendinimo priemones ir skiriant lėšas jaunimo politikos 
įgyvendinimui. 

 Savivaldybėje nors kartą per pastaruosius trejus metus buvo 
atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, turintis 
tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo vertinimo elementų. 

 Per pastaruosius trejus metus jaunimo politikos srityje įdiegta 
naujovių. 

 Diegiamos naujovės, dalijamasi gerąja patirtimi jaunimo politikos 
srityje. 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

4 – gerai  Savivaldybės administracija nuosekliai vykdo jaunimo apklausas, 
renkami statistiniai duomenys apie jaunimą. Tačiau jaunimo 
poreikių tyrimai nėra sistemingi, surinkti duomenys nėra lyginami 
pamečiui. 

 Renkami duomenys yra prieinami suinteresuotiems asmenims. 
 Tyrimų rezultatai ir duomenys naudojami tobulinant jaunimo 

politiką. 
 JRK rengia jaunimo situacijos ir jaunimo politikos įgyvendinimo 

apžvalgas metinėse veiklos ataskaitose. 
 Jaunimo politikos srityje yra įdiegtų naujovių. 
 Savivaldybėje nebuvo atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo 

vertinimas, turintis tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo 
vertinimo elementų, tačiau numatoma tokį vertinimą atlikti 
baigiantis galiojantiems strateginio planavimo dokumentams ir / ar 
jaunimo politikos įgyvendinimo programai. 

Plungės r. sav. 
(25,88 %) 
Mažeikių r. 
sav. (24,53 %) 
Akmenės r. 
sav. (24,51 %) 
Kretingos r. 
sav. (24,45 %) 
Marijampolės 
sav. (24,06 %) 
Trakų r. sav. 

3 – 
vidutiniškai 

 Savivaldybės administracija vykdo pavienes jaunimo poreikių 
apklausas. 

 JRK ir atskiri savivaldybės padaliniai renka tam tikrus statistinius 
duomenis apie jaunimą. 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos renka duomenis 
apie jaunimą, vykdo veiklos įsivertinimus. 

 JRK rengia metines veiklos ataskaitas, kuriose apžvelgia jaunimo 
politikos įgyvendinimo pažangą. 

 Neįdiegta jaunimo situacijos stebėsenos ir poreikių tyrimų sistema. 
 Tyrimų rezultatai viešai neskelbiami, sunkiai prieinami 

suinteresuotiems asmenims. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

(23,48 %) 
Kėdainių r. 
sav. (22,67 %) 
Utenos r. sav. 
(22,62 %) 
Ukmergės r. 
sav. (22,09 %) 

 Savivaldybėje nė karto per pastaruosius trejus metus nebuvo 
atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, turintis 
tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo vertinimo elementų ir kol 
kas neplanuojama tokį atlikti. 

 Jaunimo politikos srityje naujovių įdiegta mažai (išskyrus: Plungės r. 
sav., Mažeikių r. sav., Akmenės r. sav., Marijampolės sav., Kėdainių 
r. sav., Utenos r. sav.). 

Tauragės r. 
sav. (24,54 %) 
Elektrėnų sav. 
(23,58 %) 
Druskininkų 
sav. (23,09 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 JRK ir / ar savivaldybės struktūriniai padaliniai, pavienės jaunimo ir 
/ ar su jaunimu dirbančios organizacijos renka tam tikrus duomenis 
apie jaunimą. 

 Nevykdomos jaunimo apklausos arba jas atlieka tik kai kurios 
jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos savo poreikiams, 
bet ne savivaldybės administracija. 

 Neįdiegta jaunimo situacijos stebėsenos ir poreikių tyrimų sistema. 
 Tyrimų rezultatai viešai neskelbiami, sunkiai prieinami 

suinteresuotiems asmenims. 
 Savivaldybėje nė karto per pastaruosius trejus metus nebuvo 

atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, turintis 
tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo vertinimo elementų, ir 
nenumatoma tokį vertinimą atlikti. 

 Jaunimo politikos srityje nėra diegiamos naujovės (išskyrus: 
Tauragės r. sav., Elektrėnų sav.). 

Birštono sav. 
(24,43 %) 
Švenčionių r. 
sav. (22,56 %) 

2 – silpnai  Neatliekami jaunimo situacijos ir poreikių tyrimai, apklausos. 
 Savivaldybėje nė karto per pastaruosius trejus metus nebuvo 

atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, turintis 
tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo vertinimo elementų, ir 
nenumatoma tokį vertinimą atlikti. 

 Jaunimo politika nėra tobulinama. 
 Nediegiamos naujovės jaunimo politikos srityje. 

Nėra pusiau 
kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimo situacijos bei poreikių tyrimai, jaunimo politikos 
vertinimai nevykdomi. 

 Nerenkami duomenys apie jaunimą. 
 Jaunimo politika nėra tobulinama. 
 Nediegiamos naujovės, nesidalijama gerąja praktika jaunimo 

politikos srityje. 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 
28 lentelėje pateikiamas „kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Net 21 iš 33 
kaimo savivaldybių jaunimo politikos tobulinimas ir inovacijos yra silpnai ar silpnai-vidutiniškai 
išplėtota sritis. Kitose savivaldybėse yra tam tikrų jaunimo stebėsenos ir tyrimų užuomazgų, 
diegiamos pavienės inovacijos, tačiau ir šios savivaldybės kriterijų atitinka tik iš dalies. 
 
28 lentelė. „Kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Jaunimo politikos tobulinimas ir 
inovacijos“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas  Įvertinimo pagrindimas 

Nėra kaimo 5 – puikiai  Sistemingai vykdomi jaunimo situacijos bei poreikių tyrimai; 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas  Įvertinimo pagrindimas 

savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

tyrimus užsako ir / ar atlieka tiek savivaldybės administracijos, tiek 
jaunimo organizacijų ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai. 

 JRK pastangomis sistemingai renkami įvairūs statistiniai duomenys 
apie jaunimą, lyginami pamečiui. Renkami duomenys skelbiami 
viešai, yra lengvai prieinami suinteresuotiems asmenims. 

 Sistemingai atliekamas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas 
pagal tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo kriterijus. 

 Tyrimų ir vertinimų rezultatai bei kiti duomenys naudojami 
tobulinant jaunimo politiką, nustatant jaunimo politikos tikslus, 
uždavinius, įgyvendinimo priemones ir skiriant lėšas jaunimo 
politikos įgyvendinimui. 

 Per pastaruosius trejus metus jaunimo politikos srityje įdiegta 
naujovių. 

 Dalijamasi gerąja praktika jaunimo politikos srityje. 
Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

4,5 – labai 
gerai 

 Sistemingai renkami duomenys apie jaunimą, duomenys yra 
lyginami pamečiui. Renkami duomenys yra prieinami 
suinteresuotiesiems asmenims. 

 Tyrimų rezultatai ir kiti duomenys naudojami tobulinant jaunimo 
politiką, nustatant jaunimo politikos tikslus, uždavinius, 
įgyvendinimo priemones ir skiriant lėšas jaunimo politikos 
įgyvendinimui. 

 Savivaldybėje nors kartą per pastaruosius trejus metus buvo 
atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, turintis 
tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo vertinimo elementų. 

 Per pastaruosius trejus metus jaunimo politikos srityje įdiegta 
naujovių. 

 Diegiamos naujovės, dalijamasi gerąja patirtimi jaunimo politikos 
srityje. 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

4 – gerai  Savivaldybės administracija nuosekliai vykdo jaunimo apklausas, 
renkami statistiniai duomenys apie jaunimą. Tačiau jaunimo 
poreikių tyrimai nėra sistemingi, surinkti duomenys nėra lyginami 
pamečiui. 

 Renkami duomenys yra prieinami suinteresuotiems asmenims. 
 Tyrimų rezultatai ir duomenys naudojami tobulinant jaunimo 

politiką. 
 JRK rengia jaunimo situacijos ir jaunimo politikos įgyvendinimo 

apžvalgas metinėse veiklos ataskaitose. 
 Jaunimo politikos srityje yra įdiegtų naujovių. 
 Savivaldybėje nebuvo atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo 

vertinimas, turintis tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo 
vertinimo elementų, tačiau numatoma tokį vertinimą atlikti 
baigiantis galiojantiems strateginio planavimo dokumentams ir / ar 
jaunimo politikos įgyvendinimo programai. 

Šilalės r. sav. 
(27,49 %) 
Šakių r. sav. 
(24,83 %) 
Pasvalio r. sav. 
(24,74 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Savivaldybės administracija vykdo pavienes jaunimo poreikių 
apklausas. 

 JRK ir atskiri savivaldybės padaliniai renka tam tikrus statistinius 
duomenis apie jaunimą. 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos renka duomenis 
apie jaunimą, vykdo veiklos įsivertinimus. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas  Įvertinimo pagrindimas 

Pakruojo r. 
sav. (24,37 %) 
Šiaulių r. sav. 
(24,30 %) 
Jurbarko r. 
sav. (24,23 %) 
Kazlų Rūdos 
sav. (23,25 %) 
Zarasų r. sav. 
(23,11 %) 
Rokiškio r. 
sav. (22,95 %) 
Anykščių r. 
sav. (22,76 %) 
Kaišiadorių r. 
sav. (22,43 %) 

 JRK rengia metines veiklos ataskaitas, kuriose apžvelgia jaunimo 
politikos įgyvendinimo pažangą. 

 Neįdiegta jaunimo situacijos stebėsenos ir poreikių tyrimų sistema. 
 Tyrimų rezultatai viešai neskelbiami, sunkiai prieinami 

suinteresuotiems asmenims (išskyrus: Šakių r. sav., Pasvalio r. sav., 
Pakruojo r. sav.; Jurbarko r. sav., Kazlų Rūdos sav. neskelbiami, 
tačiau laisvai suteikiami). 

 Savivaldybėje nė karto per pastaruosius trejus metus nebuvo 
atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, turintis 
tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo vertinimo elementų ir kol 
kas neplanuojama tokį atlikti. 

 Jaunimo politikos srityje naujovių įdiegta mažai (apklausos 
respondentai paminėjo pavienes inovacijas, įdiegtas šiose 
savivaldybėse: Šilalės r. sav., Šakių r. sav., Pasvalio r. sav., Pakruojo 
r. sav., Jurbarko r. sav., Kazlų Rūdos sav., Kaišiadorių r. sav., 
Rokiškio r. sav.). 

Šilalės r. sav. 
(27,49 %) 
Kalvarijos sav. 
(25,60 %) 
Joniškio r. sav. 
(24,62 %) 
Šalčininkų r. 
sav. (24,26 %) 
Panevėžio r. 
sav. (24,24 %) 
Radviliškio r. 
sav. (24,05 %) 
Klaipėdos r. 
sav. (23,92 %) 
Raseinių r. 
sav. (23,81 %) 
Kupiškio r. 
sav. (23,73 %) 
Kauno r. sav. 
(23,32 %) 
Varėnos r. sav. 
(23,11 %) 
Biržų r. sav. 
(23,04 %) 
Alytaus r. sav. 
(22,96 %) 
Vilniaus r. sav. 
(22,79 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 JRK ir / ar savivaldybės struktūriniai padaliniai, pavienės jaunimo ir 
/ ar su jaunimu dirbančios organizacijos renka tam tikrus duomenis 
apie jaunimą. 

 Nevykdomos jaunimo apklausos (išskyrus: Kalvarijos sav.) arba jas 
atlieka tik jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos savo 
poreikiams, bet ne savivaldybės administracija. 

 Neįdiegta jaunimo situacijos stebėsenos ir poreikių tyrimų sistema. 
 Tyrimų rezultatai viešai neskelbiami, sunkiai prieinami 

suinteresuotiems asmenims (išskyrus: Joniškio r. sav., Panevėžio r. 
sav., Radviliškio r. sav.). 

 Savivaldybėje nė karto per pastaruosius trejus metus nebuvo 
atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, turintis 
tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo vertinimo elementų, ir 
nenumatoma tokį vertinimą atlikti. 

 Jaunimo politikos srityje nėra diegiamos naujovės (išskyrus 
apklausos respondentų paminėtas pavienes inovacijas, įdiegtas 
šiose savivaldybėse: Šalčininkų r. sav., Klaipėdos r. sav., Panevėžio 
r. sav., Kauno r. sav., Kupiškio r. sav., Biržų r. sav.). 

Rietavo sav. 
(27,63 %) 
Pagėgių sav. 
(26,58 %) 
Vilkaviškio r. 
sav. (24,46 %) 

2 – silpnai  Neatliekami jaunimo situacijos ir poreikių tyrimai, apklausos 
(išskyrus: Širvintų r. sav. – be JRD tyrimo, vienas tyrimas atliktas 
2009 m.). 

 Savivaldybėje nė karto per pastaruosius trejus metus nebuvo 
atliktas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas, turintis 
tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo vertinimo elementų, ir 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas  Įvertinimo pagrindimas 

Širvintų r. sav. 
(23,87 %) 
Molėtų r. sav. 
(23,16 %) 
Prienų r. sav. 
(23,14 %) 
Ignalinos r. 
sav. (21,48 %) 

nenumatoma tokį vertinimą atlikti. 
 Jaunimo politika nėra tobulinama. 
 Nediegiamos naujovės jaunimo politikos srityje (išskyrus apklausos 

respondentų paminėtas pavienes inovacijas, įdiegtas šiose 
savivaldybėse : Rietavo r. sav., Pagėgių r. sav., Širvintų r. sav., 
Ignalinos r. sav.). 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Jaunimo situacijos bei poreikių tyrimai, jaunimo politikos 
vertinimai nevykdomi. 

 Nerenkami duomenys apie jaunimą. 
 Jaunimo politika nėra tobulinama. 
 Nediegiamos naujovės, nesidalijama gerąja praktika jaunimo 

politikos srityje. 
Šaltinis: sudaryta autorių 
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 9. TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS 

Šiame skyriuje apžvelgiama esama situacija ir pateikiamos apibendrintos išvados apie tai, kokiu 
mastu 53 vertintose savivaldybėse yra išplėtotas savivaldybės bendradarbiavimas su kitomis 
šalimis jaunimo politikos įgyvendinimo klausimais.  
 

 
Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas apima institucinį bendradarbiavimą su užsienio 
partneriais jaunimo politikos srityje ir jaunimo dalyvavimą tarptautinėje veikloje, kurie 
vertinami pagal šiuos rodiklius: 

 tarptautinio bendradarbiavimo protokolų jaunimo politikos srityje skaičius; 
 užsienio šalių jaunimo politiką formuojančių įgyvendinančių savivaldybės institucijų, su 

kuriomis bendradarbiaujama jaunimo politikos srityje, skaičius; 
 priemonių bei renginių, įgyvendinamų bendradarbiaujant su užsienio šalių savivaldybių 

jaunimo politiką formuojančiomis bei įgyvendinančiomis institucijomis, skaičius;  
 jaunimo, dalyvaujančio tarptautiniuose projektuose, skaičius; 
 tarptautinių jaunimo projektų skaičius; 
 savivaldybės jaunimo politiką formuojančių bei įgyvendinančių atstovų, dalyvavusių 

tarptautiniuose renginiuose, skaičius; 
 užsienio šalių gerosios praktikos pritaikymas formuojant bei sėkmingai įgyvendinant 

jaunimo politiką savivaldybėje. 
 
Vertinant savivaldybių institucinį bendradarbiavimą su užsienio partneriais, galima išskirti kelis 
privalumus: 

 visos vertintos savivaldybės yra užmezgusios vienokį ar kitokį institucinį 
bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir yra pasirašiusios tarptautinio 
bendradarbiavimo protokolus. Tipiniai užsienio partneriai yra besigiminiuojantys 
miestai kaimyninėse valstybėse, Vokietija, Skandinavijos šalys. 

 Dauguma savivaldybių inicijuoja ir vykdo tarptautinius jaunimo mainus. Dažniausiai į 
tarptautinius mainus vyksta mokiniai. Pavyzdžiui, Šalčininkų rajono savivaldybėje 
keliasdešimt mokinių kasmet išvyksta į vasaros stovyklas Lenkijoje. 

 
Tačiau tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje daugelyje (ypač kaimo) 
savivaldybių yra išvystytas nepakankamai: 

 tarptautinio bendradarbiavimo protokolai paprastai retai yra skirti specifiškai 
bendradarbiavimui jaunimo politikos srityje; nors savivaldybės nurodo šiuos protokolus 
ar sutartis kaip bendradarbiavimo įrodymą, tačiau jie retai kada yra panaudoti realioms 
tarptautinio bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje iniciatyvos įgyvendinti; 

 savivaldybėse įgyvendinami tarptautinio bendradarbiavimo projektai dažniausiai vyksta 
mokyklų bendradarbiavimo lygmenyje, arba apima mažos apimties jaunimo mainų 
projektus; 

 trūksta kryptingų didesnės apimties tarptautinio bendradarbiavimo projektų, kurių 
pasėkoje savivaldybėse būtų įdiegta geroji užsienio patirtis sprendžiant sudėtingas 
jaunimo problemas (pvz., mažinant nedarbą, diegiant atviro darbo su jaunimu 
projektus); 

 dėl žinių ir kompetencijos trūkumų kaimiškųjų savivaldybių jaunimas palyginti menkai 
pasinaudoja tarptautinio bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis, laiko jas mažiau 
aktualiomis. 

 

9.1 Tarptautinių ryšių ir 
bendradarbiavimo situacija  
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Rekomenduotina aktyviau įsitraukti į nacionalinio lygmens tarptautinio bendradarbiavimo 
projektus, kooperuotis su kitomis savivaldybėmis. Pirma, reikėtų kuo geriau išnaudoti 
tarptautinio bendradarbiavimo galimybes savivaldybės administracijos darbuotojų, įskaitant 
JRK, bei savivaldybės institucijų, dirbančių su jaunimu atstovų kompetencijai stiprinti ir 
susipažinti su gerąja užsienio šalių patirtimi sprendžiant jaunimo problemas, formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką. Antra, ši kompetencija ir patirtis turėtų būti panaudojama 
sprendžiant jaunimui aktualiausius klausimus, remiantis sistemingai vykdomais jaunimo 
poreikių tyrimais.  
 

Atskirose savivaldybėse galima rasti sėkmingų užsienio patirties taikymo projektų 
pavyzdžių: 
 Kaišiadorių rajono savivaldybėje naujovės buvo diegiamos įgyvendinant ilgalaikius 

Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuotus projektus „Smurto 
mažinimas Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“ ir „Gerosios patirties mainai 
vaikų neformaliojo ugdymo reglamentavimo, organizavimo ir įgyvendinimo srityje“. 
Pirmojo projekto metu sukurtos metodinės priemonės smurto (fizinio ir emocinio) 
prevencijai mokyklose. Antrojo projekto metu sukurta neformaliojo ugdymo 
metodinė bazė Zūbiškėse - ten šiuo metu pagal Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės 
finansuotą projektą rengiama stacionari stovykla.  

 Ukmergės rajono savivaldybėje steigiant VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras buvo 
atsižvelgta į Latvijos mieste Livanyje veikiančio jaunimo centro praktiką – 
pasinaudota gerąja užsienio patirtimi įgyvendinant panašų projektą.  

 Jurbarko rajono savivaldybėje užsienio šalių geroji praktika taikoma įgyvendinant 
jaunimo politiką savivaldybėje, pavyzdžiui, mobili jaunimo laisvalaikio programa 
parengta pagal Velso patirtį, pagal Vokietijos patirtį rengiama socialinės erdvės 
analizė, rengiamas tarptautinis projektas atviro jaunimo centro įkūrimui. 

 Alytaus miesto savivaldybės įgyvendinamas tarptautinis projektas „Draugų 
pasaulis“, kuriame savivaldybė dalyvauja nuo 2000 m. Projekte dalyvaujančios šalys 
(tiek savivaldybės administracijos darbuotojai, tiek jaunimo organizacijų atstovai) 
kiekvienais metais vis kitoje šalyje organizuoja 7 dienų temines stovyklas, kurių 
metu siekiama bendro tarptautinio rezultato jaunimo politikos srityje. 

 Zarasų rajono savivaldybėje, įgyvendinant vieną iš tarptautinių projektų “YES” 
(angl. Youth entrepreneurship and sociability), buvo įgyvendintos jaunimo verslumo 
ir socializacijos skatinimo priemonės bei sukurta bendradarbiavimo Latvijos, 
Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje strategija.  

 
Jaunimo organizacijų įsitraukimas į tarptautinę veiklą labai priklauso nuo jų brandos lygio. 
Aktyviau tarptautinę veiklą vysto organizacijos, kurioms vadovauja labiau patyrę lyderiai arba 
kurios turi palaikymą iš nacionalinio lygmens organizacijų. Tačiau net ir nedidelėse 
savivaldybėse yra jaunimo organizacijų vykdomos tarptautinės veiklos pavyzdžių, kurie gali būti 
laikoma gerąja praktika. 
 

Pavyzdžiui, 2009 m. įkurtas Jaunimo bendradarbiavimo centras „Europroject“ yra 
viena jauniausių jaunimo organizacijų Šalčininkų rajone, tačiau ji administruoja ir 
inicijuoja įvairius jaunimo projektus, kurie yra finansuojami nacionalinių ir tarptautinių 
jaunimo programų. Jaunimo organizacija yra pasirašiusi nemažai bendradarbiavimo 
sutarčių su partneriais iš užsienio valstybių: Turkijos, Rumunijos, Lenkijos, Latvijos, 
Estijos, Švedijos, Vokietijos, Italijos, todėl turi galimybę aktyvius savo centro dalyvius 
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išsiųsti į kitose šalyse rengiamus projektus. Taip pat organizacija padeda rajono 
švietimo įstaigoms bei kitoms rajono jaunimo organizacijoms ruošti projektus. 
Šalčininkų rajono savivaldybės bendradarbiavimas su jaunimo bendradarbiavimo 
centru „Europroject“ taip pat gali būti laikomas gerąja praktika, nes, esant JRK, vyko 
labai aktyvus neformalus ir betarpiškas bendradarbiavimas tarp rajono JRK ir jaunimo 
organizacijos. Savivaldybė prisidėjo įvairiuose „Europroject“ projektų įgyvendinimo 
etapuose: padėjo rengti paraiškas, suteikė bendrafinansavimą projektų įgyvendinimui. 

 
Šalčininkų rajono pavyzdys įrodo, kad savivaldybės vaidmuo skatinant jaunimo organizacijų 
tarptautinę veiklą gali būti esminis ir be didelio finansinio įnašo. Svarbu padėti aktyvioms 
jaunimo organizacijoms rengti paraiškas tarptautiniam finansavimui ir prisidėti 
bendrafinansavimu kad ir prie nedidelių tarptautinių projektų įgyvendinimo, nes jaunimo 
organizacijos, ypač kaimo savivaldybėse, retai turi nuosavų lėšų projektams bendrafinansuoti. 
 

 
29 lentelėje pateikiamas „miesto“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Geriausia 
situacija yra didžiųjų miestų (Vilniaus ir Kauno) savivaldybėse, kurios turi ilgą tarptautinio 
bendradarbiavimo patirtį, kuriose veikia brandžios, dažnai nacionalinio lygmens, jaunimo 
organizacijos. Atitinkamai blogiausia situacija mažosiose „miesto“ savivaldybėse – Neringos, 
Visagino ir Palangos miesto. 
 
29 lentelė. „Miesto“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  Savivaldybės administracija aktyviai vykdo tarptautinį 
bendradarbiavimą su užsienio partneriais jaunimo politikos srityje, 
įgyvendinami bendri tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su 
jaunimo problemų sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu 
savivaldybėje. 

 Sistemingai organizuojami tarptautiniai jaunimo mainai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos aktyviai dalyvauja 

tarptautinėse programose, įgyvendina tarptautinius projektus. 
 Taikoma užsienio šalių geroji praktika jaunimo politikos srityje. 

Kauno m. sav. 
(20,40 %) 
Vilniaus m. 
sav. (19,96 %) 

4,5 – labai 
gerai 

 Savivaldybės administracija vykdo tarptautinį bendradarbiavimą su 
užsienio partneriais jaunimo politikos srityje, įgyvendinami bendri 
tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su jaunimo problemų 
sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu savivaldybėje. 

 Organizuojami tarptautiniai jaunimo mainai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos dalyvauja 

tarptautinėse programose ar įgyvendina tarptautinius projektus. 
 Savivaldybė kol kas nėra pritaikiusi jokios gerosios užsienio patirties 

jaunimo politikos srityje, tačiau ketina tai padaryti. 
Alytaus m. sav. 
(22,80 %) 

4 – gerai  Savivaldybės administracija vykdo tarptautinį bendradarbiavimą su 
užsienio partneriais jaunimo politikos srityje. 

 Organizuojami tarptautiniai jaunimo mainai. 
 Kai kurios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos dalyvauja 

tarptautinėse programose ar įgyvendina tarptautinius projektus. 
 Bendradarbiavimas su jaunimo politiką įgyvendinančiomis užsienio 

9.2 Savivaldybių įvertinimas 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

šalių institucijomis nėra nuolatinis ir stabilus. 
 Neįgyvendinami bendri tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su 

jaunimo problemų sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu 
savivaldybėje. 

 Savivaldybė kol kas nėra pritaikiusi jokios gerosios užsienio patirties 
jaunimo politikos srityje (Alytaus m. sav. – įsteigtas atviras jaunimo 
centras). 

Panevėžio m. 
sav. (21,76 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Palaikomi ryšiai su užsienio partneriais. Įgyvendinami bendri 
projektai (pvz., tarptautiniai jaunimo mainai). 

 Kai kurios jaunimo organizacijos dalyvauja tarptautinėse programose 
ar įgyvendina projektus su užsienio partneriais. 

 Savivaldybės bendradarbiavimas su jaunimo politiką 
įgyvendinančiomis institucijomis kitose šalyse yra ribotas arba 
nevyksta. 

 Savivaldybė kol kas nėra pritaikiusi jokios gerosios užsienio patirties 
jaunimo politikos srityje. 

 Netaikoma arba menkai taikoma užsienio šalių geroji praktika. 
 Neįgyvendinami bendri tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su 

jaunimo problemų sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu 
savivaldybėje. 

Visagino sav. 
(23,22 %) 
Palangos m. 
sav. (21,86 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Palaikomi ryšiai su užsienio partneriais, dalyvaujama renginiuose. 
 Jaunimo mainai organizuojami retai arba nėra organizuojami. 
 Jaunimo organizacijos labai retai dalyvauja arba nedalyvauja 

tarptautinėse programose ar neįgyvendina projektų su užsienio 
partneriais. 

 Neįgyvendinami bendri tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su 
jaunimo problemų sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu 
savivaldybėje. 

 Savivaldybės bendradarbiavimas su jaunimo politiką 
įgyvendinančiomis institucijomis kitose šalyse yra ribotas arba 
nevyksta. 

 Netaikoma arba menkai taikoma užsienio šalių geroji praktika. 
Neringos sav. 
(21,45 %) 

2 – silpnai  Užmegzti, tačiau mažai palaikomi tarptautiniai ryšiai.  
 Tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje beveik 

nevykdomas.  
 Netaikoma užsienio šalių geroji praktika. 

Nėra miesto 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje 
nevykdomas.  

 Netaikoma užsienio šalių geroji praktika. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
30 lentelėje pateikiamas „pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Iš pusiau 
kaimo savivaldybių geriausiai tarptautiniai ryšiai ir tarptautinis bendradarbiavimas yra plėtojami 
Trakų rajono savivaldybėje, o silpniausiai – Kretingos, Plungės, Birštono, Tauragės, Elektrėnų ir 
Švenčionių rajonų savivaldybėse. 
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30 lentelė. „Pusiau kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų 
žmonių 
skaičius, 

proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Trakų r. sav. 
(23,48 %) 

5 – puikiai  Savivaldybės administracija aktyviai vykdo tarptautinį 
bendradarbiavimą su užsienio partneriais jaunimo politikos srityje, 
įgyvendinami bendri tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su 
jaunimo problemų sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu 
savivaldybėje. 

 Sistemingai organizuojami tarptautiniai jaunimo mainai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos aktyviai dalyvauja 

tarptautinėse programose, įgyvendina tarptautinius projektus. 
 Taikoma užsienio šalių geroji praktika jaunimo politikos srityje. 

Mažeikių r. 
sav. (24,53 
%) 
Akmenės r. 
sav. (24,51 
%) 
Ukmergės r. 
sav. (22,09 
%) 

4,5 – labai 
gerai 

 Savivaldybės administracija vykdo tarptautinį bendradarbiavimą su 
užsienio partneriais jaunimo politikos srityje, įgyvendinami bendri 
tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su jaunimo problemų 
sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu savivaldybėje. 

 Organizuojami tarptautiniai jaunimo mainai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos dalyvauja 

tarptautinėse programose ar įgyvendina tarptautinius projektus. 
 Savivaldybė kol kas nėra pritaikiusi jokios gerosios užsienio patirties 

jaunimo politikos srityje, tačiau ketina tai padaryti (išskyrus: Mažeikių 
r. – maža apimti). 

Kėdainių r. 
sav. (22,67 
%) 

4 – gerai  Savivaldybės administracija vykdo tarptautinį bendradarbiavimą su 
užsienio partneriais jaunimo politikos srityje. 

 Organizuojami tarptautiniai jaunimo mainai. 
 Kai kurios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos dalyvauja 

tarptautinėse programose ar įgyvendina tarptautinius projektus. 
 Bendradarbiavimas su jaunimo politiką įgyvendinančiomis užsienio 

šalių institucijomis nėra nuolatinis ir stabilus. 
 Neįgyvendinami bendri tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su 

jaunimo problemų sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu 
savivaldybėje. 

 Savivaldybė kol kas nėra pritaikiusi jokios gerosios užsienio patirties 
jaunimo politikos srityje. 

Marijampolės 
sav. (24,06 
%) 
Druskininkų 
sav. (23,09 
%) 
Utenos r. sav. 
(22,62 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Palaikomi ryšiai su užsienio partneriais. Įgyvendinami bendri projektai 
(pvz., tarptautiniai jaunimo mainai). 

 Kai kurios jaunimo organizacijos dalyvauja tarptautinėse programose 
ar įgyvendina projektus su užsienio partneriais. 

 Savivaldybės bendradarbiavimas su jaunimo politiką 
įgyvendinančiomis institucijomis kitose šalyse yra ribotas arba 
nevyksta. 

 Savivaldybė kol kas nėra pritaikiusi jokios gerosios užsienio patirties 
jaunimo politikos srityje. 

 Netaikoma arba menkai taikoma užsienio šalių geroji praktika 
(išskyrus: Marijampolės sav.). 

 Neįgyvendinami bendri tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su 
jaunimo problemų sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu 
savivaldybėje. 

Plungės r. 2,5 – silpnai  Palaikomi ryšiai su užsienio partneriais, dalyvaujama renginiuose. 
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Savivaldybė 
(jaunų 
žmonių 
skaičius, 

proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

sav. (25,88 
%) 
Tauragės r. 
sav. (24,54 
%) 
Birštono sav. 
(24,43 %) 
Elektrėnų 
sav. (23,58 
%) 
Švenčionių r. 
sav. (22,56 
%) 

– 
vidutiniškai 

 Jaunimo mainai organizuojami retai arba nėra organizuojami. 
 Jaunimo organizacijos labai retai dalyvauja arba nedalyvauja 

tarptautinėse programose ar neįgyvendina projektų su užsienio 
partneriais. 

 Neįgyvendinami bendri tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su 
jaunimo problemų sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu 
savivaldybėje (Tauragės r. sav. – 1 atvejis). 

 Savivaldybės bendradarbiavimas su jaunimo politiką 
įgyvendinančiomis institucijomis kitose šalyse yra ribotas arba 
nevyksta. 

 Netaikoma arba menkai taikoma užsienio šalių geroji praktika. 

Kretingos r. 
sav. (24,45 
%) 

2 – silpnai  Užmegzti, tačiau nepalaikomi arba ypač mažai palaikomi tarptautiniai 
ryšiai.  

 Tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje beveik 
nevykdomas.  

 Netaikoma užsienio šalių geroji praktika. 
Nėra 
savivaldybių, 
atitinkančių 
šį kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje nevykdomas.  
 Netaikoma užsienio šalių geroji praktika. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
 
31 lentelėje pateikiamas „kaimo“ savivaldybių įvertinimas šviesoforo principu. Maždaug pusėje 
kaimo savivaldybių tarptautiniai ryšiai ir tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos 
srityje yra palyginti silpnai išplėtoti. Geriausia situacija yra Kaišiadorių, Jurbarko, Zarasų, 
Pakruojo ir Šakių rajonų savivaldybėse (pirmosios trys savivaldybės yra įdiegusios gerąją 
užsienio praktiką jaunimo politikos srityje). 
 
31 lentelė. „Kaimo“ savivaldybių įvertinimas pagal kriterijų „Tarptautiniai ryšiai ir 
bendradarbiavimas“ 

Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

5 – puikiai  Savivaldybės administracija aktyviai vykdo tarptautinį 
bendradarbiavimą su užsienio partneriais jaunimo politikos srityje, 
įgyvendinami bendri tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su 
jaunimo problemų sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu 
savivaldybėje. 

 Sistemingai organizuojami tarptautiniai jaunimo mainai. 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos aktyviai dalyvauja 

tarptautinėse programose, įgyvendina tarptautinius projektus. 
 Taikoma užsienio šalių geroji praktika jaunimo politikos srityje. 

Šakių r. sav. 
(24,83 %) 
Pakruojo r. 
sav. (24,37 %) 

4,5 – labai 
gerai 

 Savivaldybės administracija vykdo tarptautinį bendradarbiavimą su 
užsienio partneriais jaunimo politikos srityje, įgyvendinami bendri 
tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su jaunimo problemų 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Jurbarko r. 
sav. (24,23 %) 
Zarasų r. sav. 
(23,11 %) 
Kaišiadorių r. 
sav. (22,43 %) 

sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu savivaldybėje. 
 Organizuojami tarptautiniai jaunimo mainai (Šakių r. sav. – n.d.). 
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos dalyvauja 

tarptautinėse programose ar įgyvendina tarptautinius projektus 
(Šakių r. sav. – n.d.). 

 Savivaldybė kol kas nėra pritaikiusi jokios gerosios užsienio patirties 
jaunimo politikos srityje (išskyrus: Kaišiadorių r. sav., Jurbarko r. sav., 
Zarasų r. sav.), tačiau ketina tai padaryti. 

Kalvarijos sav. 
(25,60 %) 
Pasvalio r. sav. 
(24,74 %) 
Biržų r. sav. 
(23,04 %) 

4 – gerai  Savivaldybės administracija vykdo tarptautinį bendradarbiavimą su 
užsienio partneriais jaunimo politikos srityje. 

 Organizuojami tarptautiniai jaunimo mainai. 
 Kai kurios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos dalyvauja 

tarptautinėse programose ar įgyvendina tarptautinius projektus. 
 Bendradarbiavimas su jaunimo politiką įgyvendinančiomis užsienio 

šalių institucijomis nėra nuolatinis ir stabilus. 
 Neįgyvendinami bendri tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su 

jaunimo problemų sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu 
savivaldybėje. 

 Savivaldybė kol kas nėra pritaikiusi jokios gerosios užsienio patirties 
jaunimo politikos srityje (Pasvalio r. sav. – n.d.). 

Šilutės r. sav. 
(25,93 %) 
Šiaulių r. sav. 
(24,30 %) 
Šalčininkų r. 
sav. (24,26 %) 
Panevėžio r. 
sav. (24,24 %) 
Kupiškio r. 
sav. (23,73 %) 
Alytaus r. sav. 
(22,96 %) 
Rokiškio r. 
sav. (22,95 %) 
Anykščių r. 
sav. (22,76 %) 
Ignalinos r. 
sav. (21,48 %) 

3 – 
vidutiniškai 

 Palaikomi ryšiai su užsienio partneriais. Įgyvendinami bendri 
projektai (pvz., tarptautiniai jaunimo mainai). 

 Kai kurios jaunimo organizacijos dalyvauja tarptautinėse programose 
ar įgyvendina projektus su užsienio partneriais (Panevėžio r. sav. – 
n.d.). 

 Savivaldybės bendradarbiavimas su jaunimo politiką 
įgyvendinančiomis institucijomis kitose šalyse yra ribotas arba 
nevyksta. 

 Savivaldybė kol kas nėra pritaikiusi jokios gerosios užsienio patirties 
jaunimo politikos srityje (išskyrus: Panevėžio r. sav.). 

 Netaikoma arba menkai taikoma užsienio šalių geroji praktika. 
 Neįgyvendinami bendri tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su 

jaunimo problemų sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu 
savivaldybėje (Panevėžio r. sav. – gana retai). 

Pagėgių sav. 
(26,58 %) 
Joniškio r. sav. 
(24,62 %) 
Radviliškio r. 
sav. (24,05 %) 
Klaipėdos r. 
sav. (23,92 %) 
Širvintų r. sav. 
(23,87 %) 
Raseinių r. 
sav. (23,81 %) 

2,5 – silpnai – 
vidutiniškai 

 Palaikomi ryšiai su užsienio partneriais, dalyvaujama renginiuose. 
 Jaunimo mainai organizuojami retai arba nėra organizuojami. 
 Jaunimo organizacijos labai retai dalyvauja arba nedalyvauja 

tarptautinėse programose ar neįgyvendina projektų su užsienio 
partneriais (Pagėgių sav. – n.d.). 

 Neįgyvendinami bendri tarptautiniai projektai, tiesiogiai susiję su 
jaunimo problemų sprendimu ir / ar jaunimo poreikių užtikrinimu 
savivaldybėje. 

 Savivaldybės bendradarbiavimas su jaunimo politiką 
įgyvendinančiomis institucijomis kitose šalyse yra ribotas arba 
nevyksta. 
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Savivaldybė 
(jaunų žmonių 

skaičius, 
proc.) 

Įvertinimas Įvertinimo pagrindimas 

Molėtų r. sav. 
(23,16 %) 
Prienų r. sav. 
(23,14 %) 
Varėnos r. sav. 
(23,11 %) 
Vilniaus r. sav. 
(22,79 %) 

 Netaikoma arba menkai taikoma užsienio šalių geroji praktika. 

Rietavo sav. 
(27,63 %) 
Šilalės r. sav. 
(27,49 %) 
Vilkaviškio r. 
sav. (24,46 %) 
Kauno r. sav. 
(23,32 %) 
Kazlų Rūdos 
sav. (23,25 %) 

2 – silpnai  Užmegzti, tačiau mažai palaikomi tarptautiniai ryšiai (Šilalės r. sav. – 
tik su užsienio organizacijomis, bet ne valdžios institucijomis).  

 Tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje beveik 
nevykdomas.  

 Netaikoma užsienio šalių geroji praktika. 

Nėra kaimo 
savivaldybių, 
atitinkančių šį 
kriterijų. 

1 – visai 
neatitinka 

 Tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje 
nevykdomas.  

 Netaikoma užsienio šalių geroji praktika. 

Šaltinis: sudaryta autorių 
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 10. ĮŽVALGOS DĖL JAUNIMO POLITIKOS TINKAMUMO 
IR REZULTATYVUMO 

Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybės įgyvendinamos jaunimo politikos 
tinkamumo (ar įgyvendinamos priemonės atitinka pasikeitusius poreikius?) bei rezultatyvumo 
(ar bus pasiekti numatyti jaunimo politikos rezultatai?), interviu ir apklausos metu surinkti 
duomenys leidžia pateikti preliminarias įžvalgas, kelti hipotezes. 
 

 
Vertinamu laikotarpiu (2008-2011 m.) jaunimo situaciją Lietuvoje stipriai įtakojo ekonominis 
sunkmetis. Daugumos apklausoje dalyvavusių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų 
atstovų nuomone, jaunimo poreikiai jų savivaldybėse pasikeitė (žr. 26 pav.), nors dauguma 
apklausoje dalyvavusių savivaldybių administracijų atstovų manė priešingai.  
 
26 pav. Ar, Jūsų nuomone, pasikeitė Jūsų savivaldybės jaunimo poreikiai per 2008 – 2011 m. 
laikotarpį? Visi respondentai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Remiantis interviu ir apklausos metu surinktais duomenimis, 2009-2011 m. ypač išryškėjo šios 
problemos: 

 sumažėjo jaunimo įsidarbinimo galimybės, išaugo jaunimo nedarbas; 
 išaugo jaunimo emigracija; 
 išaugo socialiai pažeidžiamų šeimų skaičius ir vaikų rizikos grupėje skaičius; išryškėjo 

socialiai pažeidžiamo jaunimo problemos;  
 išaugo nemotyvuoto jaunimo skaičius ir jo užimtumui po pamokų reikia daugiau 

pasiruošimo, nes vis mažiau jaunimo lanko meno ar sporto, muzikos mokyklas; 
 jaunoms šeimoms tapo sunkiau įsigyti būstą; kai kurie respondentai teigė, kad jaunoms 

šeimoms, turinčioms socialinių problemų, labai reikia socialinių būstų, šis klausimas 
nėra išspręstas dėl tinkamų patalpų socialiniams būstams stokos; 

 viena vertus, išaugo įdomesnių laisvalaikio užimtumo formų poreikis aktyviam jaunimui; 
kita vertus, neformalaus ugdymo poreikis tapo dar ryškesnis, nes neformalus ugdymas 
tapo mažiau prieinamas pažeidžiamam jaunimui dėl sunkesnės finansinės situacijos;  

10.1 Jaunimo politikos tęstinis 
tinkamumas 
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 vis dar didelė problema yra socialinių paslaugų prieinamumo ribotumas dėl 
infrastruktūros teritorinio pasiskirstymo netolygumų ir nepakankamų paslaugų teikimo 
apimčių; 

 kai kurių jaunimo atstovų nuomone, išsprendus jaunimo užimtumo problemas rajonų 
administraciniuose centruose, yra didesnis poreikis atsigręžti į mažų miestelių, kaimo 
vietovių jaunimą, kviesti jį aktyviau dalyvauti jaunimo organizacijų, vietos 
bendruomenių veikloje, prisidėti prie jaunimo politikos kūrimo ir įgyvendinimo; 

 kai kurių atstovų nuomone, švietimo sistema nebeatitinka šiuolaikinio jaunimo poreikių 
- ypatingai kaimiškose vietovėse neugdomos kompetencijos, reikalingos prisitaikyti prie 
dabartinės situacijos. 

 
Dalis apklausos ir interviu respondentų teigė, kad per 2008-2011 m. jų savivaldybėse sustiprėjo 
jaunimo organizacijos, jos tapo labiau reiklios, geriau įsisąmoninusios savo poreikius, todėl 
išaugo paramos jaunimo organizacijoms ir jaunimo veikloms poreikis. Kai kuriose savivaldybėse 
atsirado daugiau neformalių jaunimo grupių, naujų jaunimo organizacijų, stipriai vystosi 
savanorystės poreikis. 
 
Apibendrinant, jaunimo situacijai esminės įtakos turėjo ekonominis sunkmetis. Jeigu anksčiau 
jaunimo poreikiai buvo daugiau nukreipti į įdomesnį laisvalaikį, dabar jaunimui svarbiau 
išgyventi, rasti darbą, stiprinti profesinei ir aktyviai veiklai reikalingas kompetencijas. Kartu, 
stiprėjant jaunimo organizacijoms, auga brandesnių projektų ir veiklų įgyvendinimo poreikis, 
kurį patenkinti mažėjant savivaldybių biudžetams tapo sudėtinga. Galiausiai, socialiai 
pažeidžiamo, nemotyvuoto jaunimo problematika sunkmečio ir emigracijos sąlygomis tapo itin 
aštri. 
 
Vertinant, kiek savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika atitinka jaunimo situaciją, jaunimo 
poreikius, ar savivaldybė gerai atsižvelgia į visų jaunimo grupių poreikius, ypač socialiai 
pažeidžiamo jaunimo poreikius, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nuomonė 
šiek tiek skyrėsi nuo savivaldybių administracijų atstovų nuomonės (žr. 27 pav.). 
 
27 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. Visi respondentai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Apibendrinant, respondentai savivaldybėse įgyvendinamos jaunimo politikos atitikimą 
poreikiams vertino vidutiniškai. Miesto, pusiau kaimo ir kaimo savivaldybių atstovų atsakymai 
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skyrėsi labai nežymiai. Pusiau kaimo savivaldybių atstovų įvertinimai vidutiniškai buvo kiek 
geresni (iki 0,5 procento). 
 
28 pav. Kokios jaunimo politikos sritys/ kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Visos savivaldybės. Visi respondentai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Aštriausios laikmečio problemos atsispindėjo ir apklausos respondentų vertinime, kurioms 
jaunimo politikos sritims ir kokiems jaunimo poreikiams turėtų būti skiriama daugiau dėmesio 
įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėse. Remiantis apklausos duomenimis, daugiau 
dėmesio reikėtų skirti jaunimo užimtumo, pagalbos socialiai pažeidžiamam jaunimui ir 
savanorystės klausimams, apimant ir paramą jaunimo organizacijų veiklai (žr. 28 pav.). 
Savivaldybių administracijų atstovai kiek daugiau nei jaunimo ar su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovai pabrėžė ir jaunimo verslumo bei jaunos šeimos ir būsto klausimų svarbą. 
 
Analizuojant miesto savivaldybėse veikiančių organizacijų atstovų apklausos duomenis, 
pastebima, kad jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai formalaus ir neformalaus 
švietimo klausimus iškėlė į antrą vietą pagal svarbą, nors savivaldybių administracijos atstovų 
nuomone šie klausimai nebėra tokie aktualūs arba juos pakankamai sprendžia šiuo metu 
įgyvendinamos jaunimo politikos priemonės. Akivaizdu, kad yra ne iki galo įsisąmoninti jaunimo 
poreikiai ir esamos problemos šioje srityje (žr. 29 pav.). Pirmiausia vertėtų daugiau dėmesio 
skirti jaunimo neformaliajam švietimui, mokymui ir konsultavimui, nes net 71 proc. miesto 
savivaldybėse veikiančių apklaustų organizacijų atstovų teigė, kad esama neformaliojo švietimo 
paslaugų pasiūla jaunimui yra nepakankama arba ne visiems prieinama (žr. 10 pav. 5 skyriuje).  
 
Užimtumo ir savanorystės klausimai mieste yra sąlyginai mažesnės svarbos nei pusiau kaimo ar 
kaimo savivaldybėse (žr. 29 pav.). Be to, miesto savivaldybėse savivaldybių administracijos 
atstovai daugiau nei kaimo ar pusiau kaimo savivaldybių atstovai akcentavo būsto ir verslumo 
klausimų svarbą. 
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29 pav. Kokios jaunimo politikos sritys/ kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Miesto savivaldybės. Visi respondentai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Lyginant, kaip skiriasi apklausos respondentų atsakymai pusiau kaimo ir kaimo savivaldybėse, 
esminių skirtumų nenustatyta – svarbiausias yra jaunimo užimtumo ir įsidarbinimo galimybių 
didinimas, ypač – kaimo savivaldybėse (žr. 30 ir 31 pav.).  
 
30 pav. Kokios jaunimo politikos sritys/ kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Pusiau kaimo savivaldybės. Visi respondentai. 

  
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
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Kaimo savivaldybėse šiek tiek labiau nei kitose savivaldybėse yra aktuali pagalba socialiai 
pažeidžiamam jaunimui. 
 
31 pav. Kokios jaunimo politikos sritys/ kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti 
daugiau įtraukiami į savivaldybės darbotvarkę? Kaimo savivaldybės. Visi respondentai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Apibendrinant, šiuo metu aktualiausi yra jaunimo įsidarbinimo ir užimtumo klausimai, 
atsižvelgiant ir į socialiai pažeidžiamo jaunimo poreikius. 
 

 
Nors šiame darbe nebuvo siekiama vertinti savivaldybėse įgyvendinamos jaunimo politikos 
rezultatus, interviu ir apklausos metu surinkti duomenys leidžia pateikti apibendrinimą, kokiu 
mastu jaunimo politika pasiekia jai keliamus rezultatus. Savivaldybėse veikiančių su jaunimo ir 
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. 

 
Atsakant į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama jaunimo 
politika pasiekė reikšmingesnių rezultatų, geriausiai vertinti savivaldybių pasiekimai skatinant 
tarptautinę jaunimo veiklą ir jaunimui skirtą neformalų švietimą.  
 

10.2 Jaunimo politikos rezultatyvumas 
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Tuo tarpu žemiausiai įvertinti pasiekimai didinant jaunimo galimybes įsidarbinti ir mažinant 
jaunimo socialinę atskirtį (žr. 32 pav.).  
 
32 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. Visos savivaldybės. Visi respondentai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai jaunimo politikos pasiekimus vertino 
žemiau nei savivaldybės administracijos – daugeliu atveju pasiekti rezultatai įvertinti žemiau nei 
vidutiniškai. Vienintelėje Šalčininkų rajono savivaldybėje administracijos atstovų vertinimai 
buvo žemesni nei jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų vertinimai. 
 
Lyginant skirtingų savivaldybių grupių atstovų, veikiančių miesto, pusiau kaimo ir kaimo 
savivaldybėse, atsakymus, esminių skirtumų nepastebėta (žr. 33-35 pav.). Kaimo savivaldybių 
administracijų atstovai kiek pesimistiškiau nei miesto ir pusiau kaimo savivaldybių 
administracijų atstovai vertino savivaldybių jaunimo politikos rezultatus. Todėl kaimo 
savivaldybėse jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų atsakymai stipriai nesiskiria 
nuo savivaldybių administracijų atstovų atsakymų (žr. 35 pav.).  
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33-35 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.  
 

33 pav. Miesto savivaldybės. Visi respondentai. 34 pav. Pusiau kaimo savivaldybės. Visi respondentai. 

  
 

35 pav. Kaimo savivaldybės. Visi respondentai. 

 
Šaltinis: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausa. 2011 m. rugsėjo mėn. 
 
Apibendrinant, galima teigti, kad per pastaruosius trejus metus savivaldybėse įgyvendinama 
jaunimo politika nepasiekė itin ženklių rezultatų. Pažanga daugiau susijusi su jaunimo politikos 
prielaidų kūrimu nei realia įtaka jaunimo situacijai, kuriai pakeisti reikalingos didesnį poveikį 
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turinčios, sistemingos priemonės tiek savivaldybių, tiek nacionaliniu lygiu. Viena iš pagrindinių 
galimai žemo rezultatyvumo priežasčių yra bendra ekonominė situacija sunkmečio laikotarpiu, 
įtakojusi jaunimo emigraciją ir apatiją, verslo sektoriaus sunkumus (atitinkamai – mažesnes 
jaunimo įsidarbinimo galimybes), bei dėl finansinės krizės sumenkę savivaldybės finansinės 
galimybės inicijuoti naujoves ar didesnės finansinės apimties priemones. Didelę įtaką jaunimo 
situacijai turi ir nacionalinio lygmens priemonės, tokios kaip bendra verslo aplinka, mokesčių 
politika, socialinės apsaugos ir užimtumo skatinimo politika. 
 
Kita vertus, surinkti duomenys apie jaunimo politikos įgyvendinimo prielaidas ir procesą leidžia 
išskirti kelis esminius veiksnius, ribojančius jaunimo politikos efektyvumą ir kartu rezultatyvumą 
savivaldybių lygmeniu. Palaipsniui šalinant šiuos veiksnius, savivaldybės galėtų pasiekti geresnių 
rezultatų kurdamos jaunimui palankią aplinką savo miestuose, rajonuose. Šie veiksniai 
apžvelgiami žemiau. 
 
Pirma, efektyvumas priklauso nuo to, kiek aiškiai savivaldybėje yra reglamentuota jaunimo 
politika – ar išskirti ilgalaikiai ir trumpalaikiai (metiniai) politikos tikslai, uždaviniai, pasiekimo 
kriterijai, numatytos priemonės ir lėšos jų įgyvendinimui, ar aiški atskaitomybė už jaunimo 
politikos įgyvendinimą. Nesant aiškių uždavinių, prioritetų, pasiekimo kriterijų, politikos 
įgyvendinimas tampa chaotiškas, o lėšos priskiriamos kitiems, aiškiau apibrėžtiems politikos 
tikslams. Nesant aiškių uždavinių pasiekimo kriterijų (ką ketinama pasiekti per apibrėžtą 
laikotarpį) ir už jų įgyvendinimą priskirtos atsakomybės, numatytų atskaitomybės procedūrų, 
susiduriama su situacija, kai metinius tikslus pats sau nustato JRK, o JRK atskaitomybės 
procedūra yra visiškai formali ir nieko nelemia. 

 
Antra, jaunimo politikos kokybė labai priklauso nuo to, kiek aktyvus /-i, motyvuotas /-a yra 
jaunimo reikalų koordinatorius /-ė, kiek glaudžius ryšius jis / ji yra užmezgęs /-usi su jaunimo 
ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, kokia yra JRK kaita savivaldybėje. Daugelyje 
savivaldybių, kur jaunimo politika buvo daugiau pažengusi, buvo įgyvendinamos naujovės, 
jaunimo projektams skirta palyginti daugiau lėšų, buvo įgyvendinami kryptingi jaunimo 
projektai, veikė ir aktyvūs bei palyginti ilgą laiką dirbantys /-čios JRK (išskyrus didžiųjų miestų 
savivaldybes). Šiam asmeniui suteikiami įgaliojimai, jo asmeninės savybės, bendradarbiavimas 
su jaunimo organizacijomis ir kitomis organizacijomis savivaldybėje, jo kvalifikacijos tobulinimui 
skiriamas dėmesys turi itin didelę reikšmę jaunimo politikos efektyvumui. 
 
Trečia, jaunimo politikos rezultatai, ypač susiję su savanoryste, jaunimo įgalinimu, nemaža 
dalimi priklauso ir nuo to, kiek brandžios yra jaunimo organizacijos, veikiančios savivaldybėje. 
Kuo brandesnės yra savivaldybėje veikiančios jaunimo organizacijos, tuo kokybiškesni, didesnės 
apimties ir didesnį poveikį turintys projektai yra įgyvendinami, tuo daugiau pasiūlymų yra 
teikiama savivaldybei, tuo efektyviau veikia jaunimo reikalų taryba ir kitos jaunimo politiką 
integruojančios struktūros. Tose savivaldybėse, kur veikia stiprios, aiškius uždavinius turinčios 
jaunimo organizacijos, pasiekiami ir didesni jaunimo politikos rezultatai, suformuluojami 
kokybiškesni jaunimo politikos uždaviniai.  
 
Ketvirta, jaunimo politikos efektyvumas priklauso nuo to, kiek informuotas yra sprendimų 
priėmimas: 

a) ar atliekama sisteminga jaunimo situacijos stebėsena, jaunimo poreikių tyrimai, 
jaunimo politikos vertinimai, duomenys lyginami pamečiui. Kuomet savivaldybėje nėra 
įdiegta sisteminga jaunimo situacijos stebėsena ir jaunimo politikos vertinimas, tai 
lemia blogai informuotą sprendimų priėmimą, svarbios jaunimo problemos gali likti 
nepastebėtos, ištekliai gali būti nukreipti neefektyvios priemonėms įgyvendinti. 

b) Ar jaunimo politikos sprendimų priėmimas yra grįstas dalyvavimu ir tarpžinybiškumu. 
Jaunimo įtraukimas į sprendimų priėmimą lemia ne tik geresnį informuotumą apie 
jaunimo problemas ir siūlomas sprendimų alternatyvas, bet kartu ir kuria konsensusą, 
kuris reiškia, kad įgyvendinamos priemonės bus geriau vertinamos, stiprės pasitikėjimas 
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tarp savivaldybės administracijos ir joje veikiančių organizacijų. Tarpžinybinis, 
tarpsektorinis bendradarbiavimas užtikrina ne tik geresnę žinių sklaidą, dalijimąsi 
informacija apie jaunimo poreikius, bet ir užtikrina mažesnį valstybės lėšų dubliavimą ir 
užtikrina sinergijas, nes dalijamasi informacija apie planuojamas ir jau įgyvendinamas 
priemones. 

 
Penkta, jaunimo politikos efektyvumas priklauso nuo to, ar jaunimo politikos priemonės yra 
tikslingai nukreipiamos skirtingoms jaunimo grupėms. Labai dažnai jaunimo politiką 
savivaldybėse reglamentuojantys dokumentai jaunimą apibrėžia kaip vienalytę grupę, 
apibrėžiamą tik amžiaus kriterijumi. Remiantis surinktais duomenimis, dažnai iš jaunimo 
politikos priemonių „iškrenta“ atskiros jaunimo grupės (dažniausiai tai – pasyvusis jaunimas, 
kaimo jaunimas, nebesimokantis jaunimas, jaunos šeimos, jauni verslininkai). Šiuo metu 
savivaldybėse įgyvendinama jaunimo politika daugiausiai pasiekia aktyvųjį jaunimą, ypač 
besimokantį mokyklose, gyvenantį administraciniuose centruose, miesteliuose. Tuo tarpu viena 
didžiausių problemų, ypač kaimo savivaldybėse, yra jaunimo pasyvumas. Dirbantys, šeimas 
sukūrę ar verslus kuriantys jaunuoliai apskritai labai retai tampa savivaldybių jaunimo politikos 
objektu. Planuojamos priemonės turėtų geriau atsižvelgti į jaunimo situaciją – kokios jaunimo 
grupės dominuoja savivaldybėje, kur yra didžiausi poreikiai ir problemos (ar reikia padidinti 
jaunimo aktyvumą, ar pritraukti daugiau jaunų specialistų, verslininkų, ar daugiau dėmesio skirti 
rizikos grupėse esantiems, ar mokyklose besimokantiems, ar bedarbiams jaunuoliams, jaunoms 
šeimoms, kaimo jaunimui). 
 
Šešta, svarbu įvertinti, kiek, formuojant jaunimo politikos priemones, atsižvelgiama į jaunimo 
organizacijų brandos lygį. Jaunimo organizacijos gali tapti svarbiomis pagalbininkėmis 
savivaldybei sprendžiant jaunimo problemas – jos gali padėti atlikti tyrimus, identifikuoti 
problemas, padėti formuluoti jaunimo politikos uždavinius, įgyvendinti projektus, ir kt. Tačiau 
daugelyje kaimo savivaldybių jaunimo organizacijų brandos lygis yra toks žemas, kad joms 
sudėtinga dalyvauti netgi paprastuose jaunimo projektų finansavimo konkursuose. Tokiose 
savivaldybėse būtina skirti daugiau investicijų į jaunimo neformalų ugdymą, vietos 
bendruomenių stiprinimą, jaunimo organizacijų švietimą, pavyzdžiui, kaip formuoti projektų 
idėjas, kaip dalyvauti konkursinio (vietinio, nacionalinio, tarptautinio) finansavimo programose, 
kaip pritraukti ir išlaikyti savanorius ir kt. Taip pat labai svarbu, kad tokiose savivaldybėse 
jaunimo organizacijų projektai nekonkuruotų su savivaldybės įsteigtų organizacijų projektais. 
Tuo tarpu savivaldybėse, kur jaunimo organizacijos yra brandesnės, daugiau naudos yra iš 
kvietimų dalyvauti nacionalinio ar konkursinio finansavimo programose, šias organizacijas reikia 
įtraukti į bendrus projektus. 

 
Galiausiai, rezultatai labiausiai priklauso nuo to, kiek savivaldybės jaunimo politika yra 
ambicinga. Remiantis surinktais duomenimis, daugelyje savivaldybių įgyvendinamos jaunimo 
politikos priemonės yra nepakankamos struktūrinėms problemoms spręsti. Labai dažnai 
jaunimo politika yra izoliuota nuo esminių savivaldybėje įgyvendinamų priemonių, nors jos 
būna tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su jaunimo politikos įgyvendinimu. Jaunimo politikos 
priemonės dažnai apsiriboja JRK veikla - švietėjiškais renginiais, mokymais, ir pan., tačiau 
įgyvendinti didesnį poveikį turinčių priemonių JRK neturi galimybės.  
 
Žemas ambicingumas persismelkia į visas jaunimo politikos sritis – pavyzdžiui, tarptautiškumo 
plėtra dažnai apsiriboja tik jaunimo mainais ar informacijos platinimu, tačiau nerengiami 
didesnės apimties ilgalaikiai, tarptautinę patirtį perimantys projektai, nukreipti į esminių 
problemų sprendimą. Finansuojami itin mažos apimties jaunimo organizacijų projektai, kuriems 
skiriama iki 1000 Lt. Remiama kultūrinė jaunimo veikla (renginukai, parodėlės), tačiau 
neieškoma sprendimų sunkioms problemoms (nusikalstamumui, priklausomybėms, apatijai, 
nedarbui). Tokia jaunimo politika neatitinka jaunimo poreikių ir ES bei nacionalinės jaunimo 
politikos tikslų (žr. 7 skyrių).  
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Siekiant didesnio efektyvumo ir rezultatyvumo, būtina: 
a) pirmiausia, tirti esamas jaunimo problemas ir diferencijuoti skirtingas jaunimo grupes 

(pvz., aktyvųjį ir apatiškąjį jaunimą, kaimo/miesto jaunimą, mokinius ir jau 
subrendusius asmenis, ir t.t.). Turint išsamius duomenis, turėtų paaiškėti, ar 
savivaldybėje daugiau pagrįsta aktyvinanti jaunimo politika, ar politika, nukreipta į 
galimybių jaunimui (verslininkams, darbo ieškantiems ir kt.) kūrimą, ar politika, 
nukreipta į mažiau galimybių turinčias grupes, ir t.t.  

b) Antra, būtina vertinti jau įgyvendinamus jaunimo politikos instrumentus ir jų 
alternatyvas, ieškoti naujų, veiksmingų, nešabloniškų sprendimų. Kartais inovatyvūs ir 
veiksmingi sprendimai nereikalauja ženklių lėšų. Tokio sprendimo pavyzdys yra parama 
studijoms ir jaunų specialistų pritraukimui, kurią įgyvendina Ignalinos rajono, Neringos 
ir kai kurios kitos savivaldybės.  

c) Trečia, nebūtina apsiriboti tik savivaldybės biudžetu inovatyviems ir ambicingiems 
instrumentams bei projektams įgyvendinti. Savivaldybės turi proaktyviai dalyvauti 
nacionalinio ir konkursinio finansavimo programose, skatinti socialiai atsakingų verslų 
ir visuomenės lyderių filantropinę veiklą, naudotis jaunimo organizacijų paslaugomis 
įgyvendinant projektus. 

 
Remiantis surinktais duomenimis, savivaldybėse itin trūksta idėjų ir žinių apie konkrečias 
jaunimo politikos instrumentų alternatyvas. Kaimo ir kai kuriose pusiau kaimo savivaldybėse 
įsigalėjęs netikėjimas, kad savivaldybė pati gali pasiekti ženklesnių rezultatų; daugumos 
nuomone, situaciją lemia nacionalinė politika. Tiek nacionaliniu, tiek ir savivaldybių lygiu 
reikalinga politikos instrumentų, skirtingų intervencijų logikos lyginamoji analizė ir šių žinių bei 
gerosios kitų savivaldybių patirties sklaida.  
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 11. IŠVADOS  

 

 
1. Per 2008 – 2011 m. laikotarpį jaunimo politikos reglamentavimas savivaldybių teisės aktų 

struktūroje pagerėjo. Dalis savivaldybių patvirtino naujus jaunimo politikos planavimo 
dokumentus (žr. 8.2 skyrių), kai kurios savivaldybės atnaujino jau galiojusius dokumentus.  
 

2. Nepaisant teigiamų pokyčių, daugiau nei pusėje savivaldybių jaunimo politika išlieka 
vidutiniškai ar silpnai reglamentuota. Apie 26 proc. vertintų savivaldybių jaunimo politika 
reglamentuota silpnai, ir tiek pat – vidutiniškai. Tik 13-oje iš 53 vertintų savivaldybių jaunimo 
politiką reglamentuota puikiai ar labai gerai. Dažnai nėra aiškūs jaunimo politikos prioritetai ir 
uždaviniai, jų įgyvendinimo laikotarpis, priemonės ir joms įgyvendinti skirtos lėšos, uždavinių 
pasiekimo kriterijai (rodikliai); arba jaunimo politikos uždaviniai yra visa-apimantys, bet dalies jų 
įgyvendinimui nenumatyta priemonių ir nėra skirta lėšų. Nesant esminių strateginio planavimo 
prielaidų, jaunimo politikos įgyvendinimas savivaldybėse nėra kryptingas, menkai 
koordinuojamas, sprendimai priimami nenuosekliai (lot. ad hoc), ištekliai nėra sutelkti esminių 
jaunimo problemų sprendimui.  
 

3.  Jaunimo politikos reglamentavimo situacija ir patvirtintų planavimo dokumentų struktūra 
nėra vieninga. Kai kurios savivaldybės jaunimo politikos prioritetus ir tikslus numato strateginės 
plėtros planuose, o jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą reglamentuoja atskiros 
programos. Kitose savivaldybėse yra patvirtinta visa-apimanti jaunimo politikos koncepcija, o 
jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuoja JRK veiklos planai. Dažniausiai visų jaunimo 
politikos koncepcijoje numatytų uždavinių įgyvendinimui lėšų nepakanka, todėl koncepcija 
tampa „negyvu“ (neįgyvendinamu) dokumentu. Kai kuriose savivaldybėse jaunimo politikos 
reglamentavimo spragą užpildo gana detaliai parengti JRK veiklos planai, jaunimo politikos 
formavimo ir įgyvendinimo atsakomybę perkeliant vienam asmeniui. Tai nėra gera praktika, nes 
dažnai JRK įgaliojimai ir galimybės įtakoti esminius sprendimus kuriant naujas priemones ir 
numatant lėšas jų įgyvendinimui yra riboti. Be to, delegavus visą su jaunimo politika susijusią 
veiklą vienam asmeniui (JRK), susiduriama su rizika, kad, savivaldybėje pasikeitus JRK, nebus 
užtikrintas jaunimo politikos įgyvendinimo tęstinumas.  
 

4. Per 2008 – 2011 m. jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų ir darbuotojų savivaldybėse 
padaugėjo. Vertinimo metu tik vienoje savivaldybėje (Šalčininkų rajono savivaldybėje) nebuvo 
JRK, tačiau kai kuriose savivaldybėse vyko JRK kaita. Atsakomybė už jaunimo politikos 
įgyvendinimą vertintose savivaldybėse pagal įsitraukimo į jaunimo politikos įgyvendinimą lygį 
paprastai tenka JRK, tačiau vykdydami savo tiesiogines funkcijas, prie jaunimo politikos 
įgyvendinimo taip pat prisideda savivaldybių struktūriniai padaliniai bei įvairios savivaldybės 
įsteigtos organizacijos, pavyzdžiui, jaunimo užimtumo centrai, jaunimo verslumo centrai ir kitos 
atviro darbo su jaunimu įstaigos, kurių vertinimo laikotarpiu buvo įsteigta palyginti nemažai (žr. 
7.2 skyrių). Nepaisant to, daugelyje savivaldybių aiškiai jaučiamas jaunimo politikos 
įgyvendinime dalyvaujančių specialistų trūkumas. Remiantis surinktais duomenimis, ypač 
kaimo savivaldybės susiduria su sunkumais ieškodamos specialistų, norinčių dirbti su jaunimu. 
 

5. Tik mažiau nei penktadalio savivaldybių JRK išimtinai jaunimo politikos įgyvendinimui skiria 
100 savo darbo laiko. Taip pat užfiksuota įvairių JRK veiklos trūkumų, pavyzdžiui: 

a) savivaldybėse, kuriose JRK pavaldumas yra priskiriamas savivaldybės struktūrinio 
padalinio vadovui, o ne savivaldybės administracijos direktoriui, dažniausiai JRK yra 

11.1 Ar savivaldybėse sukurtos 
pakankamos prielaidos jaunimo 
politikos formavimui ir įgyvendinimui? 
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priskiriamos ir kitos, su jaunimo politikos koordinavimu nesusijusios, funkcijos. Dėl to 
mažėja JRK darbo efektyvumas.  

b) JRK pareigines instrukcijos neapima visų pavyzdinėse JRK pareiginėse instrukcijose22 
numatytų funkcijų. Pavyzdžiui, dažnai nėra numatyta jaunimo situacijos stebėsena ir 
jaunimo poreikių tyrimai.  

c) Ne visose savivaldybėse yra sudaromi aiškūs metiniai JRK veiklos planai ir rengiamos 
veiklos ataskaitos.  

d) Daugumos savivaldybių JRK savo kompetencijos klausimais yra nepakankamai 
įtraukiami/-os į savivaldybėse sudaromas darbo grupes, komisijas, dirbančias su jaunimui 
aktualiais klausimais.  

e) Kai kuriose savivaldybėse JRK veikla neturi didesnio politinio ir strateginio savivaldybės 
administracijos palaikymo, JRK veikla yra mažai koordinuojama su kitais struktūriniais 
savivaldybės administracijos padaliniais, JRK galimybės inicijuoti struktūrines reformas ar 
daugiau lėšų reikalaujančias priemones yra ribotos. 

f) Kai kuriose savivaldybėse nėra užtikrinamas jaunimo politikos tęstinumas įvykus 
darbuotojų kaitai (pavyzdžiui, tokia situacija susiklostė Birštono sav., Švenčionių r. sav.). 
Šie pavyzdžiai pabrėžia tinkamo jaunimo politikos reglamentavimo tiek strateginiuose, 
tiek jaunimo politikos įgyvendinimo dokumentuose svarbą. Tinkamai reglamentuotas ir 
metiniuose JRT bei JRK veiklos planuose ir ataskaitose fiksuojamas jaunimo politikos 
įgyvendinimas, sistemingai renkami ir analizuojami duomenys turėtų sumažinti riziką, 
kad, pasikeitus JRK, sukaupta institucinė patirtis neišliks. 

 
6. Per 2008 – 2011 m. laikotarpį jaunimo politiką įgyvendinančių institucijų situacija ir JRK darbo 

sąlygos iš esmės nesikeitė. Tačiau daugiau ar mažiau visose vertintose savivaldybėse dėl 
ekonominės ir finansinės krizės poveikio sumažėjo savivaldybių biudžetai. Tai įtakojo mažesnes 
galimybes gerinti JRK darbo sąlygas, kai kur sumažėjo JRK galimybės kelti kvalifikaciją. 
 

 
7. Geriausios galimybės dalyvauti savivaldoje jaunimui yra sudarytos formalaus švietimo ir 

ugdymo organizacijose. Visose ar beveik visose formalaus švietimo įstaigose veikia jaunimo 
savivalda. Kaimo ir pusiau kaimo savivaldybėse, kur mokiniai dažnai yra aktyviausia jaunimo 
dalis, mokinių savivaldos veikla yra labiausiai išvystyta jaunimo savivaldos veikla. Beveik visų 
apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai (iš viso 92.31 
proc.) nurodė, kad jaunimas turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, vietos 
organizacijų savivaldoje. Tačiau iš interviu ir apklausos duomenų galima spręsti, kad jaunimas 
praktiškai nedalyvauja su jaunimu dirbančių ir neformalaus ugdymo organizacijų savivaldoje.  
 

8. Savivaldybėse jaunimui skirtos veiklos prieinamumas yra netolygus; ypač nepalanki yra ne 
rajonų administraciniuose centruose, o kaimo vietovėse gyvenančio jaunimo situacija. Didžioji 
dalis apklaustų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų manė, kad arba jaunimui 
skirtos veiklos pakanka, bet tik dalis jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje veikloje (vidutiniškai, 
40.48 proc. apklaustųjų), arba jaunimui skirtos veiklos yra labai mažai, jos nepakanka 
(vidutiniškai, 23.61 proc. apklaustųjų). Pati sudėtingiausia situacija yra nuo miestų nutolusiose 
mažose kaimo savivaldybėse. Jaunimo dalyvavimas jaunimo organizacijų veikloje tokiose 
savivaldybėse kol kas yra palyginti ribotas. Didžioji dalis aktyvaus ir pilietiško jaunimo išvyksta iš 
rajono ieškoti geresnių išsilavinimo ir įsidarbinimo galimybių, tad jaunimo organizacijos turi 
palyginti nedaug aktyviai jų veiklą galinčių remti narių.  
 

                                                             
22 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) 

11.2 Ar jaunimo politika įgyvendinama 
užtikrinant suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą? 
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9. Daugelyje kaimo savivaldybių aktyviai veikia tik pusė ar trečdalis įregistruotų jaunimo 
organizacijų, jų veikla vystoma nevienodai. Geriausiai išsilaiko tos organizacijos, kurios yra 
remiamos ar finansuojamos nacionaliniu lygiu (pavyzdžiui, politinės organizacijos). Minėtose 
kaimo savivaldybėse jaunimo organizacijų veiklą dažnai pakeičia aktyvi vietos bendruomenių 
veikla. Atitinkamai, įgyvendinant jaunimo politiką tokiose savivaldybėse, buriant jaunimo 
lyderius ir skatinant jaunimo užimtumą, būtina aktyviau dirbti su vietos bendruomenėmis. 
 

10. Ne visose savivaldybėse veikia jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“. Vertinimo 
metu AS nebuvo įsteigtos 22 iš 53 vertintų savivaldybių (žr. 3 skyrių). Be to, įsteigtų AS veikla 
vystoma nevienodai. Vertinimo metu kai kurių AS aktyvi veikla buvo sustojusi dėl iniciatyvių 
lyderių trūkumo, organizacijų motyvacijos trūkumo, užimtumo vykdant savo organizacijų 
veiklas. Kai kuriose savivaldybėse pastangos suburti AS kol kas nepasiteisino dėl jaunimo 
organizacijų nesugebėjimo sutarti tarpusavyje. Kai kuriose savivaldybėse (pavyzdžiui, Zarasų 
rajone) įsteigti net du „apskritieji stalai“. Ypač būdingas tarpusavio nesutarimas dėl bendrų 
tikslų, AS steigimo iniciatyvos imantis kuriai nors politinei jaunimo organizacijai.  
 

11. Jaunimas į jaunimo politikos formavimą ir įgyvendinimą savivaldybėse paprastai įtraukiamas 
per jaunimo reikalų tarybų veiklą. Tačiau vertinimo metu 9 iš 53 vertintų savivaldybių nebuvo 
sudarytos jaunimo reikalų tarybos; daugelyje veikiančių JRT yra veiklos spragų – JRT sudarytos 
netinkamai, jų veikla formali, trūksta ne tik įgaliojimų, bet ir patirties, kartais suinteresuotumo 
aktyviai ir efektyviai veiklai vykdyti (apie tai plačiau 34-39 išvadose).  
 

12. Bendradarbiavimas su JRK yra stipriausias kaimo ir pusiau kaimo savivaldybėse; miestuose 
veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos su JRK bendradarbiauja mažiau 
(apie 21 proc. miestuose veikiančių apklaustų organizacijų atstovų teigė su JRK 
nebendradarbiaujantys). Remiantis apklausos duomenimis, JRK teikiama informacija pasiekia 
apie 60 proc. apklaustų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų. Tai reiškia, kad būtina 
toliau gerinti jaunimo informavimo veiklas (apie tai plačiau 29-33 išvadose). Palyginti menkai 
yra išnaudojamos galimybės jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas įtraukti renkant 
įvairią informaciją apie jaunimą ir jo poreikius, pavyzdžiui, atliekant jaunimo poreikių tyrimus. 
Vidutiniškai, tik apie 43 proc. organizacijų atstovų teikia informaciją JRK. Dar mažiau jų teikia 
pasiūlymus jaunimo politikos įgyvendinimui.  
 

13. Daugumos jaunimo organizacijų atstovai teigė, kad yra per mažai informuojami apie 
savivaldybės tarybos ir JRT svarstomus jaunimui aktualius klausimus bei savo galimybes 
dalyvauti priimant sprendimus, ir išreiškė norą turėti galimybę pasisakyti savivaldybės 
komitetų ir tarybos svarstomais su jaunimo politika susijusiais klausimais, iš anksto gauti 
svarstomų klausimų sąrašą, kad galėtų susipažinti, diskutuoti bei išsakyti savo poziciją. Tačiau 
kai kuriose, ypač kaimo, savivaldybėse, kur jaunimo organizacijos nėra brandžios, jaunimo tarpe 
dominuoja pasyvus jaunimas, jaunimo dalyvavimas jaunimo politikos formavimo ir 
įgyvendinimo veiklose nėra aktyvus, nes jaunimui stinga motyvacijos ir įgūdžių. Tokiose 
savivaldybėse būtina daugiau investuoti į jaunimo įgūdžių lavinimą, neformalų mokymą, 
jaunimo organizacijų veiklos plėtrą. 
 

14. Esminių pokyčių jaunimą įtraukiant į sprendimų priėmimą jaunimo politikos srityje per 
pastaruosius trejus metus nebuvo - apklausti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
atstovai vidutiniškai ar žemiau nei vidutiniškai vertino jaunimo bendradarbiavimo su 
savivaldybės administracija pokyčius nuo 2008 m., požiūrio į jaunimo situaciją ir problemas 
pokyčius, atsižvelgimo į jaunimo atstovų siūlymus dėl jaunimo politikos tobulinimo ir jaunimo 
įtraukimo į sprendimų priėmimą dėl veiklos, susijusios su jaunimu, mastą.  
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15. Remiantis surinktais duomenimis, jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms skiriama 

finansinė parama per 2008-2011 m. laikotarpį sumažėjo, kai kuriose savivaldybėse – ženkliai. 
Didžiausias paramos sumažėjimas dėl susitraukusių savivaldybių biudžetų per ekonominę ir 
finansinę krizę buvo stebimas 2009-2010 m. 2011 m. kai kuriose savivaldybėje jaunimui 
skiriamos finansinės paramos apimtys vėl išaugo, tačiau 2007-2008 m. buvusios apimties 
nepasiekė. Labai nedaug savivaldybių pavyko išlaikyti nesumažėjusias paramos jaunimui apimtis 
(pavyzdžiui, Trakų r. sav.).  
 

16. Finansinės paramos reglamentavimas ir įgyvendinimas savivaldybėse susiduria su įvairiais 
trūkumais: 
a) Kai kuriose savivaldybėse paramos skyrimas jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 

organizacijoms nėra aiškiai reglamentuotas.  
b) Kai kuriose savivaldybėse ne visos jaunimo organizacijos gali kreiptis paramos savo 

projektinei ar kitai veiklai. Dažniausiai problemų kyla neformalioms jaunimo grupėms. 
Tačiau pasitaiko atvejų, kuomet paramos skyrimo tvarka riboja galimybes gauti paramą ir 
įsteigtiems juridiniams asmenims, dirbantiems su jaunimu arba atstovaujantiems jaunimą.  

c) Dažnai pagal tą pačią tvarką yra finansuojamos tiek jaunimo organizacijos ir kitos NVO, tiek 
ir savivaldybės įsteigtos su jaunimu dirbančios organizacijos. Tokia tvarka nesukuria 
lygiateisiškos konkurencijos principų, nes organizacijų tikslai yra skirtingi, jaunimo 
organizacijos dažnai turi mažiau patirties ir žinių apie savivaldybės prioritetus, todėl jų 
projektai dažniau vertinami kaip nekokybiški ir atmetami.  

d) Metinės finansinės paramos apimtys savivaldybėse labai nevienodos, jos priklauso nuo 
savivaldybės biudžeto galimybių ir jaunimo politikos įgyvendinimui skiriamo prioriteto. 
Vidutiniškai, kaimo savivaldybėse skiriamas finansinės paramos jaunimui metinis biudžetas 
yra mažiausias.  

e) Daugelyje savivaldybių skiriamos paramos apimtys vienam projektui yra labai menkos (iki 
1000 Lt ar mažiau). Tokios paramos apimtys nesudaro galimybių įgyvendinti didesnės 
apimties ir didesnį poveikį turinčių projektų. 

 
17. Visos savivaldybės taiko ir kitas paramos jaunimui formas, pavyzdžiui: 

a) dalis finansuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų įsteigimą; 
b) dalis skiria lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti ar remontuoti (dauguma suteikia tokį turtą 

panaudos teisėmis); 
c) dauguma teikia pagalbą organizuojant renginius, dalis - įgyvendinant jaunimo projektus; 
d) bendruose reginiuose savivaldybės darbuotojai skaito pranešimus, pristato savivaldybės 

padalinių veiklas, aptariami jaunimui aktualūs klausimai; 
e)  padeda jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms užmegzti tarptautinius ryšius, 

jaunimo atstovai yra įtraukiami į savivaldybės tarptautines delegacijas, atvykstantiems 
užsienio partneriams suteikia galimybę apsistoti viešbutyje (pvz. Šalčininkų rajono 
savivaldybė), susipažinti su leidiniais, ir pan. 

 
18. Gerąja praktika galima laikyti kai kuriose savivaldybėse skiriamą finansinę paramą rajono 

jaunuolių studijų išlaidoms kompensuoti. Ignalinos rajono, Neringos ir kitose savivaldybėse 
įgyvendinama paramos schema, skirta grįžtantiems į gimtinę jauniems specialistams – jiems 
skiriama parama studijoms, suteikiama parama įsigyti būstą, atskirais atvejais skiriama parama 
įsikūrimui. 
 

19. Vis dėlto populiariausia paramos forma yra projektinis finansavimas (ja naudojosi 66.3 proc. 
apklaustųjų). Tik palyginti nedidelė respondentų dalis naudojosi parama įsisteigimo išlaidoms 
padengti (4.34 proc.) ar ilgalaikiam turtui įsigyti ar remontuoti (9.64 proc.). Jaunimo 
organizacijos nesikreipia su prašymais skirti patalpas panaudai, kadangi paprastai neturi lėšų 
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toms patalpoms išlaikyti. Todėl dažniausiai jaunimo organizacijoms savivaldybės administracijos 
leidžia neatlygintinai naudotis savivaldybės ar jos įstaigų patalpomis bei biuro įranga.  
 

20. Jaunimo organizacijoms daugelyje savivaldybių sudaromos galimybės dalyvauti ir kituose 
savivaldybių ar jų įsteigtų organizacijų skelbiamuose konkursuose, kurie vykdomi įgyvendinant 
įvairias savivaldybės programas, pavyzdžiui, įgyvendinant kultūros programas ir renginius, 
sporto programas, visuomenės sveikatos, žalingų įpročių prevencijos, vaikų ir jaunimo 
užimtumo, kaimo plėtros ir kt. programas. Tačiau šių programų konkursuose negali dalyvauti 
neformalios jaunimo grupės. 
 

21. Dauguma jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų (70.60 proc.) teigė, kad 
labiausiai iš savivaldybės administracijų trūksta finansinės paramos organizacijų projektams 
ir kitai veiklai, tačiau ne mažiau yra vertinama savivaldybės pagalba ir parama bendrai 
įgyvendinamoms veikloms (apie 40 proc. apklaustųjų). Šiuo atveju yra ypatingai svarbus JRK bei 
kituose savivaldybės skyriuose dirbančių specialistų vaidmuo padedant organizacijoms rengti 
projektus. Itin vertinamas ir savivaldybės suteikiama parama projektų bendrafinansavimui, nes 
jaunimo organizacijos retai turi nuosavų lėšų nacionalinio ar tarptautinio lygmens projektams 
finansuoti.  
 

22. Jaunimo organizacijos palyginti retai naudojasi verslo bei privačių asmenų parama veiklai 
įgyvendinti. Šalyje būtina toliau aktyviai skleisti socialiai atsakingo verslo idėjas, skatinti 
filantropinę veiklą ir skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas aktyviau ieškoti 
verslo organizacijų paramos. 
 

 
23. Daugelyje savivaldybių yra nepakankama neformalaus ugdymo ir mokymo veiklų pasiūla ir 

įvairovė. Vidutiniškai apie 46 proc. apklaustų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
atstovų teigė, kad jaunimui nepakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų jų savivaldybėje; 
dar apie 29 proc. respondentų teigė, kad neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų pakanka, bet 
jos yra ne visiems prieinamos. Neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų prieinamumas 
skirtingoms jaunimo grupėms yra ypač aktualus kaimo ir pusiau kaimo savivaldybėse, kur 
mokymo veiklų teikėjai yra dažniausiai susitelkę rajonų administraciniuose centruose ir kaimo 
vietovėse gyvenančiam jaunimui mažiau pasiekiami.  
 

24. 2008-2011 m. laikotarpiu jaunimo neformalaus ugdymo, mokymo ir konsultavimo situacija, 
įskaitant ir asmenų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijos tobulinimą, daugelyje savivaldybių 
pablogėjo dėl sumažėjusių savivaldybės biudžetų, lėšų taupymo, pablogėjusios verslo situacijos. 
Tik kai kuriose savivaldybėse situacija keitėsi į gera.  
 

25. Reta savivaldybė, organizuodama neformalaus ugdymo veiklas ir numatydama priemones, 
išskiria skirtingus poreikius turinčias jaunimo grupes. Kaimo ir pusiau kaimo savivaldybėse 
dominuoja į mokyklinio amžiaus jaunimą nukreiptos sporto, meninio ir kultūrinio ugdymo 
veiklos. Aktyviam, ypač vyresnio nei mokyklinio amžiaus, jaunimui skirtų neformalaus ugdymo ir 
mokymo veiklų pasiūla yra palyginti maža, tokios veiklos vykdomos nesistemingai. Mažiausia 
kryptingai ir sistemingai įgyvendinamų neformalaus ugdymo ir mokymo veiklų įvairovės 
pasiūla skirta pasyviajam, socialiai pažeidžiamam jaunimui. Ne visose savivaldybėse įsteigti 
atvirieji jaunimo centrai.  
 

26.  Nė vienoje savivaldybėje nėra sistemingai tiriami jaunimo neformalaus ugdymo ir mokymo 
poreikiai. Nors dauguma apklaustų jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų nurodė, kad 
nuolatos vykdo ar yra vykdę mokymus jaunimui, tik apie 14 proc. organizacijų reguliariai tiria 
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jaunimo mokymosi poreikius. Tikėtina, kad dėl šios priežasties tiek mokymo temų pasiūla, tiek 
mokymų kokybė ir įgytų žinių panaudojimas yra žemesni nei galėtų būti, jeigu savivaldybių 
lygmeniu būtų nuosekliai įvertinti skirtingų jaunimo gupių neformalaus ugdymo ir mokymo 
poreikiai. 
 

27. Aktyviajam jaunimui svarbūs jaunimo lyderių, komandos formavimo, bendradarbiavimo 
ugdymo mokymai įsidarbinimo galimybių didinimo, įskaitant verslo kūrimą, asmenybės 
aktyvumo skatinimo mokymai, projektų rengimo ir projektų idėjų vystymo mokymai bei įvairūs 
mokymai, vykstantys neformalioje aplinkoje. Jaunimo lyderiams ir jaunimo organizacijoms taip 
pat aktualūs mokymai ir konsultavimas jaunimo organizacijų veiklos klausimais (organizacijų 
atskaitomybė, finansinės veiklos vykdymas ir kt.).  
 

28. Savivaldybėse trūksta dėmesio asmenų, dirbančių su jaunimu, bendradarbiavimui stiprinti ir 
kvalifikacijai kelti. Kai kurios kaimo ir pusiau kaimo savivaldybės susiduria su sunkumais 
pritraukiant kvalifikuotus specialistus dirbti su jaunimu. Labai dažnai susiduriama su situacija, 
kuomet atvirojo darbo su jaunimu centruose dirba labai mažai specialistų ir tik dalį etato, jų 
atlyginimai maži, o kvalifikacijos tobulinimui neskiriama pakankamai lėšų. Todėl motyvuoti 
šiuos specialistus yra palyginti sudėtinga. Interviu duomenimis, asmenims, dirbantiems su 
jaunimu, reikalingos žinios apie darbo su jaunimu specifiką ir skirtingų jaunimo grupių poreikius, 
naujų neformalaus ugdymo metodikų taikymu. 
 

 
29. Informuodamos apie veiklą jaunimo politikos srityje skirtingų savivaldybių administracijos 

naudoja skirtingų informavimo priemonių rinkinius. Kai kurios savivaldybės turi rubriką 
„Jaunimas“ savivaldybės interneto puslapyje, tačiau reta savivaldybė informaciją šioje rubrikoje 
dažnai atnaujina, kai kur skelbiama informacija kelis metus nėra atnaujinta. Asmeninis 
informavimas paprastai yra jaunimo reikalų koordinatoriaus / -ės funkcija.  
 

30. Informacija ne visas jaunimo grupes ir jaunimo organizacijas pasiekia vienodai. Jaunimo 
informavimo kokybė labai priklauso nuo JRK iniciatyvumo, aktyvumo ir to, kiek platus yra jo/jos 
kontaktų ratas savivaldybėje. Sąlyginai prasčiau yra informuoti miestuose veikiančių 
organizacijų atstovai, tikėtina dėl to, kad turėti galutinį aktyvių jaunimo lyderių sąrašą mieste 
yra praktiškai neįmanoma.  
 

31. Apie tam tikras jaunimo politikos sritis jaunimas yra informuotas prasčiau. Apytiksliai trečdalis 
respondentų manė, kad savivaldybė jaunimą informuoja vidutiniškai, dar apytiksliai 28 proc. 
respondentų manė, kad savivaldybė jaunimą ir kitas grupes informuoja mažai ar labai silpnai. 
Remiantis jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų apklausos duomenimis, 
paprastai daugiausiai informacijos jie gauna apie jaunimui aktualius renginius ir projektų 
finansavimo galimybes. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovams labiausiai 
trūksta informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais 
klausimais, informacijos apie savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui (atitinkamai, 
54.70 proc. ir 41.20 proc. apklausos respondentų, kurie manė, kad šios informacijos trūksta). 
 

32. Norint, kad informacija geriau pasiektų įvairias jaunimo grupes, būtina gerinti jaunimo 
informavimą, naudoti efektyvesnes informavimo priemones. Efektyviausias ir dažniausias 
naudojamas informavimo būdas yra jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų, 
jaunimo lyderių informavimas asmeniškai, elektroniniu paštu bei socialinių tinklų (pvz., 
Facebook) pagalba. Kaimo ir pusiau kaimo savivaldybėse dirbančių JRK pareiga yra asmeniškai 
susipažinti su visomis jų savivaldybėje veikiančiomis organizacijomis, įskaitant ir labiausiai 
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nutolusių vietos bendruomenių atstovus. Ypač svarbu, kad informacija pasiektų ir kaimo 
vietovėse įsikūrusius jaunuolius per vietos bendruomenes, mokyklas.  
 

33. Didžioji dauguma (apie 69 proc.) apklausoje dalyvavusių jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovų teigė, kad su vietine žiniasklaida bendradarbiauja teikdami vietos jaunimui 
aktualią informaciją. Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos taip pat vis daugiau 
naudojasi neformalių informavimo kanalų privalumais – dauguma jų teigė, kad jaunimą apie 
savo veiklą informuoja el. paštu, internetinėse svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose, 
neformaliais kanalais, trumposiomis žinutėmis ir kitais informavimo būdais.  
 

 
34. Skirtingi savivaldybės administracijos padaliniai tarpusavyje jaunimo politikos srityje dažniausiai 

bendradarbiauja rengdami bendrus jaunimui skirtus projektus ir dalyvaudami savivaldybių 
jaunimo reikalų tarybų veikloje. Tačiau vertinimo metu jaunimo reikalų tarybos nebuvo 
įsteigtos 9 iš 53 vertintų savivaldybių: Kaišiadorių rajono savivaldybėje; Kalvarijos savivaldybėje 
(tačiau baigus savivaldybės jaunimo politikos vertinimą JRT buvo įsteigta); Kazlų Rūdos 
savivaldybėje; Molėtų rajono savivaldybėje; Prienų rajono savivaldybėje; Šalčininkų rajono 
savivaldybėje; Šilutės rajono savivaldybėje; Vilkaviškio rajono savivaldybėje; Vilniaus rajono 
savivaldybėje.  
 

35. JRT neįsteigusios savivaldybės paprastai susiduria su šiomis problemomis:  
a) jaunimo organizacijų aktyvumo trūkumu (pavyzdžiui, savivaldybėje neveikia jaunimo 

organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“, veikia mažai aktyvių jaunimo organizacijų arba joms 
nepavyksta sutarti tarpusavyje); 

b)  trūksta patirties steigiant jaunimo politiką integruojančias struktūras, organizuojant 
jaunimo reikalų tarybų veiklą; 

c) jaunimo politikai apskritai nėra teikiamas prioritetas savivaldybės veikloje. 
 

36. Nors dauguma JRT sudarytos remiantis lygiateisės partnerystės pagrindu, tačiau kai kurių 
sudėtis neatitinka tipinių savivaldybių JRT nuostatų. Pavyzdžiui, Pasvalio r. savivaldybės JRT 
neatitinka tipinių nuostatų sąlygos, kad jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo tarybą turi 
deleguoti savivaldybėje veikianti regioninė jaunimo reikalų taryba, „Apskritas stalas“. Birštono 
ir Elektrėnų savivaldybių JRT yra įsteigtos pažeidžiant lygiateisės partnerystės principą. 
 

37. Didžioji dalis JRT nepakankamai aiškiai reglamentuoja ir planuoja savo veiklą. Ne visos JRT 
sudaro metinius veiklos planus ir rengia metines veiklos ataskaitas, todėl jų darbas yra silpnai 
struktūruotas, chaotiškas, neaiški asmeninė JRT narių atsakomybė. Taigi, JRT veikloje nėra 
įdiegti į rezultatus orientuoto valdymo principai.  
 

38. Remiantis interviu duomenimis, kartais JRT nariams trūksta aiškių idėjų, kokių rezultatų 
siekiama JRT veikloje. Kai kuriose savivaldybėse JRT nariai – jaunimo organizacijų atstovai – 
pateikia itin mažai pasiūlymų (vieną – du per metus ar dar mažiau). Savivaldybių administracijų 
atstovų teigimu, jaunimo organizacijų atstovams kartais trūksta iniciatyvumo, daug laiko trunka 
įsigilinimas į jaunimo politikos situaciją ir politiką. JRT veiklos efektyvumą padidintų geresnis 
išankstinis pasirengimas ir geresnis informuotumas apie jaunimo situaciją ir jaunimo politikos 
įgyvendinimo situaciją savivaldybėje.  
 

39. Būdingi palyginti menki JRT veiklos įgaliojimai ir politinės bei administracinės savivaldybės 
vadovybės palaikymo trūkumas. Remiantis surinktais duomenimis, daugumoje savivaldybių JRT 
veikla yra formali ir neturi lemiamos įtakos esminių jaunimo politikos sprendimų priėmimui, 
pavyzdžiui, formuojant naujas politikos priemones, instrumentus, ir numatant lėšas jų 
įgyvendinimui. Kartais tai iš dalies yra ir silpno JRT narių pasirengimo ir asmeninės iniciatyvos ar 
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motyvacijos trūkumo pasekmė. Ypač ši situacija būdinga mažoms kaimo savivaldybėms, kur 
jaunimo organizacijų veikla yra silpna ir neišvystyta, organizacijų brandos lygis – žemas, vyksta 
dažna jaunimo lyderių kaita. Kita vertus, dažnoje savivaldybėje jaunimo politikai nėra skiriamas 
pakankamas prioritetas arba ji yra suvokiama labai siaurai, izoliuotai nuo esminių savivaldybės 
strateginės plėtros sprendimų priėmimo. Tuomet JRT suteikiami formalūs įgaliojimai, JRT nariai 
neįtraukiami į kitus savivaldybėje veikiančius tarpsektorinius ir tarpžinybinius tinklus, JRT 
svarsto esminio poveikio neturinčius klausimus, o jos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio 
ir į juos atsižvelgiama ne visada.  
 

40. Savivaldybėse paprastai veikia įvairūs kiti tarpžinybiniai ir tarpsektoriniai tinklai, tiesiogiai ar 
netiesiogiai susiję su jaunimui aktualiais klausimais, pavyzdžiui, švietimo komisija, narkotikų 
kontrolės komisija, vaiko gerovės komisija, komisijos, susijusios su projektų atranka ir 
finansavimu. Ne visose savivaldybėse jaunimo atstovai yra įtraukti į šių komisijų ir/ar darbo 
grupių veiklą, kartais įtraukti jaunimo atstovai tinkluose nedalyvauja dėl užimtumo ir kitų 
priežasčių. 
 

41. Jaunimo politikos uždaviniai nėra pakankamai integruoti į savivaldybės strateginės plėtros 
planus ir kitus planavimo dokumentus, taip pat ir skyrių veiklos planus. Remiantis surinktais 
duomenimis, vertinimo metu galiojusiuose strateginės plėtros planuose jaunimo politikai 
aktualūs uždaviniai daugiausiai buvo suformuluoti horizontaliai. Būdingiausi uždaviniai yra 
skirti: 

 švietimo įstaigų infrastruktūros modernizavimui ir paslaugų kokybės, efektyvumo ir 
prieinamumo gerinimui; 

 neformaliojo švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui;  
 užimtumo (tame tarpe jaunimo užimtumo) gerinimui; jaunimo verslumo skatinimui; 
 viešosios kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros plėtrai, pavyzdžiui, numatyta 

plėtoti įvairią jaunimui prieinamą infrastruktūrą - sporto aikšteles, stadionus, sporto ir 
sveikatingumo centrus; 

 nusikalstamumo prevencijai ir socialiai pažeidžiamų jaunimo grupių socializacijai, 
pavyzdžiui, nepilnamečių, grįžusių iš įkalinimo, specialiojo auklėjimo įstaigų, globos 
namų socializacijai skatinti. 

 
Retose savivaldybėse (pvz., Trakų r. sav.) strateginės plėtros planai išskiria vertikaliai 
suformuotus uždavinius ar prioritetus specifiškai, skirtus jaunimo politikai įgyvendinti. 
 

42. Jaunimo politikos uždavinių ir prioritetų įvardijimas strateginiuose dokumentuose savaime 
negarantuoja šių uždavinių efektyvaus ir rezultatyvaus įgyvendinimo. Uždavinių įgyvendinimo 
mastą stipriai pakoregavo ekonominis sunkmetis. Remiantis surinktais duomenimis, kai kurių 
priemonių įgyvendinimas vertinimo metu buvo sustojęs, lėšų įgyvendinimui nebuvo skirta. Kai 
kuriose savivaldybėse trūksta ir politinės valios jaunimui aktualiems klausimams spręsti.  
 

43. Ne visos savivaldybės aktyviai dalyvauja įgyvendinant nacionalines ir tarptautines programas. 
Aktyviausios savivaldybės įgyvendina, pavyzdžiui, Atvirųjų centrų ir erdvių koncepciją, taip pat 
aktyviai įgyvendina projektus pagal ES programą „Veiklus jaunimas“, naudojasi nacionalinio ir 
tarptautinio konkursinio finansavimo lėšomis jaunimo problemoms spręsti. Tai ypač būdinga 
didžiųjų miestų savivaldybėms bei savivaldybėms, kur yra aiškiai reglamentuota jaunimo 
politika, veikia brandžios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijoms, ilgą laiką dirba 
aktyvus/-i JRK, nėra dažnos JRK kaitos. Tačiau tokių savivaldybių bendroje vertintų savivaldybių 
grupėje yra mažuma.  
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44. Remiantis surinktais duomenimis, galima teigti, kad savivaldybėse kol kas neįsitvirtino 

duomenimis ir įrodymais pagrįsta sprendimų priėmimo sistema. Jaunimo situacijos stebėsenai 
skirtos sistemos (sistemingo rodiklių sąrašo, nuosekliai atnaujinamos duomenų bazės) nei 
vienoje savivaldybėje nebuvo nustatyta. Remiantis surinktais duomenimis, jaunimo situaciją ir 
jaunimo politikos įgyvendinimą paprastai apžvelgia savivaldybių JRK metų veiklos ataskaitose, 
JRK ir savivaldybės padaliniai renka statistinius duomenis savo veikloms, tačiau labai retai 
situacija yra sisteminama ir lyginama pamečiui. Labiausiai trūksta duomenų apie nemokyklinio 
amžiaus jaunimą, nėra tiksliai žinomas ir jaunimo skaičius rajone, nes dalis savivaldybėse 
registruotų jaunų žmonių jose nebegyvena.  
 

45. Pagrindinė problema yra analitinės funkcijos (tyrimų, vertinimo, kitos analizės) trūkumas ir jų 
rezultatų naudojimas priimant sprendimus. Per 2008-2011 m. laikotarpį atlikta labai mažai 
tyrimų jaunimo politikos srityje. Vertinamu laikotarpiu šios galimybės dėl sumažėjusių 
savivaldybių biudžeto galimybių nebuvo pakankamai išnaudotos. Vertinant beveik nebuvo 
nustatyta jaunimo politikos vertinimo (nei išankstinio (lot. ex ante), nei tarpinio, nei galutinio 
(lot. ex post) vertinimo) atvejų. Akivaizdu, kad vertinimo naudojimas jaunimo politikos 
tobulinimui nėra įprasta praktika savivaldybių lygmeniu.  
 

46. Savivaldybėse nėra skiriamos skirtingus poreikius turinčios jaunimo grupės (pvz., socialiai 
pažeidžiamas, probleminis jaunimas, neįgalus jaunimas, nedirbantis jaunimas ir t.t.), o 
formuojant jaunimo politikos planus, koncepcijas ir priemones, neatsižvelgiama, ar visos grupės 
galės pasinaudoti siūlomomis galimybėmis. 
 

47. Abejonių kelia jaunimo situacijos stebėsenos ir tyrimų duomenų naudojimas priimant 
politikos sprendimus. Daugiau nei pusė apklaustų savivaldybės administracijos atstovų ir dar 
daugiau jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų nežinojo, ar jaunimo situacijos 
stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai taikomi tobulinant jaunimo politikos įgyvendinimą 
savivaldybėje. Dalis jų manė, kad tobulinant jaunimo politiką į šiuos duomenis nėra 
atsižvelgiama arba jie tiesiog nerenkami. 
 

48. Apibendrinant, galima teigti, kad jaunimo politikos sprendimų priėmimas nėra pakankamai 
informuotas ir palyginti menkai atsižvelgia į jaunimo poreikius. Esamai nepalankiai situacijai 
neigiamos įtakos turi ir tai, kad tarpžinybinis bendradarbiavimas ir jaunimo įtraukimas į jaunimo 
politikos formavimą ir įgyvendinimą kai kuriose savivaldybėse taip pat yra mažai išvystytas. Taip 
užkertamas kelias prieigai prie naujų žinių ir idėjų per jaunimo atstovų dalyvavimą diskusijoje.  
 

49. Per pastaruosius trejus metus savivaldybėse įdiegta palyginti mažai esminių pokyčių ar 
naujovių. Dauguma apklausoje dalyvavusių institucijų, įskaitant savivaldybės administracijos 
atstovus, į klausimą, ar per pastaruosius trejus metus savivaldybėje buvo įdiegta esminių 
jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo naujovių, atsakė neigiamai arba tokių naujovių 
negalėjo įvardinti. Interviu duomenimis, daugelyje savivaldybių inovacijų diegimą ir jaunimo 
politikos tolesnę plėtrą sustabdė finansinė ir ekonominė krizė.  
 

50. Vis dėlto, apytiksliai penktadalis apklausos respondentų pateikė ir teigiamų pokyčių pavyzdžių, 
kurie rodo, kad jaunimo politikos įgyvendinimas kai kuriose savivaldybėse įgavo pagreitį ar buvo 
įdiegti bent nedideli pasikeitimai (taip pat žr. 8.2 skyrių): 
a) įkurtos ir veiklą pradėjo jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritas stalas“ (pavyzdžiui, 

Pasvalio r. sav., Širvintų r. sav.); 

11.7 Ar jaunimo politika yra 
informuota, pagrįsta poreikių 
nustatymu ir poveikio vertinimu? 
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b) įsteigtos jaunimo reikalų tarybos (Elektrėnų r. sav., Plungės r. sav., Širvintų r. sav.), taip pat 
kai kuriose savivaldybėse atnaujinta jų sudėtis ir dėl to suaktyvėjo JRT veikla (pvz., 
Ignalinos rajono sav.); 

c) įsteigti JRK etatai (Tauragės r. sav., Šalčininkų r. sav., Šilalės r. sav.); 
d) patvirtinti nauji jaunimo politikos strateginiai ar įgyvendinimo dokumentai, padidintas 

finansavimas jaunimo organizacijoms (Elektrėnų rajono sav., Jurbarko rajono sav., 
Marijampolės sav., Neringos sav., Pakruojo rajono sav., Rokiškio rajono sav., Šalčininkų 
rajono sav., Utenos sav.).  

e) įkurti atviro darbo su jaunimu centrai, jaunimo užimtumo, verslumo centrai, jaunimo 
erdvės (Rokiškio rajono sav., Pasvalio rajono sav., Plungės rajono sav., Mažeikių rajono 
sav., Kupiškio rajono sav., ir kt.). 

f) suaktyvėjo diskusijos tarp savivaldybės administracijos ir jaunimo organizacijų;  
g) įgyvendinami naujoviški projektai. 
 

 
51. Visos vertintos savivaldybės yra užmezgusios vienokį ar kitokį institucinį bendradarbiavimą su 

užsienio partneriais ir yra pasirašiusios tarptautinio bendradarbiavimo protokolus. Tipiniai 
užsienio partneriai yra besigiminiuojantys miestai kaimyninėse valstybėse, Vokietija, 
Skandinavijos šalys. Dauguma savivaldybių inicijuoja ir vykdo tarptautinius jaunimo mainus. 
Dažniausiai į tarptautinius mainus vyksta mokiniai.  
 

52. Jaunimo organizacijų įsitraukimas į tarptautinę veiklą labai priklauso nuo jų brandos lygio. 
Aktyviau tarptautinę veiklą vysto organizacijos, kurioms vadovauja labiau patyrę lyderiai arba 
kurios turi palaikymą iš nacionalinio lygmens organizacijų.  
 

53. Tačiau tarptautinis bendradarbiavimas jaunimo politikos srityje yra išvystytas nepakankamai: 
a) dabartiniai tarptautinio bendradarbiavimo projektai dažniausiai vyksta mokyklų 

bendradarbiavimo lygmenyje arba apima mažos apimties jaunimo mainų projektus.  
b) Trūksta kryptingų didesnės apimties tarptautinio bendradarbiavimo projektų, kurių 

pasėkoje savivaldybėse būtų įdiegta geroji užsienio patirtis sprendžiant sudėtingas jaunimo 
problemas (pvz., mažinant nedarbą, diegiant atviro darbo su jaunimu projektus).  

c) Dėl žinių ir kompetencijos trūkumų kaimiškųjų savivaldybių jaunimas palyginti menkai 
pasinaudoja tarptautinio bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis, laiko jas mažiau 
aktualiomis. 
 

 
54.  Remiantis surinktais duomenimis, savivaldybėse dominuoja jaunimą aktyvinančios 

priemonės, daugiausiai nukreiptos į jaunimo laisvalaikio užimtumo didinimą ir savanorystę: 
a) Horizontalios priemonės, integruotos į savivaldybių strateginės plėtros planus, 

paprastai daugiausiai dėmesio skiria kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros 
plėtrai, pavyzdžiui, numatyta plėtoti įvairią jaunimui prieinamą infrastruktūrą - sporto 
aikšteles, stadionus, sporto ir sveikatingumo centrus. Kai kuriais atvejais įgyvendinama 
multifunkcinių centrų plėtra, kurie taip pat prisideda ir prie jaunimo užimtumo 
(aktyvumo) didinimo. 

a) Beveik visose savivaldybėse skiriama dėmesio vertikalioms jaunimo veiklos aktyvinimo 
priemonėms, pirmiausia per paramą jaunimo organizacijų steigimui, jaunimo 
projektams, jaunimo renginių organizavimui, mokinių ir studentų savivaldos stiprinimui. 

11.8 Kokiu mastu savivaldybės vysto 
tarptautinį bendradarbiavimą jaunimo 
politikos srityje? 

11.9 Kokios jaunimo politikos 
priemonės dominuoja ir kiek jos 
atitinka poreikius? 
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Tačiau, kita vertus, vertinant pagal skiriamas metines lėšas, šį priemonių grupė yra 
palyginti nedidelės apimties, daugelyje savivaldybių skiriamos paramos apimtys per 
metus ir vienam projektui yra labai nedidelės; formuojant priemones neišskiriamos 
specifinės jaunimo grupės (besimokantis jaunimas, nebesimokantis jaunimas, socialiai 
pažeidžiamas jaunimas, jaunos šeimos, jaunieji verslininkai, ir kt.). 

b) Vertinamu laikotarpiu (2008-2011 m.) nemaža dalis savivaldybių numatė priemones, 
skirtas atviro darbo su jaunimu centrams įsteigti. Apie dešimtį savivaldybių tokius 
centrus įsteigė per praėjusius trejus metus. Šios priemonės taip pat priskiriamos 
jaunimo veiklos aktyvinimui, jaunimo užimtumo laisvalaikiu didinimui. 
 

55. Problemas sprendžiančios horizontalios priemonės paprastai yra nukreiptos į švietimo įstaigų 
infrastruktūros modernizavimą ir paslaugų kokybės, efektyvumo ir prieinamumo gerinimą; 
nusikalstamumo prevenciją ir socialiai pažeidžiamų jaunimo grupių socializaciją, pavyzdžiui, 
nepilnamečių, grįžusių iš įkalinimo, specialiojo auklėjimo įstaigų, globos namų socializaciją. 
Mažiausia šių priemonių dalis yra skirta (tiesiogiai ar netiesiogiai) jaunimo įsidarbinimo 
galimybių didinimui, nors įsidarbinimo galimybių didinimas šiuo metu yra vienas svarbiausių 
jaunimo poreikių (žr. išvadas Nr. 57 ir 59).  
 

56. Problemas sprendžiančių vertikalių priemonių, kurios apimtų specifinius veiksmus ar 
projektus, skirtus jaunimo problemoms spręsti, yra mažiausiai. Kai kuriose savivaldybėse 
veikia jaunimo verslumo centrai. Taip pat kai kuriose savivaldybėse įgyvendinamos palyginti 
inovatyvios priemonės, skirtos jaunų specialistų grįžtamumui į gimtąją savivaldybę po studijų 
paskatinti.. Šios priemonės įrodo, kad savivaldybė ir su nedidelėmis finansinėmis lėšomis gali 
įgyvendinti tikslines priemones, skirtas nemokyklinio amžiaus jaunimo grupėms. Pastarosioms 
grupėms (pavyzdžiui, jauniems specialistams, šeimoms, jauniems verslininkams) savivaldybių 
įgyvendinama jaunimo politika skiria labai mažai dėmesio. 
 

57. Daugumos apklausoje dalyvavusių jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų 
nuomone, jaunimo poreikiai per 2008-2011 m. jų savivaldybėse pasikeitė (taip manė 61.54 
proc. apklaustųjų). Apibendrinant, jaunimo situacijai esminės įtakos turėjo ekonominis 
sunkmetis. Jeigu anksčiau jaunimo poreikiai buvo daugiau nukreipti į įdomesnį laisvalaikį, dabar 
jaunimui svarbiau rasti darbą, stiprinti profesinei ir aktyviai veiklai reikalingas kompetencijas. 
Socialiai pažeidžiamo, nemotyvuoto jaunimo problematika sunkmečio ir emigracijos sąlygomis 
tapo itin aštri. Kartu, stiprėjant jaunimo organizacijoms, auga brandesnių projektų ir veiklų 
įgyvendinimo poreikis, kurį patenkinti, mažėjant savivaldybių biudžetams, tapo sudėtinga. 
 

58. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai savivaldybėse įgyvendinamos jaunimo 
politikos atitikimą jaunimo poreikiams vertino vidutiniškai (3 balais iš 5 galimų balų). Miesto, 
pusiau kaimo ir kaimo savivaldybių atstovų atsakymai skyrėsi labai nežymiai. Pusiau kaimo 
savivaldybių atstovų įvertinimai vidutiniškai buvo kiek geresni (iki 0,5 procento). 
 

59. Apibendrinant vertinimo metu apklaustų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų 
nuomonę, formuluojama išvada, kad daugiau dėmesio įgyvendinant jaunimo politiką 
savivaldybėse reikėtų skirti šioms sritims (prioriteto tvarka): 

 jaunimo užimtumo ir įsidarbinimo galimybių didinimui, įtraukiant ir jaunimo verslumo 
klausimus bei jaunų specialistų, įgijusių išsilavinimą, grįžtamumo į gimtinę skatinimą; 
verslumo klausimai ypač svarbūs miesto savivaldybėse; 

 pagalbai socialiai pažeidžiamam jaunimui: šiame kontekste išlieka itin aktualus su 
jaunimu dirbančių specialistų ir erdvių kūrimas, socialinės paslaugos, jaunimo 
informavimo ir konsultavimo sistema; specifiniai, į pažeidžiamas jaunimo grupes 
nukreipti projektai, įtraukiantys užsienio, nacionalinius ar regioninius partnerius, 
jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas; 

 švietimui: jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai formalaus ir 
neformalaus švietimo klausimus iškėlė į antrą vietą pagal svarbą, nors savivaldybių 
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administracijos atstovų nuomone, šie klausimai nebėra tokie aktualūs arba juos 
pakankamai sprendžia šiuo metu įgyvendinamos jaunimo politikos priemonės. 
Pirmiausia vertėtų daugiau dėmesio skirti jaunimo neformaliajam švietimui, mokymui ir 
konsultavimui, nes net 71 proc. miesto savivaldybėse veikiančių apklaustų organizacijų 
atstovų teigė, kad esama neformaliojo švietimo paslaugų pasiūla jaunimui yra 
nepakankama arba ne visiems prieinama; 

  savanorystės klausimams, apimant ir paramą jaunimo organizacijų veiklai (projektams, 
renginiams, organizacijų steigimuisi); skatinant savanorystę, daugiau dėmesio reikėtų 
skirti kaimo vietovių jaunimui ir vietos bendruomenėms; 

 savivaldybių administracijų atstovai kiek daugiau nei jaunimo ar su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovai pabrėžė ir jaunos šeimos ir būsto klausimo svarbą; šeimos ir būsto 
klausimai sąlyginai daugiau svarbūs miesto savivaldybėse. 

 

 
60. Įgyvendinama jaunimo politika vidutiniškai atitinka nacionalinės jaunimo politikos 

prioritetus. Geriausiai savivaldybių strateginio planavimo dokumentuose, jų įgyvendinimo 
planuose, priemonių ir projektų struktūroje atsispindi šie Nacionalinės jaunimo politikos 2011–
2019 metų plėtros programos prioritetai ir uždaviniai: 

 jaunimo užimtumo laisvalaikiu užtikrinimas: siekiama sudaryti sąlygas kultūrinei 
edukacijai, skatinant jaunimo kūrybiškumą bei remti profesionalų ir neprofesionalų 
jaunimo meną; plėtoti turiningą, aktyvų, kokybišką jaunimo ugdymą laisvalaikiu; plėtoti 
esamas ir kurti naujas jaunimo užimtumui ir ugdymui palankias erdves, suteikiant 
daugiau galimybių socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui; 

 jaunimo aktyvinimas: siekiama užtikrinti reikiamą paramą jaunimo ir su jaunimu 
dirbančioms organizacijoms, gerinant jų organizacinius gebėjimus, išlaikant savitumą 
(identitetą) ir veiklos nuoseklumą; skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime bei ugdyti jų pilietines kompetencijas; skatinti jaunimą 
aktyviau dalyvauti vietos bendruomenių gyvenime, nevyriausybinių organizacijų ir 
savanoriškoje veikloje; 

 sveikatos sistemos plėtra: sukurti saugią jaunimui aplinką, užtikrinant efektyvią 
jaunimo nusikalstamumo prevenciją; plėtoti jaunimo sveikatos sistemą, gerinant 
jaunimo sveikatos stebėseną, skatinant sveikatingumą, fizinį aktyvumą bei užtikrinant 
įvairių priklausomybės formų stebėseną. 

 
61. Būtina atkreipti dėmesį, kad ir šių uždavinių įgyvendinimui skiriamos lėšos yra palyginti 

nedidelės. Savivaldybių biudžetai, ypač kaimo ir pusiau kaimo savivaldybėse, turi ribotas 
galimybes visus Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programoje numatytus 
uždavinius įgyvendinti vienodu mastu. Savivaldybės nepakankamai naudojasi nacionalinio ir 
tarptautinio konkursinio finansavimo lėšomis įvardintiems uždaviniams įgyvendinti; didžioji 
dalis konkursinio finansavimo lėšų yra skirta infrastruktūrai (švietimo, kultūros, laisvalaikio, 
jaunimo centrams ir erdvėms) įrengti, tačiau labai dažnai pritrūksta lėšų kokybiškoms 
paslaugoms teikti ir kvalifikuotiems specialistams pasamdyti. 
 

62. Silpniausiai atspindėti yra šie nacionalinės jaunimo politikos uždaviniai, nors jų įgyvendinimo 
mastas stipriai skiriasi lyginant atskiras savivaldybes tarpusavyje: 

 struktūruotos jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos kūrimas: būdinga 
problema yra ne tik su jaunimu dirbančių asmenų trūkumas, bet ir esamų su jaunimu 
dirbančių organizacijų darbuotojų ir kitų su jaunimu dirbančių asmenų atlyginimai, 
kvalifikacijos kėlimas, kitos motyvavimo priemonės. Labai dažnai, įrengus atvirus darbo 

11.10 Kokiu mastu jaunimo politika, 
įgyvendinama savivaldybėse, atitinka 
nacionalinius ir ES jaunimo politikos 
tikslus? 
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su jaunimu centrus ar jaunimo laisvalaikio centrus ES struktūrinės paramos ir 
nacionalinio biudžeto lėšomis, darbuotojų išlaikymui ir jų kvalifikacijos tobulinimui nėra 
skiriamas pakankamas savivaldybės biudžetas. Tai sąlygoja žemą jaunimo informavimo, 
konsultavimo, darbo su jaunimu paslaugų pasiūlą, jos kokybę. Mažiausias įvairių 
paslaugų jaunimui prieinamumas yra kaime gyvenančiam jaunimui. 

 Geresnių jaunimo užimtumo ir įsidarbinimo galimybių skatinimas, ekonominio ir 
socialinio jaunimo verslumo skatinimas, sudarant palankias sąlygas jauniems žmonėms 
aktyviai dalyvauti darbo rinkoje bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus (tačiau 
situacija skiriasi atskirose savivaldybėse, kai kuriose yra numatyta priemonių verslumui 
skatinti). 

 Parama jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms: 2008-2011 m. parama 
jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms beveik visose savivaldybėse mažėjo, 
bendros paramos apimtys yra per mažos, kai kur siekia tik kelis tūkstančius litų per 
metus. 

 Nuosekli jaunimo padėties stebėsena ir tyrimai, siekiant formuoti faktais ir žiniomis 
grįstą jaunimo politiką (plačiau žr. išvadas Nr. 44-48). 

 
63. 2009 m. priimta ES jaunimo politikos strategija 2010 – 2018 metams „Jaunimas. Investicijos ir 

įgalinimas“23 remiasi įgalinimo, kūrybingumo, aktyvios pilietybės principais ir apima 3 
pagrindinius siekius: suteikti daugiau galimybių jaunimui švietimo ir užimtumo srityse; gerinti 
jaunuolių socialinę integraciją ir visapusišką dalyvavimą visuomenės gyvenime; stiprinti jaunimo 
ir visuomenės solidarumą. Apibendrinant 53 savivaldybėse surinktus duomenis, galima teigti, 
kad savivaldybėse įgyvendinama jaunimo politika vidutiniškai atitinka ES jaunimo politikos 
uždavinius ir veiksmų kryptis dėl šių pagrindinių priežasčių: 

a) dalis ES lygmens uždavinių ir pavyzdinių priemonių (pavyzdžiui, plėtoti startinio kapitalo 
fondus, užtikrinti darbo jėgos mobilumą tarp ES šalių, užtikrinti ES paramos naudojimo 
efektyvumą, ir kt.) yra skirta tarp-nacionalinio ar nacionalinio lygmens sprendimų 
priėmėjams, todėl nėra taikoma savivaldybių lygmens jaunimo politikai. 

b) ES ir nacionalinio lygmens jaunimo politikos tikslai didele dalimi persidengia, todėl 
galima teigti, kad atitikimas ES jaunimo politikos tikslams yra mažiausias tose pačiose 
srityse, kuriose mažiausias atitikimas ir nacionalinės jaunimo politikos tikslams. 
Nepakankamai dėmesio skirta jaunimo įsidarbinimo galimybių didinimui, pavyzdžiui, 
jaunimo darbo skatinimui, specifinių trumpalaikių ir struktūrinių priemonių, skatinančių 
jaunimo įsidarbinimą, įgyvendinimui; bei jaunimo konsultavimo ir informavimo 
paslaugų prieinamumui. Tuo tarpu ES jaunimo politikos strategija 2010 – 2018 metams 
itin daug dėmesio skiria jaunimo darbo ir užimtumo skatinimui (ypač per ES 
struktūrinės paramos priemones), inovatyvių mokymo ir konsultavimo formų ir 
priemonių kūrimui. 

c) Kai kurie ES jaunimo politikos strategijos tikslai visai nėra minimi savivaldybių lygmens 
jaunimo politikos uždaviniuose, pavyzdžiui, tikslingai skatinti jaunimo savanorystės ir 
įsidarbinimo veiklas už ES ribų, skatinti „žaliąjį“ vartojimą, įsitraukimą į aplinkosaugines 
priemones (8 veiksmų kryptis „Jaunimas ir pasaulis“). 

 

 
64. Apibendrinant, galima teigti, kad per pastaruosius trejus metus savivaldybėse įgyvendinama 

jaunimo politika nepasiekė ženklių rezultatų. Viena vertus, viena iš pagrindinių žemo 
rezultatyvumo priežasčių yra bendra ekonominė situacija sunkmečio laikotarpiu, įtakojusi 

                                                             
23 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions of 27 April 2009 – An EU Strategy for Youth: Investing and Empowering – A 
renewed open method of coordination to address youth challenges and opportunities [COM(2009) 200 final – Not published 
in the Official Journal]. 

11.11 Ar yra prielaidų teigti, kad 
jaunimo politika yra rezultatyvi? 
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jaunimo emigraciją ir apatiją, verslo sektoriaus sunkumus (atitinkamai – mažesnes jaunimo 
įsidarbinimo galimybes), bei dėl finansinės krizės sumenkę savivaldybės finansinės galimybės 
inicijuoti naujoves ar didesnės finansinės apimties priemones. Be to, kai kurių problemų 
sprendimas (ypač verslo skatinimo, socialinės įtrauktiems didinimo) yra labiausiai veikiamas 
nacionalinio lygmens politikos instrumentų, pavyzdžiui, mokesčių politikos. Kita vertus, 
aukščiau aptartos išvados rodo, kad savivaldybės, įgyvendindamos jaunimo politiką, skyrė jai 
palyginti menką prioritetą, ne visoms jaunimui aktualioms sritims skyrė dėmesio strateginio 
planavimo dokumentų, priemonių ir biudžeto struktūroje. 
 

65. Vis dėlto savivaldybėse diegiamos jaunimo politikos naujovės (žr. 50 išvadą) ir įgyvendinami 
projektai padėjo pasiekti tam tikrų, nors ir neženklių, rezultatų. Atsakant į klausimą, ar per 
pastaruosius trejus metus savivaldybės įgyvendinama jaunimo politika pasiekė reikšmingesnių 
rezultatų, geriausiai vertinti savivaldybių pasiekimai: 

 skatinant tarptautinę jaunimo veiklą (jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
atstovai pasiekimus vertino vidutiniškai 3.01 balais iš 5, o savivaldybių administracijų 
atstovai – vidutiniškai 3.72 balais); 

 užtikrinant jaunimui skirto neformalų švietimo plėtrą (jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų atstovai pasiekimus vertino vidutiniškai 2.96 balais iš 5, o savivaldybių 
administracijų atstovai – vidutiniškai 3.59 balais); 

 skatinant jaunimo dalyvavimą, aktyvumą, savanorystę (jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų atstovai pasiekimus vertino vidutiniškai 2.97 balais iš 5, o 
savivaldybių administracijų atstovai – vidutiniškai 3.52 balais). 

 
Įvertinimo rezultatai reiškė, kad jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai 
savivaldybių pasiekimus įvardintose srityse vertino vidutiniškai, o savivaldybių administracijų 
atstovai – kiek aukščiau nei vidutiniškai. 
 

66. Žemiausiai įvertinti pasiekimai didinant jaunimo galimybes įsidarbinti ir mažinant jaunimo 
socialinę atskirtį. Vidutiniškai, visi respondentai silpnai vertino savivaldybių pasiekimus didinant 
jaunimo galimybes įsidarbinti (tarp 2.18 ir 2.53 balo iš 5 galimų), o pasiekimai mažinant jaunimo 
socialinę atskirtį vertinti žemiau nei vidutiniškai arba vidutiniškai (jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų atstovai pasiekimus vertino vidutiniškai 2.75 balais iš 5, o savivaldybių 
administracijų atstovai – vidutiniškai 3.16 balų).  

 

 
67.  Vertinant rezultatyvumą, reikalingas alternatyvių politikos instrumentų, turinčių skirtingą 

intervencinę logiką, lyginimas. Tačiau surinkti duomenys apie jaunimo politikos įgyvendinimo 
prielaidas ir procesą leidžia išskirti kelis esminius veiksnius, ribojančius jaunimo politikos 
efektyvumą (žr. 115-117 psl.): 
 
67.1. Kiek aiškiai savivaldybėje yra reglamentuota jaunimo politika – ar išskirti ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai (metiniai) politikos tikslai, uždaviniai, pasiekimo kriterijai, numatytos 
priemonės ir lėšos jų įgyvendinimui, bei aiški atskaitomybė už jaunimo politikos 
įgyvendinimą. Nesant aiškių uždavinių, prioritetų, pasiekimo kriterijų, politikos 
įgyvendinimas tampa chaotiškas, o lėšos priskiriamos kitiems, aiškiau apibrėžtiems 
tikslams.  
 

67.2. Kiek aktyvus/-i, motyvuotas/-a yra jaunimo reikalų koordinatorius, kiek glaudžius 
ryšius jis/ji yra užmezgęs/-usi su jaunimo ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis, 
kokia yra JRK kaita savivaldybėje. Šiam asmeniui suteikiami įgaliojimai, jo asmeninės 
savybės, bendradarbiavimas su jaunimo organizacijomis ir kitomis organizacijomis 

11.12 Kokie veiksniai riboja jaunimo 
politikos įgyvendinimo efektyvumą? 
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savivaldybėje, jo kvalifikacijos tobulinimui skiriamas dėmesys turi itin didelę įtaką 
jaunimo politikos tobulinimui. 

 
67.3. Kiek brandžios yra jaunimo organizacijos, veikiančios savivaldybėje, ir kiek, formuojant 

jaunimo politikos priemones, atsižvelgiama į jaunimo organizacijų brandos lygį. 
Jaunimo organizacijos gali tapti svarbiomis pagalbininkėmis savivaldybei sprendžiant 
jaunimo problemas – jos gali padėti atlikti tyrimus, identifikuoti problemas, padėti 
formuluoti jaunimo politikos uždavinius, įgyvendinti projektus, ir kt. Tačiau daugelyje 
kaimo savivaldybių jaunimo organizacijų brandos lygis yra toks žemas, kad joms 
sudėtinga dalyvauti netgi paprastuose jaunimo projektų finansavimo konkursuose. 
Tokiose savivaldybėse būtina skirti daugiau investicijų į jaunimo neformalų ugdymą, 
vietos bendruomenių stiprinimą, jaunimo organizacijų švietimą.  

 
67.4. Kiek informuotas yra sprendimų priėmimas: 

a) Ar atliekama sisteminga jaunimo situacijos stebėsena, jaunimo poreikių tyrimai, 
jaunimo politikos vertinimai, duomenys lyginami pamečiui. Kuomet savivaldybėje 
nėra įdiegta sisteminga jaunimo situacijos stebėsena ir jaunimo politikos vertinimas, 
tai lemia blogai informuotą sprendimų priėmimą, svarbios jaunimo problemos gali 
likti nepastebėtos, ištekliai nukreipti neefektyvioms priemonėms įgyvendinti. 

b) Ar jaunimo politikos sprendimų priėmimas yra grįstas dalyvavimu ir tarpžinybiškumu. 
Jaunimo įtraukimas į sprendimų priėmimą lemia ne tik geresnį informuotumą apie 
jaunimo problemas ir siūlomas sprendimų alternatyvas, bet kartu ir kuria konsensusą, 
kuris reiškia, kad įgyvendinamos priemonės bus geriau vertinamos, stiprės 
pasitikėjimas tarp savivaldybės administracijos ir joje veikiančių organizacijų.  

 
67.5. Kiek tikslingai jaunimo politikos priemonės yra nukreipiamos skirtingoms jaunimo 

grupėms. Labai dažnai jaunimo politiką savivaldybėse reglamentuojantys dokumentai 
jaunimą apibrėžia kaip vienalytę grupę, apibrėžiamą tik amžiaus kriterijumi. Dažnai iš 
jaunimo politikos priemonių „iškrenta“ atskiros jaunimo grupės (dažniausiai tai – 
pasyvusis jaunimas, kaimo jaunimas, nebesimokantis jaunimas, jaunos šeimos, jauni 
verslininkai). Šiuo metu savivaldybėse įgyvendinama jaunimo politika daugiausiai pasiekia 
aktyvųjį jaunimą, ypač besimokantį mokyklose, gyvenantį administraciniuose centruose, 
miesteliuose.  

 
67.6. Kiek jaunimo politika yra ambicinga. Daugelyje savivaldybių įgyvendinamos jaunimo 

politikos priemonės yra nepakankamos struktūrinėms problemoms spręsti. Labai dažnai 
jaunimo politika yra atskirta, izoliuota nuo esminių savivaldybėje įgyvendinamų 
priemonių, apsiriboja JRK veikla - švietėjiškais renginiais, mokymais, ir pan. Mažas 
ambicingumas persismelkia į visas jaunimo politikos sritis – tarptautiškumo plėtra 
apsiriboja jaunimo mainais, tačiau nerengiami didesnės apimties ilgalaikiai, tarptautinę 
patirtį perimantys projektai, nukreipti į esminių problemų sprendimą; finansuojami itin 
mažos apimties jaunimo projektai; remiama kultūrinė jaunimo veikla, tačiau neieškoma 
sprendimų sunkioms problemoms (nusikalstamumui, priklausomybėms, apatijai, 
nedarbui). Tokia jaunimo politika neatitinka jaunimo lūkesčių ir nacionalinės jaunimo 
politikos tikslų.  

 
67.7. Galiausiai, savivaldybėse itin trūksta idėjų ir žinių apie konkrečias jaunimo politikos 

instrumentų alternatyvas. Kaimo ir kai kuriose pusiau kaimo savivaldybėse yra įsigalėjęs 
netikėjimas, kad savivaldybė pati gali pasiekti ženklesnių rezultatų; daugumos nuomone, 
jaunimo situaciją lemia nacionalinė politika.  
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Žemiau pateikiamas savivaldybių „šviesoforas“ – lentelės (miesto, pusiau kaimo ir kaimo 
savivaldybių kategorijose), kuriose apibendrinamas įvertinimas pagal visus vertinimo kriterijus, 
bei susumuojamas bendras vertinimo balas.  
 
Remiantis surinktais duomenimis, geriausia jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės situacija 
tarp „miesto“ savivaldybių yra Kauno miesto ir Vilniaus miesto savivaldybėse, o sąlyginai 
blogiausia – Neringos, Visagino ir Panevėžio miesto savivaldybėse (žr. 32 lentelę). 
 
32 lentelė. „Miesto“ savivaldybių vertinimo apibendrinimas „šviesoforo“ principu 
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Vilniaus m. sav. 5 5 3 4,5 4 3 3 4,5 4,00 
Kauno m. sav. 4,5 4 4 4 4 4 3 4,5 4,00 
Alytaus m. sav.  3 3 4 3 3 3 2,5 4 3,19 
Palangos m. sav.  3 3 3 3 4 3 2,5 2,5 3,00 
Panevėžio m. sav.  3 2,5 3 4 3 2,5 2,5 3 2,94 
Visagino sav.  3 3 2,5 3 3 3 2,5 2,5 2,81 
Neringos sav. 2,5 2,5 4 3 3 2,5 2,5 2 2,75 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Remiantis surinktais duomenimis, geriausia jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės situacija 
tarp „pusiau kaimo“ savivaldybių yra Trakų rajono, Akmenės rajono ir Marijampolės 
savivaldybėse, o sąlyginai blogiausia – Birštono, Švenčionių rajono ir Plungės rajono 
savivaldybėse (žr. 33 lentelę), nors Švenčionių rajone situacija yra sparčiai gerėjanti. 
 
33 lentelė. „Pusiau kaimo“ savivaldybių vertinimo apibendrinimas „šviesoforo“ principu 
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Trakų r. sav. 4,5 4 5 4 4 4 3 5 4,19 
Akmenės r. sav. 4,5 4,5 3 4,5 4,5 4,5 3 4,5 4,13 
Marijampolės sav. 4,5 4,5 4,5 4,5 4 4,5 3 2,5 4,00 
Ukmergės r. sav. 5 3 4,5 3 4 4 3 4,5 3,88 
Mažeikių r. sav.  4 3 3 4,5 4,5 4 3 4,5 3,81 
Utenos r. sav.  4,5 4,5 4 3 4 4 3 2,5 3,69 
Kėdainių r. sav. 4 4 4 3 3 4 3 4 3,63 
Tauragės r. sav. 4 3 4 4 3 3 2,5 2,5 3,25 

11.13 Savivaldybių įvertinimo 
apibendrinimas 
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Kretingos r. sav. 4,5 2,5 2,5 2,5 4 4 3 2 3,13 
Druskininkų sav. 4 3 3 2,5 3 3 2,5 2,5 3,06 
Elektrėnų sav. 4 3 2,5 3 3 3 2,5 2,5 2,94 
Plungės r. sav.  3 2,5 2,5 2,5 3 3 3 2,5 2,75 
Švenčionių r. sav. 3 3 2,5 3 3 3 2 2,5 2,75 
Birštono sav.  2,5 2 3 2,5 3 2,5 2 2,5 2,50 
Šaltinis: sudaryta autorių 
 
Remiantis surinktais duomenimis, geriausia jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės situacija 
tarp „kaimo“ savivaldybių yra Pakruojo rajono, Šakių rajono, Pasvalio rajono ir Kaišiadorių 
rajono savivaldybėse, o sąlyginai blogiausia – Prienų, Vilniaus ir Vilkaviškio rajonų savivaldybėse 
(žr. 34 lentelę). 
 
34 lentelė. „Kaimo“ savivaldybių vertinimo apibendrinimas „šviesoforo“ principu 
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Pakruojo r. sav. 4,5 4,5 4,5 4 4,5 4 3 4,5 4,19 
Šakių r. sav. 4,5 4 3 4,5 4 4 3 4,5 3,94 
Pasvalio r. sav. 3 3 4,5 4,5 4 3 3 4 3,63 
Kaišiadorių r. sav.  3 3 4 4,5 4 3 3 4,5 3,63 
Klaipėdos r. sav.  4,5 4 4 3 4 4 2,5 2,5 3,56 
Zarasų r. sav. 3 4 3 4 4 3 3 4,5 3,56 
Jurbarko r. sav. 4 3 2,5 3 4 4 3 4,5 3,50 
Anykščių r. sav. 4 4 3 3 4,5 3 3 3 3,44 
Šiaulių r. sav.  4 4 3 3 3 4 3 3 3,38 
Šilalės r. sav. 4,5 3 4 3 3 4 3 2 3,31 
Raseinių r. sav.  4 3 2,5 3 4,5 4 2,5 2,5 3,25 
Rokiškio r. sav. 4 4 3 3 3 3 3 3 3,25 
Panevėžio r. sav. 4 3 2,5 3 3 4 2,5 3 3,13 
Biržų r. sav.  3 3 2,5 3 3 3 2,5 4 3,00 
Alytaus r. sav.  3 3 2,5 3 3 3 2,5 3 2,88 
Radviliškio r. sav.  3 3 3 3 3 3 2,5 2,5 2,88 
Kazlų Rūdos sav. 2 3 3 3 4 2,5 3 2 2,81 
Kalvarijos sav. 2,5 2,5 2,5 2,5 3 2,5 2,5 4 2,75 
Ignalinos r. sav.  3 3 3 3 3 2 2 3 2,75 
Joniškio r. sav.  4 3 2 2,5 2,5 3 2,5 2,5 2,75 
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Šilutės r. sav.  2,5 2,5 3 3 2,5 2,5 2,5 3 2,69 
Pagėgių sav.  4 3 2,5 2 2,5 3 2 2,5 2,69 
Kupiškio r. sav.  2 3 2,5 3 2,5 3 2,5 3 2,69 
Molėtų r. sav.  2,5 2,5 3 3 3 2 2 2,5 2,56 
Šalčininkų r. sav. 2 2,5 3 2,5 2,5 2 2,5 3 2,50 
Rietavo sav.  3 2,5 3 2 3 2,5 2 2 2,50 
Varėnos r. sav.  2 2,5 2,5 2,5 3 2,5 2,5 2,5 2,50 
Kauno r. sav.  3 2,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2,44 
Širvintų r. sav.  2,5 3 2,5 2,5 2,5 2 2 2,5 2,44 
Vilkaviškio r. sav.  2,5 2,5 3 2,5 2,5 2 2 2 2,38 
Vilniaus r. sav.  2,5 2,5 2 2,5 2,5 2 2,5 2,5 2,38 
Prienų r. sav.  2 2,5 2,5 2 2,5 2 2 2,5 2,25 
Šaltinis: sudaryta autorių 
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 13. REKOMENDACIJOS 

 
Šioje dalyje pateikiamos rekomendacijos, kaip galima būtų tobulinti jaunimo politikos 
įgyvendinimo kokybę savivaldybėse. Rekomendacijos skiriamos sprendimų priėmėjams 
nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu.  

 
35 lentelė. Svarbiausios rekomendacijos 

Nr. Problema ar rizika / 
Išvados Nr. Rekomendacija Taikoma 

  Rekomendacijos nacionalinio lygmens sprendimų priėmėjams  

1. Išvada Nr. 3. 
Jaunimo politika 
savivaldybėse 
reglamentuota pernelyg 
skirtingai. Remiantis 
interviu duomenimis, 
savivaldybėse trūksta 
žinių, kokia turėtų būti 
jaunimo politiką 
reglamentuojanti teisės 
aktų struktūra. 

Būtina užtikrinti, kad reglamentuojant jaunimo politiką, visose 
savivaldybėse įsitvirtintų vieninga teisės aktų struktūra. 
Rekomenduojama parengti metodines gaires, kurios išaiškintų, 
kokia strateginio planavimo dokumentų ir jaunimo politikos 
įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų struktūra 
rekomenduojama savivaldybėse. 

JRD 

2. Išvada Nr. 35. 
JRT neįsteigusios 
savivaldybės susiduria su 
šiomis problemomis: 
jaunimo organizacijų 
aktyvumo trūkumu, veikia 
mažai aktyvių jaunimo 
organizacijų arba joms 
nepavyksta sutarti 
tarpusavyje; trūksta 
patirties steigiant JRT, 
organizuojant JRT veiklą.  

2.1. Parengti metodines gaires savivaldybėms dėl jaunimo 
reikalų tarybų steigimo ir veiklos, aptariant gerąją praktiką 
ir išimtis (pavyzdžiui, kaip organizuoti JRT steigimą, jeigu 
savivaldybėje neveikia „Apskritas stalas“). 

2.2. Padėti savivaldybėms, kuriose neįsteigti „Apskritieji stalai“ 
ir jaunimo reikalų tarybos, organizuoti jaunimo 
organizacijų vienijimosi procesą, užtikrinant, kad diskusiją 
ir procesą koordinuotų neutrali organizacija (pvz., Lietuvos 
jaunimo organizacijų taryba). Tai padėtų užtikrinti, kad, 
pirma, mažiau brandžios jaunimo organizacijos, 
neturinčios patirties, įgis reikiamų žinių; antra, bus 
išvengta situacija, kuomet vienai kuriai nors, dažniausiai 
politinei, jaunimo organizacijai ėmusis iniciatyvos steigti 
jaunimo organizacijų tarybą, kitos neįsijungia į procesą dėl 
tarpusavio (pavyzdžiui, politinių) nesutarimų.  

JRD, LiJOT 

3. Išvados Nr. 54-66, 67.7. 
Savivaldybėse trūksta ne 
tik politinės valios, bet 
labiausiai - idėjų ir žinių 
apie konkrečias jaunimo 
politikos instrumentų 
alternatyvas. Kaimo ir kai 
kuriose pusiau kaimo 
savivaldybėse įsigalėjęs 
netikėjimas, kad 
savivaldybė pati gali 
pasiekti ženklesnių 
rezultatų; daugumos 

3.1. Tiek nacionaliniu, tiek ir savivaldybių lygiu reikalinga 
politikos instrumentų, skirtingų intervencijų logikos 
lyginamoji analizė ir šių žinių bei gerosios kitų savivaldybių 
patirties sklaida.  

3.2. Didžiausias poreikis šiuo metu yra jaunimo politikos 
instrumentams, skirtiems jaunimo įsidarbinimo ir 
užimtumo galimybių didinimui. Rekomenduojami 
lyginamieji tyrimai, ex ante galimybių studijos ir politikos 
instrumentų vertinimas (įskaitant kaštų-naudos analizę), 
siekiant ne tik palyginti instrumentų alternatyvas, bet ir 
atskirti bei pateikti pavyzdžių, kaip sprendžiant jaunimo 
nedarbo ir užimtumo problemas galėtų atsiskirti 
nacionaliniu ir savivaldybių lygiu įgyvendinamos jaunimo 

JRD, Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijai 
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nuomone, situaciją lemia 
nacionalinė politika. 

politikos atsakomybės ir koks abiem atvejais būtų tikėtinas 
poveikis (nauda). 

3.3. Reikalingas gerai organizuotas savivaldybių lygmens 
jaunimo politikos gerosios praktikos pavyzdžių viešinimas 
kitose savivaldybėse, siekiant pagrįsti, kad savivaldybės 
taip pat gali pasiekti gerų rezultatų jaunimo politikos 
srityje. 

  Rekomendacijos savivaldybių sprendimų priėmėjams   

4. Išvados Nr. 2-3. 
Nepakankamai aiškiai 
reglamentuota jaunimo 
politika, jos tikslai ir 
uždaviniai bei jų 
įgyvendinimo teisinis ir 
finansinis mechanizmas. 
 

Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose numatyti 
aiškius ilgalaikius jaunimo politikos tikslus ir prioritetus, 
parengti ir patvirtinti juos įgyvendinančius teisės aktus. 
Reglamentuojant jaunimo politikos savivaldybės strateginio 
planavimo dokumentuose, turi būti užtikrintos šios esminės 
prielaidos: 
4.1. numatyti ilgojo ar vidutinio laikotarpio jaunimo politikos 

tikslai ir uždaviniai;  
4.2. tikslai ir uždaviniai turi būti tikslingai orientuoti į įvairių 

jaunimo grupių poreikius, remiantis konkrečios 
savivaldybės situacija;  

4.3. numatyti tikslų ir uždavinių pasiekimo rodikliai (kriterijai); 
4.4. planavimo dokumentuose turi būti aiškūs ilgojo, vidutinio 

ir trumpojo laikotarpio prioritetai; 
4.5. numatytos tikslus įgyvendinančios priemonės; 
4.6. priemonių įgyvendinimui skirtos pakankamos lėšos arba 

numatyti kiti (nacionalinio ir/ar tarptautinio konkursinio 
finansavimo) šaltiniai (tokiu atveju turi būti aiškiai 
numatytos paraiškų temos); 

4.7. priskirta atsakomybė už priemonių įgyvendinimą; 
4.8. Jaunimo politikos strateginio planavimo dokumentai ir jų 

rengimo procesas turėtų būti susieti su pagrindiniu ilgojo 
laikotarpio strateginio planavimo dokumentu 
savivaldybėje - savivaldybės strateginės plėtros planu ir jo 
rengimo procesu; 

4.9. tikslų, uždavinių ir priemonių formulavimas turi remtis 
stebėsenos, tyrimų ir vertinimų duomenimis bei diskusija 
su suinteresuotosiomis šalimis; 

4.10. savivaldybės jaunimo politikos strateginio planavimo 
procese turėtų dalyvauti JRT, JRK bei struktūrinių 
savivaldybės padalinių atstovai; 

4.11. Jaunimo politikos įgyvendinimą turėtų reglamentuoti 
jaunimo politikos įgyvendinimo programa ir ją 
įgyvendinantys kiti teisės aktai bei kiti dokumentai 
(pavyzdžiui, metiniai darbo su jaunimu veiklos planai, 
programų ir priemonių finansavimo nuostatai, JRK ir JRT 
veiklos planai). 

Visoms 
savivaldybėms 

5. Išvada Nr. 5. 
Ne visose savivaldybėse 
įdarbinti JRK. Keturių 

5.1. Kuo skubiau įdarbinti jaunimo reikalų koordinatorių /-ę. 
Rekomenduotina, kad JRK būtų asmuo, susipažinęs su jaunimo 
politikos kontekstu, savivaldybėje veikiančiomis jaunimo 

Šalčininkų r. 
sav., Trakų r. 
sav. 
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penktadalių dirbančių JRK 
veiklos efektyvumą 
mažina įvairūs veiklos 
trūkumai. 

organizacijomis, būtų iniciatyvus, komunikabilus ir atsakingas, 
tačiau ankstesnė darbo su jaunimo politika patirtis arba 
amžiaus kriterijus nėra būtinos sąlygos. 
Per metus išspręsti esamus JRK veiklos trūkumus: 
5.2. užtikrinti, kad JRK visą savo darbo laiką skirtų savivaldybės 

jaunimo politikos koordinavimui ir jam/jai nebūtų priskirta 
papildomų funkcijų; 

5.3. užtikrinti, kad JRK pavaldumas būtų priskiriamas 
savivaldybės administracijos direktoriui;  

5.4. užtikrinti, kad JRK pareigybinė instrukcija būtų atnaujinta ir 
įtrauktų visas pavyzdinėse JRK pareiginėse instrukcijose 
(2011 m. redakcijos) numatytas funkcijas, ir sudaryti sąlygas 
JRK vykdyti šias funkcijas; 

5.5. JRK turėtų rengti metinius veiklos planus, atsižvelgiant į 
jaunimo politikos strateginių ir įgyvendinimo dokumentų 
tikslus bei suderinant ir aptariant veiklos planus 
savivaldybės jaunimo reikalų taryboje;  

5.6. kasmet turi būti rengiamos ir jaunimo reikalų taryboje 
aptariamos metinės veiklos ataskaitos; 

5.7. JRT turėtų vizuoti JRK metinius planus ir ataskaitas, tačiau 
juos tvirtinti turėtų administracijos direktorius; 

5.8. įtraukti JRK jo/jos kompetencijos klausimais į savivaldybės 
darbo grupes ir komisijas, dirbančias su jaunimui aktualiais 
klausimais; 

5.9. užtikrinti, kad JRK veiklos dokumentacija (veiklos planai, 
metinės ataskaitos, projektų dokumentacija, jaunimo 
stebėsenos ir tyrimų duomenys, pristatymai, jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių organizacijų atstovų kontaktų duomenų 
bazė ir kt.) būtų kaupiami, sisteminami pagal metus ir 
saugomi elektroninėje versijoje pagal metus, taip 
užtikrinant, kad įvykus darbuotojų kaitai, dokumentai bus 
tvarkingai perduoti naujam/-ai JRK; 

5.10. savivaldybėje įgyvendinamos jaunimo politikos kokybė 
tiesiogiai susijusi su JRK kvalifikacija, todėl būtina užtikrinti 
geras sąlygas JRK kvalifikacijos tobulinimui srityse, 
susijusiose su jaunimo politikos formavimu ir 
įgyvendinimu. 

Visoms 
savivaldybėms 

6. Išvados Nr. 11, 34. 
Ne visose savivaldybėse 
yra įsteigtos jaunimo 
reikalų tarybos. 

6.1. Per metus įsteigti jaunimo reikalų tarybas, suformuoti jų 
nuostatus ir veiklos dokumentus. JRT gali būti įsteigta ir 
savivaldybėje neveikiant jaunimo organizacijų sąjungai / 
regioninei jaunimo organizacijų tarybai „Apskritas stalas“. 

6.2. Užtikrinti, kad JRT veiklą reglamentuojantys dokumentai ir 
JRT formavimo procesas atitiktų tipinių JRT nuostatų 
sąlygas.  

Kaišiadorių r. 
sav.; Kazlų 
Rūdos r. sav.; 
Molėtų r. sav.; 
Prienų r. sav.; 
Šalčininkų r. 
sav.; Šilutės r. 
sav.; 
Vilkaviškio r. 
sav.; Vilniaus r. 
sav. 
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7. Išvados Nr. 36-39. 
Įsteigtų JRT veikla dažnai 
formali, neaktyvi, 
chaotiška, atsieta su 
esminių politikos 
sprendimų priėmimo, JRT 
nariams dažnai trūksta 
patirties ir informacijos, 
norint efektyviai 
organizuoti veiklą, ir kt. 

Spręsti JRT veiklos trūkumus, įgyvendinant šias 
rekomendacijas: 
7.1. aktyviai vystyti jaunimo organizacijų sąjungų / regioninių 

jaunimo reikalų tarybų „Apskritas stalas“ veiklą, kurios 
pasėkoje į JRT deleguoti jaunimo organizacijų atstovai jau 
turėtų konkrečių pasiūlymų paketą - medžiagą naujai 
steigiamos JRT posėdžiams; 

7.2. rengti metinius JRT veiklos planus, numatančius aiškius 
metinius uždavinius, veiklas, jų įgyvendinimo kriterijus 
(rodiklius), laikotarpį, ir priskiriančius asmeninę 
atsakomybę JRT nariams už veiklų įgyvendinimą; už šių 
planų įgyvendinimą JRT turėtų atsiskaityti metinėje veiklos 
ataskaitoje; asmeninė kiekvieno JRT nario atsakomybė už 
įgyvendintas veiklas, pažangą ir problemas turėtų būti 
aptariama diskusijos metu;  

7.3. Sistemingai vykdyti jaunimo poreikių ir situacijos tyrimų 
bei jaunimo politikos vertinimų veiklą savivaldybėje, kurios 
dėka JRT posėdžiai ir priimami sprendimai taptų geriau 
informuoti. Rinkti, sisteminti, apibendrinti duomenis apie 
jaunimo situaciją, jaunimo problemas, savivaldybėje 
įgyvendinamas priemones, jų įgyvendinimo pažangą ir su 
tuo susijusias problemas, ir pristatyti apibendrintus 
duomenis JRT nariams posėdžių metu ar pateikti medžiagą 
susipažinimui prieš posėdžius turi būti JRK atsakomybė.  

7.4. Įtraukti JRT narius į kitus savivaldybėje veikiančius 
tarpsektorinius ir tarpžinybinius tinklus (komisijas, darbo 
grupes), kuriuose priimami jaunimui svarbūs sprendimai;  

7.5. periodiškai svarstyti JRT pasiūlymus savivaldybės taryboje; 
7.6. užtikrinti, kad visų JRT sudėtis atitiktų lygiateisės 

partnerystės principą (taikoma Birštono ir Elektrėnų r. 
sav.). 

Visoms 
savivaldybėms 
Tiek 
savivaldybės 
vadovybei, 
tiek jaunimo 
organizacijų 
vadovybėms 

8. Išvados Nr. 68-75. 
Parama jaunimui yra 
nepakankama, nes dėl 
finansinės krizės 
sumažėjo metinės 
skiriamos paramos 
apimtys, parama yra 
nepakankamai 
reglamentuota, 
susiduriama su kitais 
trūkumais. 

Spręsti paramos jaunimui reglamentavimo ir įgyvendinimo 
savivaldybėse trūkumus, įgyvendinant šias rekomendacijas: 
8.1. aiškiai reglamentuoti finansinės ir kitos paramos skyrimą 

jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms (žr. Trakų 
r. sav. gerąją patirtį); 

8.2. užtikrinti, kad ir neformalios jaunimo grupės galėtų kreiptis 
paramos savo projektinei ar kitai veiklai, nebūtų ribojamos 
skirtingų organizacijų galimybės; 

8.3. atskirti savivaldybės įsteigtų organizacijų projektų (ypač – 
planinių) finansavimo tvarką nuo jaunimo organizacijų ir 
neformalių jaunimo grupių projektų finansavimo; 

8.4. pagal galimybes užtikrinti, kad parama jaunimo organizacijų 
projektams nebūtų mažesnė nei bent jau 30,000 Lt per 
metus, o parama vienam projektui nebūtų ribojama iki 1000 
Lt. 

8.5. aiškiai informuoti jaunimą apie galimas kitas paramos 
galimybes (panaudos pagrindu suteikiamas patalpas, 
galimybę kompensuoti organizacijų steigimo išlaidas, 
tarpininkauti ieškant užsienio partnerių ir kt.); 

Visoms 
savivaldybėms 
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8.6. organizuoti (ypač savivaldybėse, kur jaunimo organizacijų 
brandos lygis yra žemas) jaunimo ir jaunimo organizacijų 
atstovų parengimo dalyvauti konkursiniame finansavime, 
projektų idėjų „auginimo“ mokymus, finansavimo taisyklių 
ir savivaldybės prioritetų, projektų vertinimo kriterijų 
pristatymus.  

9. Tiek savivaldybės, tiek 
jaunimo organizacijos 
nepakankamai išnaudoja 
kitus finansavimo 
šaltinius. 

Neapsiriboti tik savivaldybės biudžetu inovatyviems ir 
ambicingiems instrumentams bei projektams įgyvendinti: 
9.1. savivaldybėje aktyviai skleisti socialiai atsakingo verslo 

idėjas, skatinti filantropinę veiklą ir skatinti jaunimo ir su 
jaunimu dirbančias organizacijas aktyviau ieškoti verslo 
organizacijų paramos; 

9.2. užtikrinti, kad savivaldybė aktyviau dalyvautų nacionalinėse 
ir tarptautinėse programose, įskaitant ir konkursinio 
finansavimo programas, nes tai yra svarbūs jaunimo 
problemas sprendžiančių projektų finansavimo šaltiniai, 
kompensuojantys ekonominio sunkmečio laikotarpiu 
susitraukusius savivaldybių biudžetus. Įgyvendinti 
ilgalaikius, didesnį poveikį turinčius projektus kartu su 
jaunimu dirbančiomis / jaunimo organizacijomis ir kitais 
(nacionaliniais, regioniniais, užsienio) partneriais.  

9.3. Naujos galimybės atsivers kartu su nauju ES struktūrinės 
paramos įgyvendinimo 2014-2020 m. laikotarpiu, kurio 
programavimo dokumentuose numatomas horizontalus 
prioritetas „Jaunimas“. Savivaldybės jau dabar turi pradėti 
rengti projektų idėjas, išskirti jaunimo politikos 
įgyvendinimo prioritetus, numatyti bendrafinansavimo 
poreikį (jei aktualu). 

Visoms 
savivaldybėms 
Tiek 
savivaldybės 
vadovybei, 
tiek jaunimo 
organizacijų 
vadovybėms 

10. Išvados Nr. 23-27. 
Nepakankama 
neformalaus ugdymo ir 
mokymo veiklų pasiūla ir 
įvairovė. Netiriami 
mokymo ir ugdymo 
poreikiai. Esamos 
neformalaus mokymo ir 
ugdymo veiklos 
mažiausiai nukreiptos į 
pasyvųjį, socialiai 
pažeidžiamą ir toliau nuo 
administracinių centrų 
gyvenantį jaunimą, yra 
šiam jaunimui mažiau 
pasiekiamos. 

10.1. Sistemingai tirti jaunimo neformalaus ugdymo ir mokymo 
poreikius (tai galima įgyvendinti su jaunimo organizacijų 
pagalba); 

10.2. diferencijuoti skirtingų jaunimo grupių (aktyviojo ir 
apatiško, socialiai pažeidžiamo jaunimo, mokinių ir 
dirbančiųjų, jaunų šeimų, jaunųjų verslininkų ir t.t.) 
poreikius ir atitinkamai šiems poreikiams numatyti 
skirtingas priemones, skirtingas mokymų temas; užtikrinti, 
kad šios veiklos pasiektų įvairias jaunimo grupes; 

10.3. aiškiai numatyti jaunimo neformalaus mokymo ir ugdymo 
tikslus ir priemones strateginio planavimo dokumentuose. 

 

Visoms 
savivaldybėms 
Tiek 
savivaldybės 
vadovybei, 
tiek jaunimo 
organizacijų 
vadovybėms 

11. Išvada Nr.28 
Savivaldybėse trūksta su 
jaunimu dirbančių 
specialistų ir dėmesio 
asmenų, dirbančių su 
jaunimu, 

11.1. Kaupti asmenų, dirbančių su jaunimu, duomenų bazę. 
11.2. Reguliariai tirti šių asmenų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius. 
11.3. Reguliariai organizuoti su jaunimu dirbančių asmenų 

(jaunimo darbuotojų) diskusijas, bendradarbiavimo 

Visoms 
savivaldybėms 
Tiek 
savivaldybės 
vadovybei, 
tiek jaunimo 
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bendradarbiavimui 
stiprinti ir kvalifikacijai 
kelti. 

renginius ir kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Interviu 
duomenimis, asmenims, dirbantiems su jaunimu, 
reikalingos žinios apie darbo su jaunimu specifiką ir 
skirtingų jaunimo grupių poreikius, naujų neformalaus 
ugdymo metodikų taikymą. 

11.4. Savivaldybėse, kur itin sudėtinga pritraukti naujų 
specialistų, dirbančių su jaunimu, įvertinti galimybę 
įgyvendinti priemonę jaunų specialistų studijoms apmokėti 
ar grįžtančių specialistų skatinimą suteikiant paramą būstui 
ar pan. (Ignalinos rajono, Neringos ir kt. sav. Įgyvendinamų 
priemonių pavyzdžiu). 

organizacijų 
vadovybėms 

12. Išvados Nr. 30-31. 
Informacija ne visas 
jaunimo grupes pasiekia 
vienodai, jaunimas yra 
prastai informuotas apie 
tam tikrus jaunimo 
politikos įgyvendinimo 
aspektus. 

Norint, kad informacija geriau pasiektų įvairias jaunimo 
grupes, būtina gerinti jaunimo informavimą, naudoti 
efektyvesnes informavimo priemones: 
12.1. Parengti ir atnaujinti savivaldybės tinklalapio rubriką 

„Jaunimas“ ir užtikrinti, kad šioje rubrikoje būtų 
svarbiausia informacija, pvz. strateginiai tikslai, metiniai 
veiklos tikslai, finansavimo galimybių pristatymas, 
informacija apie JRT ir jaunimo bei su jaunimu dirbančias 
organizacijas, jaunimo situacijos stebėsenos duomenys ir 
tyrimų rezultatai, JRK kontaktai. 

12.2. JRK pareiga yra asmeniškai susipažinti su visomis jų 
savivaldybėje veikiančiomis organizacijomis, įskaitant ir 
labiausiai nutolusių vietos bendruomenių atstovus, ir 
parengti šių asmenų kontaktų sąrašą. 

12.3. Efektyviausias ir dažniausias naudojamas informavimo 
būdas yra jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 
atstovų, jaunimo lyderių informavimas asmeniškai, 
elektroniniu paštu ar telefonu. 

12.4. Šiais laikais aktyvųjį jaunimą lengva pasiekti socialiniais 
tinklais, todėl galima įvertinti galimybę kurti savivaldybės 
jaunimo politikos / JRK Facebook puslapį. 

12.5. Ypač svarbu, kad informacija pasiektų ir kaimo vietovėse 
įsikūrusius jaunuolius per pristatymus vietos 
bendruomenėse, mokyklose. 

Visoms 
savivaldybėms 
 

13. Išvados Nr. 44-48, 54-59. 
Jaunimo politikos 
sprendimų priėmimas yra 
blogai informuotas, nes 
savivaldybėse yra 
neišvystyta jaunimo 
situacijos stebėsenos ir 
tyrimų bei politikos 
vertinimo sistema. Iš 
dalies dėl to 
įgyvendinama jaunimo 
politiką nepakankamai 
atitinka jaunimo 
poreikius. 

Savivaldybėse būtina diegti sistemingą jaunimo politikos 
stebėseną ir vertinimą: 
13.1. JRK su JRT pagalba turi 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.  

13.2. Diegti sistemingus jaunimo poreikių tyrimus, kuriuos atlikti 
kasmet, siekiant duomenų palyginamumo, situacijos 
pokyčių įvertinimo. Tam JRK turėtų išskirti svarbiausių 
tyrimo klausimų sąrašą, pasitelkti tinkamus tyrimo 
metodus (pavyzdžiui, savivaldybėje įdiegti apklausų įrankį), 
naudotis jaunimo organizacijų pagalba. 

13.3. 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 

Visoms 
savivaldybėms 
 



149 

Nr. Problema ar rizika / 
Išvados Nr. Rekomendacija Taikoma 

numatytiems poveikio kriterijams). Poveikio vertinimas 
turėtų būti siejamas su savivaldybės strateginio plano 
įgyvendinimo pabaiga ir naujo plano formavimo pradžia, 
siekiant tinkamai ir laiku atsižvelgti į vertinimo rezultatus. 

13.4. Būtina vertinti ne tik jau įgyvendinamus jaunimo politikos 
instrumentus, bet ieškoti ir naujų, veiksmingų, 
nešabloniškų sprendimų, lyginti politikos priemonių 
alternatyvas, ieškant geriausio kaštų ir naudos santykio. 
Kartais inovatyvūs ir veiksmingi sprendimai nereikalauja 
ženklių lėšų. 

13.5. Politikos įgyvendinimo vertinimui savivaldybė turėtų 
numatyti reikiamus finansinius išteklius. 

14. Išvada Nr. 49.  
Savivaldybėse 
įgyvendinama mažai 
naujovių jaunimo 
politikos srityje, o apie 
įgyvendinamas naujoves 
savivaldybės jaunimas 
turi mažai žinių. 

14.1. Tarp JRK ir JRT veiklos vertinimo kriterijų numatyti 
naujovių diegimą (ar per tam tikrą laikotarpį buvo įdiegta 
jaunimo politikos įgyvendinimo inovacijų). Kartu būtina 
vertinti, kiek diegtos inovacijos atitinka tikslinių grupių 
poreikius. 

14.2. Labai svarbu yra užtikrinti gerą sėkmingų pavyzdžių ir 
jaunimo politikos įgyvendinimo naujovių ir pokyčių 
viešinimą savivaldybės ir nacionaliniu mastu. 

Visoms 
savivaldybėms 

15. Išvada Nr. 53.  
Nepakankamai išplėtotas 
tarptautinis 
bendradarbiavimas 
jaunimo politikos srityje. 

15.1. Išnaudoti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes 
savivaldybės administracijos darbuotojų, įskaitant JRK, bei 
savivaldybės institucijų, dirbančių su jaunimu atstovų 
kompetencijai stiprinti ir susipažinti su gerąja užsienio šalių 
patirtimi sprendžiant jaunimo problemas, formuojant ir 
įgyvendinant jaunimo politiką.  

15.2. Aktyviau įsitraukti į regioninio ar nacionalinio lygmens 
problemas sprendžiančius tarptautinio bendradarbiavimo 
projektus, kooperuotis su kitomis savivaldybėmis. 

15.3. Padėti aktyvioms jaunimo organizacijoms rengti projektų 
paraiškas tarptautiniams fondams, esant poreikiui, skirti 
bendrafinansavimą. 

Visoms 
savivaldybėms 
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 1 PRIEDAS. ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ APKLAUSOS 
KLAUSIMYNAS 

Jaunimo reikalų departamento užsakymu Viešosios politikos ir vadybos institutas vykdo Jaunimo politikos 
įgyvendinimo savivaldybėse vertinimą. Siekiant įvertinti jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybę, 
svarbu sužinoti jaunimo ir jaunimui skirtų organizacijų atstovų požiūrį į savivaldybės veiklą įgyvendinant jaunimą 
veikiančius sprendimus. Todėl būtume dėkingi, jeigu užpildytumėte šios apklausos anketą ir įvertintumėte savo 
savivaldybės veiklą bei suteiktumėte informacijos apie Jūsų atstovaujamos organizacijos vykdomą veiklą.  
 
Maloniai prašome apklausos anketą užpildyti iki .... Iškilus klausimams arba dėl detalesnės informacijos maloniai 
prašome kreiptis į ..... el. paštu:... 
 
KLAUSIMYNO PILDYMO INSTRUKCIJOS. Spauskite nuorodą „Pradėti“ ir atsakykite į klausimus. Atsakymai 
pasirenkami pažymint tinkamus atsakymus kompiuterio pelės pagalba arba reikiamose vietose įvedant 
informaciją klaviatūra. Apklausa baigiama „Siųsti“ paspaudimu paskutiniame anketos lape.  
 
Vadovaujantis LR jaunimo politikos pagrindų įstatymu, jaunas žmogus - asmuo nuo 14 iki 29 metų. 
 

ĮVADAS 
 
Pažymėkite, kokio tipo organizaciją Jūs atstovaujate. Žymėti galite vieną pasirinkimo variantą. 
 

 Jaunimą atstovaujančią organizaciją (pavyzdžiui, jaunimo visuomeninę, politinę ar kt. organizaciją). 
 Savivaldybės administraciją 
 Jaunimui paslaugas teikiančią valstybės įstaigą (išskyrus vaikų ir jaunimo dienos centrus) 
 Religinę bendruomenę 
 Vietos bendruomenę 
 Vaikų ir/ar jaunimo dienos centrą 
 Mokinių organizaciją  
 Neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigą 
 Neformalią jaunimo grupę 

 
Savivaldybė, kurią atstovaujate. Žymėti galite vieną pasirinkimo variantą. 
 

 Akmenės rajono savivaldybė                 Alytaus miesto savivaldybė 
 Alytaus rajono savivaldybė                    Anykščių rajono savivaldybė 
 Birštono savivaldybė                         Biržų rajono savivaldybė 
 Šakių rajono savivaldybė                 Šalčininkų rajono savivaldybė 
 Šiaulių miesto savivaldybė                 Šiaulių rajono savivaldybė 
 Šilalės rajono savivaldybė                 Šilutės rajono savivaldybė 
 Širvintų rajono savivaldybė                 Druskininkų savivaldybė 
 Švenčionių rajono savivaldybė                 Elektrėnų savivaldybė 
 Ignalinos rajono savivaldybė                 Jonavos rajono savivaldybė 
 Joniškio rajono savivaldybė                 Jurbarko rajono savivaldybė 
 Kaišiadorių rajono savivaldybė                 Kalvarijos savivaldybė 
 Kauno miesto savivaldybė                 Kauno rajono savivaldybė 
 Kazlų Rūdos savivaldybė                 Kėdainių rajono savivaldybė 
 Kelmės rajono savivaldybė                 Klaipėdos miesto savivaldybė 
 Klaipėdos rajono savivaldybė                 Kretingos rajono savivaldybė 
 Kupiškio rajono savivaldybė                 Lazdijų rajono savivaldybė 
 Marijampolės savivaldybė                 Mažeikių rajono savivaldybė 
 Molėtų rajono savivaldybė                 Neringos savivaldybė 
 Pagėgių savivaldybė                          Pakruojo rajono savivaldybė 
 Palangos miesto savivaldybė                 Panevėžio miesto savivaldybė 
 Panevėžio rajono savivaldybė                 Pasvalio rajono savivaldybė 
 Plungės rajono savivaldybė                 Prienų rajono savivaldybė 
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 Radviliškio rajono savivaldybė                 Raseinių rajono savivaldybė 
 Rietavo savivaldybė                         Rokiškio rajono savivaldybė 
 Skuodo rajono savivaldybė                 Tauragės rajono savivaldybė 
 Telšių rajono savivaldybė                 Trakų rajono savivaldybė 
 Ukmergės rajono savivaldybė                 Utenos rajono savivaldybė 
 Varėnos rajono savivaldybė                 Vilkaviškio rajono savivaldybė 
 Vilniaus miesto savivaldybė                 Vilniaus rajono savivaldybė 
 Visagino savivaldybė                         Zarasų rajono savivaldybė 

 
A.SAVIVALDYBĖJE ĮGYVENDINAMA JAUNIMO POLITIKA 

 
A1. Įvertinkite savivaldybės įgyvendinamą jaunimo politiką. Pateikite SAVO NUOMONĘ, įvertindami skalėje 
nuo nuo 1 iki 5, kur 1 – visiškai NESUTINKATE su vykdomais veiksmais, o 5 – SUTINKATE su savivaldybės 
vykdomais veiksmais): 
 

 1 
(visiškai 

nesutinku) 

2 3 4 5 
(visiškai 

sutinku) 

Nežinau apie 
savivaldybės 

vykdomą 
jaunimo politiką 

Savivaldybės 
jaunimo politika 
gerai atitinka 
savivaldybės 
jaunimo situaciją, 
poreikius 

      

Savivaldybė 
atsižvelgia į visų 
savivaldybėje 
esančių jaunimo 
grupių poreikius 

      

Savivaldybė 
gerai atsižvelgia į 
socialiai 
pažeidžiamo 
jaunimo poreikius 

      

 
A2. Kokios jaunimo politikos sritys/ kokie jaunimo poreikiai, Jūsų nuomone, turėtų būti daugiau įtraukiami į 
savivaldybės darbotvarkę? Pažymėkite 3 svarbiausias sritis: 
 

 Švietimas 
 Socialinė apsauga 
 Užimtumas 
 Verslumas 
 Savanorystė 
 Pagalba socialiai pažeidžiamam jaunimui 
 Sportas  
 Jauna šeima ir būstas 
 Kita       

 
A3. Į kokių jaunimo grupių poreikius, Jūsų nuomone, savivaldybė turėtų labiau atsižvelgti? Aprašykite žemiau 
pateiktoje lentelėje. 
 

 
A4. Kaip, Jūsų nuomone keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės politiką nuo 2008 m.? 
 

 Jaunimo politikos klausimai vis labiau įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių darbotvarkę 
 Jaunimo politikos klausimai vis mažiau įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių darbotvarkę 
 Nėra reikšmingų pokyčių 



152 

 Negaliu atsakyti 
 
A5. Ar, Jūsų nuomone, pasikeitė Jūsų savivaldybės jaunimo poreikiai per 2008 – 2011 m. laikotarpį? 
 

 Taip 
 Ne 
 Nežinau/negaliu atsakyti 

 
A6. Ji į ankstesnį klausimą atsakėte TAIP, įvardinkite, kaip pasikeitė jaunimo poreikiai – kurių aktualumas 
padidėjo, kurių sumažėjo? 

 
 
 
 
 

 
 
A7. 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): 
 

 1 
(Visiškai 

nesutinku. Manau, 
kad savivaldybės 
jaunimo politika 
nepasiekė jokių 

žymesnių rezultatų; 
atvirkščiai, situacija 

pablogėjo.) 

2 3 4 5 
(Visiškai 

sutinku, kad 
savivaldybės 

vykdoma 
jaunimo politika 

pasiekė gerų 
rezultatų.) 

Nežinau apie 
savivaldybės 

vykdomą 
jaunimo politiką 

Jaunimui skirto 
neformalaus 
švietimo plėtroje 

      

Didinant jaunimo 
galimybes 
įsidarbinti       

Skatinant jaunimo 
kūrybiškumą ir 
verslumą       

Rūpinantis 
jaunimo sveikata ir 
priklausomybių 
prevencija 

      

Užtikrinant 
jaunimo 
dalyvavimą, 
aktyvumą, 
savanorystę 

      

Mažinant jaunimo 
socialinę atskirtį 
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 1 
(Visiškai 

nesutinku. Manau, 
kad savivaldybės 
jaunimo politika 
nepasiekė jokių 

žymesnių rezultatų; 
atvirkščiai, situacija 

pablogėjo.) 

2 3 4 5 
(Visiškai 

sutinku, kad 
savivaldybės 

vykdoma 
jaunimo politika 

pasiekė gerų 
rezultatų.) 

Nežinau apie 
savivaldybės 

vykdomą 
jaunimo politiką 

Skatinant 
tarptautinę 
jaunimo veiklą       

B. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS 
 
PASTABA: DALIS, SKIRTA TIK SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSTOVAMS, KURIĄ ATSAKĘ JIE AUTOMATIŠKAI 
PATENKA Į KLAUSIMYNO DALĮ „C. VERTINIMAS IR GEROJI PRAKTIKA“ IR PASTARĄJĄ ATSAKĘ BAIGIA APKLAUSĄ. 
TUO TARPU VISI KITI RESPONDENTAI ŠIOS DALIES NEPILDO IR YRA AUTOMATIŠKAI PERKELIAMI Į KLAUSIMYNO 
DALĮ „C. VERTINIMAS IR GEROJI PRAKTIKA“. 
 
B1. Pažymėkite, ar jaunimo politikos prioritetai ir priemonės įvardinti:  
 

 Savivaldybės strateginiame plane. Pakomentuokite:       
 Skyriaus, kuriame dirbu, veiklos planuose. Pakomentuokite:       

 
B2. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje įgyvendindami jaunimo politiką?  
 

 Dalyvaudami Jaunimo reikalų tarybos veikloje 
 Dalyvaudami savivaldybės tarybos posėdžiuose 
 Rengdami bendrus jaunimui skirtus projektus 
 Rengdami jaunimo politikos įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus 
 Rengdami savivaldybės strateginį planą 
 Kita:        

 
B3. Įvardinkite, kokios darbo grupės jaunimo politikos srityse, kuriose bendradarbiautų skirtingi savivaldybės 
padaliniai, spręsdami jaunimo klausimus, šiuo metu veikia savivaldybėje? 
 
 
 
 
 
C. VERTINIMAS IR GEROJI PRAKTIKA 
 
C1. Ar Jūsų organizacija renka ir sistemina kokius nors duomenis apie jaunimą?  
 

 Taip. Įvardinkite kokius:       
 Ne  

 
C2. Ar naudojatės savivaldybės surinktais duomenimis apie jaunimą? 
 

 Taip 
 Ne, nes nežinau jog tokių esama 
 Ne, nes savivaldybė jų nesuteikia /neprieinami 
 Ne, nes nėra poreikio jais naudotis 

 
C3. Ar Jūsų organizacija vykdo vidinius veiklos įsivertinimus?  
 

 Taip 
 Ne 
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C4. Ar jaunimo situacijos stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai taikomi tobulinant jaunimo politikos 
įgyvendinimą savivaldybėje?  
 

 Taip 
 Ne 
 Nežinau/negaliu atsakyti 

 
C5. Jeigu atsakėte TAIP, pakomentuokite, kam taikomi stebėsenos, tyrimų ir vertinimų rezultatai, pateikite 
pavyzdžių: 
 
 
 
 
 
C6. Kokį savivaldybės inicijuotą projektą ar veiklą laikytumėte sėkmingu jaunimo politikos įgyvendinimo 
pavyzdžiu savo savivaldybėje? 
 

 
 
 

 
 
C7. Ar per pastaruosius trejus metus Jūsų savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo politikos formavimo ar 
įgyvendinimo naujovių? 
 

 Taip 
 Ne 
 Nežinau, negaliu atsakyti 

 
C8. Kokios naujovės įdiegtos įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką per pastaruosius trejus metus?  
 
 
 
 
 
 
 
 
PASTABA: SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ATSTOVAI BAIGIA APKLAUSĄ 
 

D. JAUNIMO DALYVAVIMAS FORMUOJANT IR ĮGYVENDINANT JAUNIMO POLITIKĄ SAVIVALDYBĖJE 
 
D1. Kokiais būdais Jūsų organizacija bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo koordinatoriumi (-e)? 
 

 Mūsų savivaldybėje nėra jaunimo reikalų koordinatoriaus (-ės) 
 Nebendradarbiauja 
 Gauna informaciją 
 Teikia informaciją 
 Įgyvendina projektus 
 Teikia pasiūlymus 
 Kita       

 
D2. Ar Jūsų organizacijos atstovai dalyvauja savivaldybės posėdžiuose, sprendžiant klausimus, susijusius su 
jaunimu? 
 

 Taip 
 Ne 
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D3. Ar Jūsų organizacija teikia pasiūlymus savivaldybės jaunimo tarybai ar kitai savivaldybės institucijai dėl 
jaunimo politikos įgyvendinimo: 
 

 Taip, teikiame dažnai 
 Taip, esame pateikę keletą pasiūlymų 
 Ne, tačiau ketiname pateikti 
 Ne, ir neketiname teikti 

 
D4. Įvertinkite, kaip savivaldybė atsižvelgia į teikiamus pasiūlymus?  
 

 Atsižvelgta į visus/ beveik visus pasiūlymus 
 Atsižvelgta į dalį pateiktų pasiūlymų 
 Į pasiūlymus neatsižvelgta.  

 
D5. Į kokius pasiūlymus buvo atsižvelgta? 

 
 
 
 
 
 

 
 
D6. Į kokius pasiūlymus nebuvo atsižvelgta? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
D7. Ar jaunimas Jūsų savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje? 
 

 Taip 
 Ne 
 Nežinau/negaliu atsakyti 

 
D8. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau išvardintais teiginiais: 
 

 
1 – 

visiškai 
nesutinku 

2 3 4 5- visiškai 
sutinku 

Nežinau / 
negaliu 
atsakyti 

Jaunimo 
bendradarbiavimas 
su savivaldybe tapo 
intensyvesnis nuo 
2008 m. 

      

Savivaldybėje 
jaučiasi teigiami 
požiūrio į jaunimo 
situaciją ir 
problemas pokyčiai 
nuo 2008 m 

      

Savivaldybė gerai 
įtraukia jaunimą 
priimant sprendimus 
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dėl veiklos, susijusios 
su jaunimu 
Savivaldybėje 
atsižvelgiama į 
jaunimo atstovų 
siūlymus dėl 
politikos/veiklos 
tobulinimo 

      

 
D9. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje 
Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą: 
 
  Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti veikloje 
  Veiklos pakanka, tačiau tik dalis jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje veikloje 
  Tokios veiklos labai mažai 
  Kita       
 
D10. Kaip, Jūsų nuomone, galima būtų padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje? 
Kokios pagrindinės kliūtys Jūsų savivaldybėje, ir kaip jas spręsti?  
 
 
 
 
 
 
 
 
E. PARAMA JAUNIMUI  
 
E1. Ar Jūsų organizacija gali naudotis savivaldybės teikiama finansine parama? 
 

 Taip 
 Taip, bet sąlygos labai sudėtingos 
 Ne, negalime 
 Nežinau apie tokios paramos galimybes. 

 
E2. Kokio tipo savivaldybės finansine parama Jūsų organizacija yra pasinaudojusi per paskutiniuosius 3 metus? 
 

 Nesinaudojome jokia parama 
 Lėšomis, skirtomis padengti administravimo išlaidas  
 Projektų finansavimu 
 Lėšomis skirtomis ilgalaikiam turtui įsigyti ar remontuoti 
 Lėšomis, padengiančiomis įsisteigimo išlaidas 
 Kita       

 
E3. Pažymėkite, ar sutinkate su žemiau įvardintais teiginiais: 
 

 
1 – 

visiškai 
nesutinku 

2 3 4 5 visiškai 
sutinku 

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Savivaldybės ir jos 
įstaigų finansinės 
paramos skyrimo 
tikslai atitinka mūsų 
organizacijos 
poreikius 

      

Savivaldybės ir jos 
įstaigų finansinės 
paramos skyrimo 
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sąlygos yra 
paprastos, 
nesudėtingos, 
atitinka mūsų 
organizacijos 
galimybes 
Finansuojamos tos 
jaunimo veiklos ir 
jaunimo politikos 
sritys, kurias mūsų 
nuomone labiausiai 
reikėtų finansuoti 

      

 
E4. Pakomentuokite (jeigu aktualu), kodėl savivaldybės skiriamos finansinės paramos tikslai nepilnai atitinka 
Jūsų organizacijos poreikių.  

 
 
 
 
 
 

 
E5. Ar Jūsų organizacija įgyvendino projektų kartu su savivaldybe per pastaruosius 3 metus? 
 

 Taip 
 Ne  

 
E6. Koks savivaldybės vaidmuo šiuose projektuose?  

 
 
 

 
E7. Kokios paramos iš savivaldybės labiausiai trūksta Jūsų organizacijai?  
 

 Lėšų 
 Patalpų 
 Informacijos 
 Bendrų veiklų 
 Kita (pakomentuokite):       

 
F. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS  
 
F1. Ar Jūsų organizacija vykdo neformalius mokymus jaunimui?  
 

 Taip  
 Yra vykdžiusi keletą mokymų, tačiau tai nėra pagrindinė veikla 
 Ne 

 
F2. Ar tiriate jaunimo mokymo poreikius? 
 

 Taip, reguliariai 
 Taip esame atlikę keletą tyrimų 
 Ne 

 
F3. Kokius neformalaus ugdymo metodus taikote?  
 

 Neformalų bendravimą 
 Mokymąsi iš patirties 
 Grupinius metodus  
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 Nekonkurencinės aplinkos kūrimą 
 Aktyvų dalyvavimą 
 Kita:       

 
F4. Jūsų nuomone, ar pakanka neformalaus mokymo ir ugdymo veiklų, skirtų jaunimui, Jūsų savivaldybėje? 
 

 Taip 
 Taip, bet ne visiems prieinama 
 Ne, nepakanka 

 
 
 
 
F5. Ar vertinate mokymų kokybę? 
 

 Taip 
 Ne 

 
F6. Kokias kitas neformalaus mokymo, ugdymo organizacijas, teikiančias paslaugas jaunimui, žinote Jūsų 
savivaldybėje?  
 
 
 
 
 
 
F7. Jūsų nuomone, kokie yra jaunimo poreikiai neformaliam mokymui ir konsultavimui Jūsų savivaldybėje: 
 
 
 
 
 
 
 
G. JAUNIMO INFORMAVIMAS  
 
G1. Ar Jūsų organizacija gauna informaciją iš savivaldybės apie: 
 

 Savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais  
 Savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui  
 Projektų finansavimo galimybes 
 Jaunimui aktualius renginius 
 Kita:       
 Ne, jokios informacijos iš savivaldybės negauname 

 
G2. Įvertinkite, kaip savivaldybė informuoja jaunimą ir kitas grupes apie įgyvendinamą jaunimo politiką: 
 

 Labai išsamiai  
 Pakankamai išsamiai  
 Vidutiniškai 
 Mažai 
 Labai silpnai 

 
G3. Kokios informacijos trūksta? 
 

 Informacijos apie savivaldybėje svarstomus ir priimtus sprendimus jaunimui aktualiais klausimais,  
 Informacijos apie savivaldybės įgyvendinamus projektus jaunimui,  
 Informacijos apie projektų finansavimo galimybes, 
 Informacijos apie jaunimui aktualius renginius 
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 Kita:       
 
G4. Kokiu būdu Jums būtų priimtiniausia, patogiausia gauti informaciją?  
 

 El. paštu iš jaunimo reikalų koordinatoriaus (-ės) 
 Iš informacijos vietinėje spaudoje 
 Iš informacijos televizijoje 
 Per informacinius renginius 
 Iš plakatų ir skrajučių 
 Neformaliais kanalais 
 Savivaldybės internetinėje svetainėje 
 Kita:       

 
G5. Kaip jūs informuojate jaunimą apie savo organizacijos vykdomą jaunimui skirtą veiklą? 
 

 El. paštu  
 Vietinėje spaudoje 
 Per informacinius renginius 
 Plakatais ir skrajutėmis 
 Neformaliais kanalais 
 Savo internetinėje svetainėje 
 Kitose savivaldybės jaunimui skirtose svetainėse 
 Kita:       

 
G6. Kaip, Jūsų nuomone, reikėtų gerinti jaunimo informuotumą apie savivaldybėje vykdomą jaunimo 
politiką? 
 
 
 
 
 
 
G7. Jeigu žinote, įvardinkite, kokių jaunimui skirtų leidinių ir tinklaraščių yra Jūsų savivaldybėje?  

 
 

 
 
G8. Įvertinkite, kaip plačiai vietinė žiniasklaida apima jaunimo tematiką: 
 

 
1 – 

visiškai 
nesutinku 

2 3 4 5 visiškai 
sutinku 

Nežinau, 
negaliu 
atsakyti 

Plačiai ir visapusiškai 
pristatoma jaunimo 
tematika 

      

Pristatomos 
aktualios jaunimo ir 
jaunimui skirtos 
iniciatyvos 

      

Analizuojamos 
jaunimo problemos       

 
G9. Ar bendradarbiaujate su žiniasklaida, teikdami informaciją aktualią vietos jaunimui? 
 

 Taip 
 Ne 

 
G10. Ar Jūsų savivaldybėje jaunimui ir jaunimo organizacijoms sudarytos galimybės nemokamai pristatyti savo 
vykdomą veiklą per žiniasklaidos priemones?  

 Taip,  
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 Ne,  
 Nežinau 

 
G11. Ar Jūsų organizacija naudojasi šiomis galimybėmis? 
 

 Taip 
 Ne 

 
 
 
 
 

 
H. KELETAS KLAUSIMŲ APIE JŪSŲ ORGANIZACIJĄ  
 
PASTABA: PILDO TIK ŽEMIAU ĮVARDINTOS ORGANIZACIJOS (SU JAUNIMU DIRBANČIOS VYRIAUSYBINĖS 
ORGANIZACIJOS BAIGIA APKLAUSĄ): 

 Jaunimo organizacijos  
 Religinės bendruomenės 
 Vietos bendruomenės 
 Vaikų ir/ar jaunimo dienos centrai 
 Mokinių organizacijos  
 Neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaigos 
 Neformalios jaunimo grupės 

 
H1. Iš kur Jūsų organizacija gauna lėšų veiklai vykdyti? Galite žymėti visus tinkamus pasirinkimo variantus 
 

 Šalies valdžios institucijų  
 Vietos savivaldos institucijos (savivaldybės)  
 Užsienio šalių fondų  
 ES struktūrinės paramos fondų  
 Labdaros, paramos  
 Lietuvos fondų, kitų NVO  
 Iki 2 % gyventojų pajamų mokesčio  
 Iš organizacijos nario mokesčio  
 Iš organizacijos uždirbtų lėšų  
 Nežinau 

 
H2. Kokią dalį organizacijos veiklos finansavimo lėšų (procentais) apytiksliai sudaro savivaldybės skirtos lėšos: 
      
 
H3. Kiek Jūsų organizacijoje yra narių/ kiek jaunuolių dalyvauja Jūsų organizacijos veikloje? (nurodykite 
skaičių).  

 
 
 
 

 
H4. Kokiais būdais Jūsų organizacija atstovauja jaunimo interesus savo savivaldybėje? 
 

 Dalyvauja savivaldybės posėdžiuose 
 Dalyvauja jaunimo reikalų taryboje 
 Teikia pasiūlymus savivaldybei 
 Kita.................................... 

 
DĖKOJAME UŽ JŪSŲ LAIKĄ! 
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 2 PRIEDAS. JAUNIMO ORGANIZACIJOS ATSTOVO 
INTERVIU KLAUSIMYNAS 

1. Papasakokite, kokia veikla užsiima jaunimo organizacijos Jūsų savivaldybėje. 

2. Ar jaunimo organizacijos tiria jaunimo poreikius, kokiais nors būdais juos aiškinasi? Kokiais? 

3. Kaip vertinate savivaldybės veiklą jaunimo politikos srityje? (Iš pradžių pateikiamas bendras klausimas, vėliau 
reikėtų tikslinti). 

4. Ar savivaldybė turi aiškią jaunimo politikos viziją, ar žinote kokia ji? Kokia, Jūsų požiūriu, ji turėtų būti? 

5. Kaip keitėsi (jeigu keitėsi) savivaldybės jaunimo politika, veikla nuo 2008 m. Ar krizė turėjo jai įtakos? Kokius 
pokyčius (teigiamus, neigiamus) pastebėjote? Įvardinkite pavyzdžių. 

6. Kaip per pastaruosius tris metus pasikeitė savivaldybės jaunimo poreikiai, situacija? Kokios problemos 
išryškėjo? Ar, Jūsų požiūriu, į tai atsižvelgta įgyvendinant jaunimo politiką, planuojant įvairias priemones 
savivaldybėje? 

7. Į kokias sritis, reikšmingas jaunimui, Jūsų nuomone, savivaldybė turėtų kreipti daugiau dėmesio? 

8. Kokią jaunimui skirtą ar su jaunimu susijusią veiklą savivaldybė įgyvendina sėkmingiausiai? Pateikite 
pavyzdžių. 

9. Ar jaunimo organizacijos aktyviai bendradarbiauja su savivaldybe? Pateikite pavyzdžių, kokiais būdais yra 
bendradarbiaujama su savivaldybe. 

10. Ar pakanka bendradarbiavimo su savivaldybe? Ar savivaldybė noriai bendradarbiauja? 

11. Kaip dalyvaujate priimant sprendimus dėl jaunimo politikos? Ar jaučiatės įtraukiami priimant sprendimus dėl 
jaunimo politikos? Pateikite pavyzdžių, kokių pasiūlymų esate pateikę savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, 
ar savivaldybės skyriams, savivaldybės tarybai per pastaruosius tris metus. Ar į pateiktus siūlymus buvo 
atsižvelgta, ir kaip? 

12. Kokiais būdais atstovaujate savivaldybės jaunimą? Pateikite konkrečių iniciatyvų pavyzdžių. 

13. Kaip atstovaujate socialiai pažeidžiamą jaunimą – kiek šis jaunimas yra pastebimas (adresuojamas) 
savivaldybės ir jaunimo organizacijų, jaunimui skirtų organizacijų veikloje?  

14. Jūsų nuomone, ar pakanka jaunimui veiklos Jūsų savivaldybėje? Kokie yra pagrindiniai su jaunio veikla susiję 
trūkumai? 

15. Ar savivaldybė skiria pakankamai išteklių jaunimo veiklai?  

16. Ar jūs / jaunimo organizacijos, / jaunimo grupės (jūsų žiniomis) kreipiatės / kreipiasi dėl paramos? Dėl kokios 
daugiausiai kreipiatės?  

17. Ar galite pateikti pavyzdžių, kaip savivaldybė parėmė jaunimo veiklą / jaunimo organizacijų veiklą? Ar žinote, 
kiek paramos gavote per pastaruosius trejus metus? Pateikite pavyzdžių.  

18. Ar turite kitų finansavimo šaltinių? Ar verslo įmonės, kiti rėmėjai remia jaunimo organizacijų / jaunimo veiklą 
jūsų savivaldybėje? Pateikite pavyzdžių? Kaip ši parama, jos apimtys kito per pastaruosius trejus metus? 

19. Ar savivaldybė, Jūsų nuomone, pakankamai informuoja apie savo veiklą? Iš kokių šaltinių paprastai sužinote 
apie savivaldybės veiklą jaunimo politikos srityje? 

20. Kokiais būdais jaunimo organizacijos informuoja jaunimą apie savo veiklą? 

21. Ar bendradarbiaujate (ar jaunimo organizacijos bendradarbiauja) su vietos žiniasklaida? 

22. Ar jaunimo organizacijos vykdo savo veiklos įsivertinimus? (Jei taip – gal galite pateikti įsivertinimo 
dokumentus?) 

23. Kokius projektus vykdėte per 2009 – 2011 m. laikotarpį? Iš kokių finansavimo šaltinių? Ar gaunate kokią nors 
paramą savo veiklai? Iš kokių finansavimo šaltinių?  
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24. Ar jaunimo organizacijos Jūsų savivaldybėje vykdo projektus su užsienio partneriais? Gal galite pateikti 
sąrašą (el. paštu)?  

25. Kiek savivaldybė prisideda prie tarptautinių ryšių mezgimo?  

26. Kokią sėkmingą bendradarbiavimo su savivaldybe patirtį galite įvardinti? Papasakokite plačiau. 

27. Kokią savivaldybės veiklą, iniciatyvą ar sprendimą jaunimo politikos srityje įvardintumėte kaip sėkmingą? 
Papasakokite, kas ir kaip inicijavo šią veiklą / iniciatyvą / sprendimą, kokie buvo jos / jo rezultatai? 

28. Gal galite nurodyti kitų aktyvių jaunimo organizacijų atstovų kontaktus kitiems interviu / apklausai? Gal 
sutiktumėte šiuos duomenis pateikti el. paštu? 
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 3 PRIEDAS. INTERVIU SU JAUNIMO POLITIKOS 
KOORDINATORIUMI (-E) KLAUSIMYNAS 

1. Papasakokite apie savo: 

 Darbo turinį ir apimtis per pastaruosius tris metus; 

 Priemones/veiklas/prioritetus, numatytus JRK veiklos plane; 

 kokios papildomos funkcijos yra deleguotos JRK.  

2. Kokiose savivaldybės ar nacionalinio lygmens darbo grupėse dalyvaujate? Kokius pasiūlymus teikėte šioms 
darbo grupėms per pastaruosius trejus metus, ir kaip į juos buvo atsižvelgta? 

3. Ar yra patvirtinti JRK darbo planai jūsų savivaldybėje? Kaip jie sudaromi? 

4. Ar vykdomas JRK darbo įvertinimas, kaip tai atliekama? 

5. Ar sudarytos sąlygos JRK kelti kvalifikaciją; papasakokite, kaip kėlėte kvalifikaciją per pastaruosius trejus 
metus? Ar dalyvavote mokymuose, stažuotėse ar pan., pateikite pavyzdžių. 

6. Į kokias pagrindines sritis nukreipta jaunimo politika Jūsų savivaldybėje? 

7. Kaip derinama jaunimo politika ir kitos politikos, nukreiptos į vaikus, kuo skiriasi šios politikos, kaip skiriasi 
vaikų (iki 18 m.) ir jaunimo (14-29 m.) poreikiai? 

8. Kokiu pagrindu formuojama savivaldybės jaunimo politika? Kaip nustatomi jaunimo poreikiai ir savivaldybės 
jaunimo politikos prioritetai? (Pateikti tokią informaciją, jeigu jos savivaldybėje esama) 

9. Ar savivaldybėje esama jaunimo poreikių nustatymo sistemos, stebėsenos sistemos, ar renkami duomenys 
apie jaunimą, jaunimo situaciją ir jaunimo poreikius? 

10. (Jeigu paminėta, jog atliekami tyrimai) Kiek šie tyrimai panaudojami formuojant savivaldybės politiką? (jei 
mažai – kodėl, jei naudojami – kaip, pateikti pavyzdžių) 

11. Kokie skyriai Jūsų savivaldybėje prisideda prie jaunimo politikos įgyvendinimo? 

12. Papasakokite, kokiais būdais skyriai bendradarbiauja įgyvendindami jaunimo politiką, kiek jaunimo klausimai 
įtraukiami į kitų skyrių veiklą? 

13. Kokie klausimai svarstomi jaunimo reikalų tarybos posėdžiuose?  

14. Papasakokite, kaip vyksta bendradarbiavimas su jaunimu? Kokiu būdu užtikrinamas jaunimo dalyvavimas 
įgyvendinant jaunimo politiką? 

15. Kiek jaunimas dalyvauja posėdžiuose, sprendimuose dėl savivaldybės veiklos jaunimo klausimais? Ar įvairios 
organizacijos dalyvauja, ar dažniausiai tos pačios? Ar savivaldybė imasi veiksmų pritraukti jaunimą, ar pačios 
organizacijos siekia dalyvauti? 

16. Ar esama iniciatyvos iš jaunimo pusės, pvz.: ar jaunimo organizacijos teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos 
tobulinimo, arba išsakydamos jaunimo poreikius? Pateikite pavyzdžių, kokie pasiūlymai buvo pateikti, kokius 
poreikius dažniausiai (daugiausiai) išreiškia jaunimo atstovai? 

17. Kokių socialiai pažeidžiamo jaunimo grupių yra Jūsų savivaldybėje, t.y. jaunimo, kurie gyvena sudėtingoje 
situacijoje, dėl socialinės atskirties, diskriminacijos, sudėtingų socialinių sąlygų? 

18. Kaip savivaldybėje sprendžiami „neorganizuoto“, „nemotyvuoto“ ar „probleminio jaunimo“ klausimai? Kaip 
identifikuojate šią grupę? Koks tai jaunimas? Ar savivaldybėje veikia šio jaunimo integracijos sistema?  

19. Ar savivaldybės skiriamas biudžetas jaunimo projektų finansavimui atitinka jaunimo poreikius (kokią dalį 
projektų finansuoja, kokio tipo tai projektai?) 

20. Jūsų nuomone, ar pakanka veiklos savivaldybės jaunimui, tokios, kokia pageidautų užsiimti? Ar tokios veiklos 
daugėja/mažėja? Nuo ko, Jūsų nuomone, tai priklauso? 

21. Ar yra savivaldybėje asmenų dirbančių su jaunimu? Kas daugiausiai užsiima tokiu darbu (nevyriausybinės 
organizacijos? Prie bažnyčių esančios organizacijos). 

22. Ar savivaldybė finansuoja tokių asmenų veiklą? 
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23. Kaip daugiausiai skleidžia informaciją jaunimui? Kokio tipo tai informacija (Politikos įgyvendinimo klausimus ar 
apie įvairią jaunimo veiklą? (kaip atskirti tai?) 

24. Ar bendradarbiaujate su žiniasklaida? Pvz.: ar teikiate informaciją vietinėms medijoms (spaudai, radijuj, 
televizijai) apie jaunimui skirtą veiklą? 

25. Su kokiomis organizacijomis bendradarbiaujate skleisdami informaciją jaunimui? 

26. Kaip vertinate informacijos skaidą? Ko reikėtų, kad būtų geresnė? 

27. Kaip vertinate savivaldybės jaunimo politikos sėkmę (t.y. – rezultatyvumą, pvz.: ar turi kokių nors rodiklių, iš 
kur žino, gerai ar silpnai įgyvendina šią politiką?) 

28. Pateikite sėkmingų savivaldybės įgyvendintų veiklų jaunimui, ar sėkmingo bendradarbiavimo su jaunimu 
savivaldybėje pavyzdžių. 

29. Kiek savivaldybei reikšmingi tarptautiniai ryšiai, įgyvendinant jaunimo politiką? Ar esama tokių, kaip jie veikia 
savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą? 

30. Kaip keitėsi jaunimo politikos įgyvendinimas nuo 2008 m.? Ar buvo kokių esmingesnių pokyčių? Klausti apie:  
 savivaldybės jaunimo politikos kryptis,  
 finansavimą (augo, mažėjo), 
 jaunimo aktyvumą(didėjo, mažėjo), 
 tarptautinių ryšių reikšmę. 
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 4 PRIEDAS. JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS 
(-ĖS) KLAUSIMYNAS DUOMENIMS APIE JAUNIMO 
POLITIKOS ĮGYVENDINIMĄ SAVIVALDYBĖJE 
SURINKTI 

Gerbiamasis (-oji), 
Jaunimo reikalų departamento užsakymu Viešosios politikos ir vadybos institutas vykdo Jaunimo politikos 
įgyvendinimo savivaldybėse vertinimą. Šio vertinimo dalis – savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių apklausa. 
Klausimyne prašoma pateikti faktinę informaciją apie savivaldybėje vykdomą jaunimo politiką ir Jūsų nuomonę 
apie jaunimo politikos įgyvendinimo poreikius, sėkmingumą.  
 
Maloniai prašome apklausos anketą užpildyti iki 2011 m. rugsėjo 20 d. ir pateikti savivaldybės vertintojui 
elektroniniu paštu:       . 
 
Savivaldybė:       <įrašykite savivaldybės, kurią atstovaujate, pavadinimą> 
 
Klausimyną pildė:       <įrašykite savo vardą ir pavardę> 
 
 
 

A. SAVIVALDYBĖS KONTEKSTAS 
 
A1. Koks bendras gyventojų skaičius yra Jūsų savivaldybėje? Įrašyti:       
 
A2. Jaunų žmonių (14 – 29 metų) skaičius savivaldybėje. Įrašyti:       

 

 

Savivaldybėje 
gyvenantys 

jauni žmonės 

Registruotų 
jaunų 

bedarbių 
skaičius 

savivaldybėje 

Negalią 
turintys jauni 

žmonės 
savivaldybėje 

Į policijos 
įskaitą įtrauktų 
jaunų žmonių 

skaičius 
savivaldybėje 

Vaikų dienos 
centro 

veikloje 
dalyvaujantys 
jauni žmonės 

Atviro 
jaunimo 
centro 

veikloje 
dalyvaujantys 
jauni žmonės 

Iš viso       
Vaikinų       
Merginų       
 
A3. Kokios pagrindinės problemos šiuo metu yra Jūsų savivaldybėje jaunimo politikos srityje? Aprašykite 
žemiau pateiktame langelyje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PRIELAIDOS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI 
 
Jaunimo politikos formavimas ir teisės aktų struktūra 
 
B1. Prašome lentelėje pažymėti, kurie iš šių dokumentų yra patvirtinti savivaldybėje. Įrašykite naujose eilutėse 
tuos dokumentus, kurie yra patvirtinti jūsų savivaldybėje, bet čia nėra nurodyti.  
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Dokumento tipas Kiek yra tokių 
šiuo metu 
galiojančių 

dokumentų? 
1. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta savivaldybės jaunimo politikos koncepcija  
2. Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai dėl savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų 

ir tarybos sudėties patvirtinimo  

3. Savivaldybės institucijų dokumentai, kuriais atstovai deleguojami į savivaldybės jaunimo 
reikalų tarybą  

4. Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai dėl jaunimo politikos strategijos rengimo  
5. Savivaldybės jaunimo politikos strategija  
6. Savivaldybės institucijų priimti teisės aktai dėl jaunimo politikos programos rengimo.  
7. Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programa  
8. Jaunimo reikalų tarybos nuostatai  
9. Patvirtintas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2009 m.   
10. Patvirtintas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2010 m.  
11. Patvirtintas savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos planas 2011 m.  
12. Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2009 m.  
13. Jaunimo reikalų tarybos veiklos ataskaita už 2010 m.  
14. Jaunimo reikalų koordinatorės/-iaus pareiginiai nuostatai  
15. Jaunimo reikalų koordinatorės/-iaus darbo programa 2009 metams  
16. Jaunimo reikalų koordinatorės/-iaus darbo programa 2010 metams  
17. Jaunimo reikalų koordinatorės/-iaus darbo programa 2011 metams  
18. Jaunimo reikalų koordinatorės/-iaus veiklos ataskaita už 2009 m.  
19. Jaunimo reikalų koordinatorės/-iaus veiklos ataskaita už 2010 m.  
20. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl lėšų savivaldybės biudžete jaunimo politikai įgyvendinti 

(jeigu toks yra)  

21. Savivaldybės institucijų leidžiami kiti teisės aktai, užtikrinantys jaunimo politikos 
įgyvendinimą savivaldybėje (detalizuokite, įrašydami naujas eilutes lentelėje)  

 
B2. Ar esama jaunimui reikšmingų sričių, kurių, Jūsų nuomone, savivaldybės įgyvendamos priemonės neapima? 
(įrašykite žemiau): 
 

 Savivaldybės jaunimo politika apima visas jaunimui reikšmingas sritis, problemas, poreikius 
 Savivaldybės jaunimo politika galėtų skirti daugiau dėmesio šioms sritims, problemoms, poreikiams  

(išvardinkite žemiau pateiktoje lentelėje): 
 
 
 
 
 
 
 
B3. Kaip keitėsi jaunimo politikos klausimų įtraukimas į savivaldybės politiką nuo 2008 m.? 
 

 Jaunimo politikos klausimai vis labiau įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių darbotvarkę 
 Jaunimo politikos klausimai vis mažiau įtraukiami į kitų savivaldybės skyrių darbotvarkę 
 Nėra reikšmingų pokyčių 

 
B4. Kiek lėšų savivaldybės biudžete yra skirta jaunimo politikai įgyvendinti 2008-2011 m.?  
 

Metai Suma, Lt 
2008  
2009  
2010  
2011  

 
B5. Kaip keitėsi skiriamų lėšų jaunimo politikai apimtis nuo 2008 m.? (pažymėkite vieną teisingą atsakymą): 
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 Jaunimo politikai skiriama vis daugiau lėšų 
 Skiriamų lėšų apimtis sumažėjo 
 Skiriamų lėšų apimtis nepakito 
 Kita       

 
Jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos ir valstybės tarnautojai 
 
B6. Kokios savivaldybės įsteigtos institucijos ir įstaigos įgyvendina jaunimo politiką savivaldybėje? 

 
 
 
 
 

 
B7. Ar turite Atvirą jaunimo centrą savo savivaldybėje?  
 

 Taip  
 Ne 

 
Jeigu atsakymas TAIP: 
AJC pavadinimas AJC kontaktai Jaunimo darbuotojų skaičius, dirbančių 

tiesiogiai su jaunimo (socialiniai 
darbuotojai, psichologai, kt.) 

AJC lankytojai 

    
 
 

B8. Kiek ir kokių valstybės tarnautojų yra atsakingi už jaunimo politikos įgyvendinimą Jūsų savivaldybėje? 
(nurodykite darbuotojų skaičių/kiek darbuotojų yra atsakingi tik už jaunimo politikos įgyvendinimą, kiek 
darbuotojų įgyvendina jaunimo politiką greta kitų veiklų, nurodykite, kokiuose skyriuose).  
 
Skyrius  Įgyvendina tik jaunimo 

politiką (darbuotojų 
skaičius) 

Įgyvendina jaunimo politiką 
greta kitų veiklų 

(darbuotojų skaičius) 
   
   
   
   
 
B9. Kaip keitėsi skiriamų etatų jaunimo politikai įgyvendinti skaičius nuo 2008 m.?  

 Didėjo 
 Mažėjo 
 Nepakito 
 Kita       

 
B10. Jūsų nuomone, pakankamai ar nepakankamai darbuotojų skirta jaunimo politikos įgyvendinimui 
savivaldybėje? (pažymėkite sąraše žemiau): 
 
  Jaunimo politikai įgyvendinti skirtas tinkamas darbuotojų ir darbo valandų kiekis 
  Jaunimo politikai įgyvendinti skirtas tinkamas darbuotojų skaičius, tačiau per daug papildomų veiklų 
  Jaunimo politikai įgyvendinti skirta per mažai darbuotojų 
  Kita       
 
B11. Ar savivaldybėje yra patvirtinta savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau - SJRT)? 
 

 Taip  
 Ne 
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Prašome nurodyti kitas institucijas ir organizacijas, kurios aktyviai dalyvauja jaunimo politikos įgyvendinime, 
jos formavime 
 
Jaunimo reikalų koordinatoriaus/-ės (JRK) darbo sąlygos 
 
B12. Prašome nurodyti, kam esate (jaunimo reikalų koordinatorius) tiesiogiai pavaldus  
 

 Administracijos direktoriui 
 Savivaldybės struktūrinio padalinio vedėjui (nurodykite padalinio pavadinimą:       

 
B13. Ar savivaldybėje turite atlikti kitas, su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (toliau - SJRK) 
nesusijusias, funkcijas?  
 

 Ne 
 Taip (nurodykite kokias funkcijas):       

 
B14. Kiek procentų savo darbo skiriate jaunimo reikalams?  
 
 Procentai:       
 
B15. Nuo kada dirbate SJRK?  
 
Įrašyti:       
B16. Kokios Jūsų, kaip SJRK, prioritetinės kryptys 2011-2012 m. savivaldybėje? 
 
 
 
 
 
 
B17. Pažymėkite Jūsų atliekamas jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijas: 
 

 Inicijuojate jaunimo politikos įgyvendinimo priemones. 
 Rengiate savivaldybės mero, tarybos, administracijos direktoriaus tvirtinamų dokumentų, susijusių su jaunimo 

politika ir jos įgyvendinimu, projektus. 
 Kaupiate ir skleidžiate informaciją visuomenei, jaunimui ir jaunimo organizacijoms. 
 Rengiate metines jaunimo padėties ir jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčių savivaldybėje apžvalgas. 
 Koordinuojate savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą. 
 Vykdote tarp-institucinį bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje. 
 Bendradarbiaujate su jaunimo organizacijų apskrituoju stalu (regionine jaunimo organizacijų taryba), jaunimo 

organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis. 
 Atstovaujate jaunimo interesus, jaunimo politikos klausimus darbo grupėse ir komisijoje. 
 Inicijuojate jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus Europos Sąjungos ir Lietuvos fondams. 
 Dalyvaujate plėtojant bendradarbiavimą jaunimo politikos įgyvendinimo srityje su kitomis savivaldybėmis ir 

užsienio šalimis. 
Kita:       
 
B18. Kiek pateikėte pasiūlymų savivaldybės institucijoms ir įstaigoms per 2008-2011 m. laikotarpį? (įrašykite 
žemiau): 
 
 
 
 
B19. Kokie tai buvo pasiūlymai? (įrašykite žemiau): 
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B20. Jūsų nuomone, į kuriuos pasiūlymus buvo atsižvelgta? (įrašykite žemiau): 
 
 
 
 
 
B21. Į kokias darbo grupes, komisijas (nurodykite skaičių ir tematiką) esate įtrauktas/įtraukta savo 
kompetencijos klausimais? (įrašykite žemiau): 
 
 
 
 
 
 
B22. Ar veiklos, susijusios su jaunimo politikos įgyvendinimu, įtrauktos į savivaldybės struktūrinio padalinio 
(skyriaus, administracijos), kuriam priklausote, veiklos planą? 

 Taip. 
 Daugiau taip. 
 Daugiau ne. 
 Ne. 

 
B23. Ar, Jūsų vertinimu, savivaldybėje sudaromos sąlygos JRK kelti kvalifikaciją? 

 Taip. 
 Daugiau taip. 
 Daugiau ne. 
 Ne. 

 
B24. Įvardinkite lentelėje, kaip per pastaruosius trejus metus kėlėte kvalifikaciją. Įrašykite renginių, mokymų, jų 
temų pavadinimus, bei įvardinkite kieno iniciatyva ir lėšomis kvalifikacijos kėlimo renginiai buvo organizuojami 
ir finansuojami. 

Metai Kursai / seminarai (aprašymas) 
2008  
2009  
2010  
2011  

 
B25. Ar jūsų galimybės kelti kvalifikaciją per pastaruosius trejus metus sumažėjo ar padidėjo? 
 

 Sumažėjo 
 Liko tos pačios 
 Padidėjo 
 Nežinau/negaliu atsakyti 

 
B26. Kokių kvalifikacijos tobulinimo renginių, mokymų poreikį jaučiate labiausiai? 
 
 
 
 
 
 

C. JAUNIMO DALYVAVIMAS 
 
C1. Apibūdinkite, kaip jaunimas ir kitų institucijų atstovai yra įtraukiami į jaunimo politikos formavimo ir 
įgyvendinimo procesus? 

Verslo atstovai  
Jaunimo NVO  
Žiniasklaidos atstovai  
Kita  
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C2. Ar jaunimas Jūsų savivaldybėje turi galimybes dalyvauti vietos bendruomenių, vietos organizacijų 
savivaldoje? 
 

 Taip 
 Ne 
 Nežinau/negaliu atsakyti 

 
Jeigu atsakymas TAIP, įvardinkite jaunimo dalyvavimo savivaldoje pavyzdžių: 
 
 
 
 
 
C3. Įrašykite, kokios su jaunimu dirbančios valstybinės organizacijos veikia Jūsų savivaldybėje 
 

Organizacija Organizacijos tipas Veiklos tikslas 
1.    
2.    
3.    
4.    

5.    
 
C4. Ar jaunimas Jūsų savivaldybėje turi galimybes dalyvauti su jaunimu dirbančių valstybinių organizacijų 
savivaldoje? 
 

 Taip 
 Ne 
 Nežinau/negaliu atsakyti 

 
Jeigu atsakymas TAIP, įvardinkite jaunimo dalyvavimo savivaldoje pavyzdžių: 
 
 
 
 
 
C5. Įrašykite, kokios su jaunimu dirbančios nevalstybinės organizacijos ir jaunimo NVO veikia Jūsų 
savivaldybėje: 
 

Organizacija Organizacijos tipas 
(pvz., religinė, 

pilietinė, politinė ..) 

Veiklos tikslas 

   
   
   
   

   
 
C6. Ar jaunimas Jūsų savivaldybėje turi galimybes dalyvauti su jaunimu dirbančių nevalstybinių organizacijų 
savivaldoje? 
 

 Taip 
 Ne 
 Nežinau/negaliu atsakyti 
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Jeigu atsakymas TAIP, įvardinkite jaunimo dalyvavimo savivaldoje pavyzdžių: 
 
 
 
 
 
C7. Nurodykite formalaus švietimo įstaigų ir organizacijų, teikiančių neformalaus švietimo paslaugas jaunimui, 
veikiančių savivaldybėje skaičių. Kokioje dalyje šių įstaigų veikia jaunimo savivalda: 
 

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

dalyvauja savivaldoje, 
skaičius 

Formalaus švietimo įstaiga   
Organizacijos, teikiančios neformalaus švietimo 
paslaugas jaunimui   

 
Pakomentuokite, pateikite jaunimo dalyvavimo švietimo įstaigų savivaldoje pavyzdžių: 
 
 
 
 
 
C8. Kiek savivaldybėje įgyvendinta projektų ir programų, skirtų mokinių ir studentų savivaldai stiprinti, nuo 
2008 m.? Nurodykite mokinių ir studentų savivaldos atstovų, dalyvavusių programose bei priemonėse, skirtose 
mokinių ir studentų savivaldai stiprinti, skaičių ir lėšas, skirtas šioms iniciatyvoms.  
 

Metai Savivaldybėje įgyvendinta 
projektų ir programų, skirtų 

mokinių ir studentų savivaldai 
stiprinti skaičius 

Mokinių ir studentų savivaldos 
atstovų, dalyvavusių programose bei 

priemonėse, skirtose mokinių ir 
studentų savivaldai stiprinti skaičius 

Skirtos lėšos, Lt. 

2008    
2009    
2010    
2011    
 
C9. Ar savivaldybė organizuoja darbą su formalaus ir neformalaus švietimo įstaigų vadovais, siekiant užtikrinti 
šiose įstaigose mokinių ir studentų savivaldos stiprinimą? (pažymėkite vieną teisingą atsakymą): 
 
  Taip, ir formalaus ir neformalaus švietimo įstaigų vadovams 
  Tik formalaus švietimo įstaigų vadovams 
  Tik neformalaus švietimo įstaigų vadovams 
  Neorganizuoja 
 
C10. Kiek savivaldybėje yra globos įstaigų, kurioms priklauso jauni žmonės (14-29 metų)? Keliose iš šių įstaigų 
jaunimas dalyvauja savivaldoje? (įrašykite žemiau pateiktoje lentelėje): 
 
Globos įstaigų skaičius Globos įstaigų, kurių savivaldoje dalyvauja jaunimas, 

skaičius 
 
  

 
C11. Ar jaunimas Jūsų savivaldybėje turi galimybes dalyvauti savivaldybės tarybos ir/ar kitų komitetų, komisijų 
(išskyrus Jaunimo reikalų tarybą) posėdžiuose? 
 

 Taip 
 Ne 
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Jeigu atsakymas TAIP, įvardinkite jaunimo dalyvavimo savivaldybės posėdžiuose (išskyrus jaunimo reikalų 
tarybą) pavyzdžių: 
 
 
 
 
 
C12. Kiek savivaldybėje buvo surengta posėdžių, kuriuose būtų sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai nuo 
2008 m. Į kelis iš šių posėdžių buvo kviečiami jaunimo atstovai? 
Metai  Posėdžių jaunimui aktualiais klausimais 

skaičius 
Posėdžių, kuriuose dalyvavo jaunimo atstovai 
skaičius 

2008   
2009   
2010   
2011   
 
C13. Jūsų nuomone, kaip kito jaunimo organizacijų galimybės atstovauti jaunimo interesus savivaldybėje nuo 
2008 m.? (pažymėkite vieną teisingą atsakymą): 
 
  Padidėjo 
  Sumažėjo 
  Nepakito 
 
C14. Įvertinkite jaunimo organizacijų aktyvumą siūlant savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčius. 
Pateikite SAVO NUOMONĘ, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – nėra jokio aktyvumo, o 5 – labai 
intensyvus/aktyvus ): 

1 
(visiškai pasyvus) 2 3 4 5 

(labai aktyvus) 

     
 
C15. Kaip kito jaunimo organizacijų aktyvumas siekiant savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo pokyčių 
nuo 2008 m. : 
 
  Išaugo 
  Sumažėjo 
  Nepakito  
 
C16. Kaip, Jūsų nuomone, galima būtų padidinti jaunimo aktyvumą dalyvaujant savivaldoje? Kokios pagrindinės 
kliūtys, ir kaip jas spręsti?  
 
 
 
 
 
 
 
Jaunimo veikla 
 
C17. Ar savivaldybėje yra veikianti jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga (Apskritasis stalas)? 
 

 Taip. Nurodykite organizacijų narių skaičių:       
 Ne 

 
C18. Prašome nurodyti kitas aktyviai veikiančias jaunimo organizacijas, kurios aktyviai dalyvauja jaunimo 
politikos įgyvendinime, jos formavime: 
 



173 

 
 
 
 
 
 
C19. Kiek savivaldybės teritorijoje, Jūsų žiniomis, veikia neformalių jaunimo grupių? Jaunimo neformali grupė – 
susidaranti individų bendrų interesų pagrindu, veikianti ir pastebima (identifikuojama) bendruomenėje ne 
mažiau kaip 1 metus. Jeigu tokių grupių yra labai daug, įvardinkite apytikslį skaičių intervale, įvardinkite kokios 
tai grupės.  
 
 
 
 
 
 
 
C20. Jūsų nuomone, ar savivaldybės jaunimui pakanka galimybių dalyvauti jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje 
Jūsų savivaldybėje? Pažymėkite vieną teisingą atsakymą: 
 
  Jaunimas turi daug galimybių dalyvauti veikloje 
  Veiklos pakanka, tačiau tik dalis jaunimo turi galimybes dalyvauti šioje veikloje 
  Tokios veiklos labai mažai 
  Kita       
 
C21. Kaip, Jūsų nuomone, galima būtų padidinti jaunimo dalyvavimą jaunimo ir jaunimui skirtoje veikloje? 
Kokios pagrindinės kliūtys Jūsų savivaldybėje, ir kaip jas spręsti?  
 
 
 
 
 
 
 

D. PARAMA JAUNIMUI 
 
Finansinė parama 
 
D1. Nurodykite, kiek lėšų buvo skirta žemiau išvardintai paskirtimi nuo 2008 m. 
 
 2008 2009 2010 2011 
 Finansuotų 

organizacijų 
skaičius 

Lėšos, 
Lt 

Finansuotų 
organizacijų 

skaičius 

Lėšos, 
Lt 

Finansuotų 
organizacijų 

skaičius 

Lėšos, 
Lt 

Finansuotų 
organizacijų 

skaičius 

Lėšos, 
Lt 

Savivaldybės 
teritorijoje 
veikiančių 
jaunimo ir su 
jaunimu 
dirbančių 
organizacijų 
administravimo 
išlaidoms 
padengti 

        

Neformalių 
jaunimo grupių 
finansuotų 
projektų 
skaičius ir jiems 
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 2008 2009 2010 2011 
 Finansuotų 

organizacijų 
skaičius 

Lėšos, 
Lt 

Finansuotų 
organizacijų 

skaičius 

Lėšos, 
Lt 

Finansuotų 
organizacijų 

skaičius 

Lėšos, 
Lt 

Finansuotų 
organizacijų 

skaičius 

Lėšos, 
Lt 

skiriamos lėšos 
iš savivaldybės 
biudžeto 
Lėšų skyrimas 
jaunimo ir su 
jaunimu 
dirbančioms 
organizacijoms 
ilgalaikiam 
turtui įsigyti 
arba 
remontuoti 
(renovuoti) 
organizacijų 
patalpas  

        

Lėšos skirtos 
jaunimo centrų 
ar atvirųjų 
erdvių 
steigimui ir 
priežiūrai24 

        

Kita 
(įvardinkite)         

 
D2. Ar neformalios grupės gali dalyvauti savivaldybės įstaigų skelbiamuose projektų finansavimo konkursuose? 
 
  Taip, gali dalyvauti savivaldybės skelbiamuose projektų finansavimo konkursuose 
  Taip, gali dalyvauti savivaldybės įstaigų skelbiamuose projektų finansavimo konkursuose 
  Ne, negali dalyvauti. 
 
D3. Kokia dalis jaunimo organizacijų ir neformalių grupių prašymų finansuoti yra patenkinama? Nurodykite 
procentais žemiau pateiktoje lentelėje (pagal abu grupių tipus): 
 
 
 
 
 
 
D4. Įvertinkite kaip kito lėšų poreikis (kreipimasis dėl finansavimo) nuo 2008 m.: 
 

 Augo 
 Mažėjo 
 Nepakito 

 
D5. Kiek jaunimo organizacijų, jaunimui skirtų organizacijų ir neformalių grupių projektų buvo finansuota ir/ar 
bendrai finansuota nuo 2008 m.? Duomenis pateikite žemiau esančioje lentelėje: 
 

 2008 2009 2010 2011 
 Pilnai 

finansuotų 
projektų 
skaičius 

Bendrai 
finansuotų 

projektų 
skaičius 

Pilnai 
finansuotų 

projektų 
skaičius 

Bendrai 
finansuotų 

projektų 
skaičius 

Pilnai 
finansuotų 

projektų 
skaičius 

Bendrai 
finansuotų 

projektų 
skaičius 

Pilnai 
finansuot
ų projektų 

skaičius 

Bendrai 
finansuotų 

projektų 
skaičius 
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Jaunimo 
organizacij
ų projektai 

        

Jaunimui 
skirtų 
organizacij
ų projektai 

        

Neformalių 
jaunimo 
grupių 
projektai 

        

 
D6. Prašome nurodyti šiuo metu vykdomus ir planuojamus vykdyti projektus, skirtus jaunimui jūsų 
savivaldybėje 

 
Projekto pavadinimas Finansavimo šaltinis Laikotarpis  
   
   
   
   
   
 
Materialinė parama 
 
D7. Ar savivaldybė numato/ skiria lėšų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų instituciniam finansavimui? 

 Taip 
 Ne 

 
D8. Jeigu atsakėte NE, paaiškinkite kodėl neskiriama: 
 
 
 
 
 
 
D9. Jeigu atsakėte TAIP į ankstesnį klausimą, įvardinkite, kokiam skaičiui organizacijų savivaldybė skyrė 
patalpas veiklai per 2008 – 2011 m. laikotarpį? Kokiam skaičiui jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, 
buvo leista neatlygintinai naudotis savivaldybei priklausančiomis patalpomis, biuro įranga ir kitu ilgalaikiu 
turtu? Duomenis pateikite žemiau esančioje lentelėje: 

 Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, 
kurioms savivaldybės institucijų teisės aktais yra 

skirtos patalpos buveinei, skaičius 

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

patalpomis, biuro įranga ir kitu ilgalaikiu 
turtu skaičius 

2008   
2009   
2010   
2011   

 
D10. Koks šios materialinės paramos poreikis? Kiek organizacijų kreipėsi į savivaldybę dėl paramos buveinei per 
2008 - 2011 m. laikotarpį?  
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurios kreipėsi į savivaldybę dėl patalpų buveinei 

skyrimo, skaičius 

2008  
2009  
2010  
2011  
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D11. Nurodykite, kokia vertė savivaldybės perduoto ilgalaikio turto jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 
įstaigoms ir organizacijoms per 2008 - 2011 m. laikotarpį? 
 Perduoto turto vertė 
2008  
2009  
2010  
2011  
 
D12. Pateikite savivaldybės paramos jaunimo organizacijoms pavyzdžių, kuriuos laikote gerąja praktika (žemiau 
esančioje lentelėje): 
 
 
 
 

  
Kita parama  
 
D13. Kiek projektų savivaldybė kaip partneris įgyvendino kartu su jaunimo organizacijomis per 2008 – 2010 m. 
laikotarpį?  
 
 Bendrų savivaldybės ir jaunimo/su jaunimu dirbančių organizacijų projektų skaičius 
2008  
2009  
2010  
2011  
 
 
D14. Koks savivaldybės vaidmuo tokiuose projektuose?  
 
 
 
 
 
 
D15. Dėl kokios pagalbos, paramos daugiausiai kreipiasi jaunimo organizacijos? 
 

 Finansinės paramos (lėšų)  
 Patalpų suteikimo 
 Partnerystės 
 Kita       

 
D16. Kelioms jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms padėjote užmegzti tarptautinius ryšius per 
2008 – 2011 m. laikotarpį?  
 Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurioms savivaldybė padėjo užmegzti 

tarptautinius ryšius skaičius 

2008  
2009  
2010  
2011  
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D17. Ar jaunimo atstovai įtraukiami į savivaldybės tarptautines delegacijas? 
 

 Taip  
 Ne 

 
Pateikite pavyzdžių lentelėje žemiau: 
 
 
 
 
D18. Kiek jaunimo atstovų įtraukta į savivaldybės tarptautines delegacijas per 2008 – 2011 m. laikotarpį?  
 
 Jaunimo atstovų įtrauktų į savivaldybės tarptautines delegacija skaičius 
2008  
2009  
2010  
2011  
 
D19. Kiek renginių jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms suorganizuota savivaldybės lėšomis per 
2008 – 2011 m.? 
 
 Savivaldybės lėšomis suorganizuotų renginių jaunimo ir su jaunimu dirbančioms 

organizacijoms skaičius  

2008  
2009  
2010  
2011  
 
D20. Kiek savivaldybėje įgyvendinta mokymų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų ir 
specialistų, dirbančių su jaunimu kvalifikacijai tobulinti per 2008 – 2011 m. laikotarpį? 
 
 Savivaldybės lėšomis įgyvendintų mokymų jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

atstovų ir specialistų, dirbančių su jaunimu kvalifikacijai tobulinti skaičius  

2008  
2009  
2010  
2011  
 
D21. Kiek lėšų skirta iš savivaldybės biudžeto pirkti paslaugoms, kuriomis naudojosi jaunimo ir su jaunimu 
dirbančios organizacijos per 2008 – 2011 m.? 
 
 Lėšos, skirtos iš savivaldybės biudžeto pirkti paslaugoms, kuriomis naudojosi jaunimo ir su 

jaunimu dirbančios organizacijos 

2008  
2009  
2010  
2011  
 
Į žemiau pateiktą lentelę, įrašykite kokios tai buvo paslaugos: 
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D22. Kelioms jaunimo organizacijoms, buvo kompensuotos organizacijos registravimo išlaidos per 2008 – 2011 
m.? 
 
 Organizacijų, kurioms buvo kompensuotos organizacijos registravimo išlaidos, skaičius 
2008  
2009  
2010  
2011  
 
 

E. JAUNIMO NEFORMALUS UGDYMAS, JAUNIMO MOKYMAI IR KONSULTAVIMAS 
 
Asmenys, dirbantys su jaunimu  
 
E1. Ar savivaldybės teritorijoje įgyvendinami mokymai, kvalifikacijos tobulinimo kursai asmenims dirbantiems 
su jaunimu? 
 

 Taip 
 Ne 

 
E2. Kiek savivaldybė finansavo projektų, skirtų su jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimo stiprinimui per 
2008 – 2011 m. laikotarpį? 
 
 Projektų, skirtų jaunimu dirbančių asmenų bendradarbiavimui stiprinti, skaičius 
2008  
2009  
2010  
2011  
 
E3. Kaip įvertintumėte bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir su jaunimu dirbančių asmenų? Pateikite SAVO 
NUOMONĘ, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – intensyvus bendradarbiavimas tarp savivaldybės ir su 
jaunimu dirbančiais asmenimis, o 7 – nėra bendradarbiavimo: 
 

1 
(labai glaudus 

bendradarbiavimas) 
2 3 4 

5 
(jokio 

bendradarbiavimo) 
     

 
E4. Kiek programų, priemonių bei projektų, užtikrinančių asmenų, dirbančių jaunimo neformalaus ugdymo 
srityje, apsikeitimą informacija ir patirtimi Įgyvendinta savivaldybės lėšomis, kiek lėšų skirta šioms 
iniciatyvoms? 
 
 Iniciatyvų skaičius Skirta lėšų 
2008   
2009   
2010   
2011   
 
E5. Jūsų nuomone, kokie yra asmenų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijos tobulinimo poreikiai: 
 
 
 
 
 
 
Jaunimo neformalus mokymas ir konsultavimas 



179 

 
E6. Ar Jūsų savivaldybė tiria jaunimo mokymo, konsultavimo poreikius? 
 

 Taip 
 Ne 

 
E7. Ar Jūsų žiniomis kitos (jaunimo ar su jaunimu dirbančios) organizacijos tiria jaunimo mokymo, konsultavimo 
poreikius? 
 

 Taip 
 Ne 

 
Jei atsakėte TAIP, įvardinkite šias organizacijas:  
 
 
 
 
E8. Ar savivaldybė organizuoja arba finansuoja jaunimui skirtus mokymus ar konsultavimą, ypač neformalaus 
mokymo kursus, renginius?  
 

 Taip 
 Ne 

 
E9. Jeigu atsakėte TAIP, įvardinkite, kokius mokymų ar konsultavimo renginius, veiklas organizavote jaunimui 
(įvardinkite temas bei dalyvių skaičių):  
 
 Jaunimo neformalaus mokymo ir konsultavimo renginiai (temos, dalyvių skaičius, bent 

apytikslis) 
2008  
2009  
2010  
2011  
 
 
 
E10. Kiek savivaldybė finansavo projektų, skirtų jaunimo neformaliam mokymui ar konsultavimui, per 2008 – 
2011 m. laikotarpį? 
 
 Projektų, skirtų jaunimo mokymui, konsultavimui, skaičius 
2008  
2009  
2010  
2011  
 
E11. Kaip įvertintumėte neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugų prieinamumą jaunimui Jūsų 
savivaldybėje: 
 

1 
(neprieinama) 2 3 4 

5 
(Aukštas 

neformalaus 
mokymo ir 

konsultavimo 
kursų, renginių 
prieinamumas) 

     
 
E12. Kokios organizacijos, Jūsų žiniomis teikia neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugas jaunimui Jūsų 
savivaldybėje? 
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Organizacija Organizacijos tipas 

(pvz., atviras jaunimui 
centras, politinė 

organizacija, kultūros 
namai, mokyklos 

būrelis ...) 

Neformalaus mokymo, konsultavimo temos ir 
pobūdis 

   
   
   
   

   
 
E13. Kaip apibendrindami įvertintumėte neformalaus mokymo ir konsultavimo paslaugų, teikiamų jaunimui, 
kokybę Jūsų savivaldybėje: 
 

1 
(labai žema) 2 3 4 5 

(labai aukšta) 

     
 
E14. Jūsų nuomone, kokie yra jaunimo poreikiai neformaliam mokymui ir konsultavimui Jūsų savivaldybėje: 
 
 
 
 
 
 

F. JAUNIMO INFORMAVIMAS 
 
Jaunimo informavimas apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
 
 
 
F1. Kokias organizacijas savivaldybė informuoja apie jaunimo klausimų savivaldybėje svarstymą? 
 

 Visas jaunimo organizacijas, veikiančias savivaldybėje  
 Organizacijas, priklausančias „Apvaliajam stalui“ 
 Neformalias jaunimo grupes, veikiančias savivaldybėje 
 Su jaunimu dirbančias savivaldybės institucijas  
 Kita       

 
F2. Kokiomis priemonėmis skelbiama informacija apie jaunimo politikos įgyvendinimą? 
 

 Savivaldybės puslapyje 
 El. paštu 
 Teikiant informaciją spaudoje 
 Teikiant informaciją televizijoje 
 Per informacinius renginius 
 Plakatais ir skrajutėmis 
 Pristatant jaunimo politiką įvairiuose renginiuose 
 Neformaliais kanalais 
 Kita       

 
F3. Kiek savivaldybėje vykdyta diskusijų su jaunimo atstovais įvairiomis jaunimo politikos įgyvendinimo temomis 
per 2008 – 2011 m. laikotarpį? Kiek jaunų žmonių dalyvavo šiose diskusijose? 
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 Diskusijų skaičius Jaunuolių, dalyvavusių diskusijose 
skaičius 

2008   
2009   
2010   
2011   
 
F4. Ar, Jūsų nuomone, jaunimui šiuo metu skelbiamos informacijos apie jaunimo politikos įgyvendinimą 
pakanka? 
 

1 
(tikrai nepakanka) 2 3 4 

5 
(visiškai pakanka, 
informacijos daug, 
ji išsami, lengvai 

prieinama) 
     

 
Jaunimo veiklos žinomumas 
 
F5. Ar savivaldybė informuoja jaunimą apie jaunimui skirtą veiklą savivaldybės teritorijoje?  
 

 Taip 
 Ne 

 
F6. Kokiomis priemonėmis skelbiama informacija apie vykdomą veiklą jaunimui? 
 

 Savivaldybės puslapyje 
 El. paštu 
 Teikiant informaciją spaudoje 
 Teikiant informaciją televizijoje 
 Per informacinius renginius 
 Plakatais ir skrajutėmis 
 Pristatant jaunimo politiką įvairiuose renginiuose 
 Neformaliais kanalais 
 Kita       

 
 
 
F7. Kaip dažnai savivaldybėje vykdomi jaunimo informuotumo tyrimai? 
 

 Kartą per metus 
 Kartą per 2-5 metus 
 Rečiau negu 5 metus 
 Kol kas nebuvo vykdyti. 

 
F8. Ar savivaldybėje yra siekiama užtikrinti informacijos sklaidą dėl specifinės informacijos jaunimui per visus 
įmanomus informacijos sklaidos kanalus, kurios yra populiarios jaunimo tarpe?  
 

 Taip. Įvardinkite kaip:       
 Ne. Įvardinkite kodėl:       

 
F9. Ar savivaldybėje yra skatinamas jaunimo įsitraukimas ruošiant suprantamą, tikslingą informaciją, siekiant 
užtikrinti informacijos kokybę ir informacijos prieinamumą?  
 

 Taip. Įvardinkite kaip:       
 Ne. Įvardinkite kodėl:       
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F10. Ar savivaldybėje užtikrinamas jaunimo įsitraukimas skleidžiant informaciją ir teikiant konsultacijas 
(jaunimo darbo centrai, jaunimo organizacijos, visuomenės informavimo priemonės), siekiant padėti jaunimui 
prieiti prie jiems naudingos informacijos?  
 

 Taip. Įvardinkite kaip:       
 Ne. Įvardinkite kodėl:       

 
F11. Ar savivaldybė numato programas ar priemones, skirtas gerinti jaunimo informavimą? (žymėti "+") 
 

 Taip. Įvardinkite kaip:       
 Ne. Įvardinkite kodėl:       

 
 
F12. Jaunimui skirtos konferencijos 
 

Kiek konferencijų, skirtų 
jaunimui, jūsų savivaldybėje 
surengiama per metus? 

Įvardinkite skaičių Pakomentuokite 

Kada buvo organizuota paskutinį 
kartą? 

Įvardinkite metus ir mėn. Pakomentuokite 

Kiek jaunimo dalyvavo? Įvardinkite skaičių - 
 
F13. Ar, Jūsų nuomone, jaunimui šiuo metu skelbiamos informacijos apie jaunimo veiklą pakanka? 
 

1 
(tikrai nepakanka) 2 3 4 

5 
(visiškai pakanka, 
informacijos daug, 
ji išsami, lengvai 

prieinama) 
     

 
 
F14. Kaip, Jūsų nuomone, reikėtų gerinti jaunimo informuotumą? Kokios yra informuotumo gerinimo kliūtys? 
 
 
 
 
 
 
Jaunimo leidiniai 
 
F15. Nurodykite, kokie savivaldybėje leidžiami jaunimui skirti leidiniai. 
 
 
 
 
 
F16. Nurodykite, kokie savivaldybėje veikia savivaldybei skirti jaunimo ar jaunimui skirti interneto tinklaraščiai. 
 
 
 
 
 
 
G. TARPŽINYBIŠKUMAS, TARPSEKTORIŠKUMAS  
 
Jaunimo politiką integruojančios struktūros 
 
G1. Jeigu savivaldybėje veikia jaunimo reikalų taryba (SJRT) - kaip dažnai vyksta SJRT susitikimai ir posėdžiai? 
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G2. Kokios yra SJRT funkcijos, sprendžiami klausimai? Išvardinti 

 
 
 
 
 
 
G3. Kokių institucijų atstovai įtraukti į SJRT?  
 
 
 
 
 
 
G4. Kiek pasiūlymų pateikė jaunimo organizacijų atstovai jaunimo reikalų tarybai ir į kiek pasiūlymų buvo 
atsižvelgta nuo 2008 m.?  
Metai  Pateiktų pasiūlymų skaičius Pasiūlymų, į kuriuos buvo atsižvelgta skaičius 
2008   
2009   
2010   
2011   
 
Pakomentuokite, kokie tai buvo pasiūlymai ir į kuriuos atsižvelgta, jeigu neatsižvelgta - kodėl: 
 
 
 
 
 
G5. Kiek žinybų įtraukta į struktūras ir bendras darbo grupes, kurios sukurtos jaunimui aktualių klausimų 
sprendimui? (nurodyti skaičių) 
 

Politikai 
Administracijos 

atstovai Pavaldžios įstaigos 
Su jaunimu 

dirbančios NVO 
Jaunimo 

organizacijos Kita 
       

 
Jaunimo politikos integravimas savivaldybės strateginiuose dokumentuose ir kitų sričių planuose 
 
G6. Ar jaunimo politikos prioritetai ir priemonės numatytos savivaldybės strateginiame plane 
 

 Taip. Pakomentuokite:       
 Ne.  

 
G7. Nurodykite, kokių kitų savivaldybės struktūrinių padalinių veiklos planuose numatyti jaunimo politikos 
prioritetai ar priemonės: 
 

Padalinys Dokumentas Kokie jaunimo politikos prioritetai ar priemonės 
paminėti dokumente? 

   
   
   

 
Tarpžinybiniai, tarpsektoriniai tinklai 
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G8. Kokiu būdu skirtingi savivaldybės padaliniai bendradarbiauja tarpusavyje įgyvendindami jaunimo politiką? 
Pateikite konkrečių gerosios praktikos pavyzdžių: 
 
 
 
 
G9. Nurodykite, kokie jaunimo klausimai svarstyti savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų) posėdžiuose per 
2008 – 2011 m. laikotarpį? 
 
 Pagrindiniai jaunimo klausimai, svarstyti savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų) 

posėdžiuose 

2008  
2009  
2010  
2011  
 
G10. Kiek siūlymų priimta atsižvelgiant į jaunimo reikalų tarybos siūlymus per 2008 – 2011 m. laikotarpį? 
 
 Priimtų jaunimo reikalų tarybos siūlymų savivaldybei skaičius 
2008  
2009  
2010  
2011  
 
G11. Parašykite, kokie tai buvo siūlymai? 
 
 
 
 
 
G12. Ar jaunimo atstovai dalyvauja savivaldybės tarybos (komitetų, komisijų) posėdžiuose, svarstant jaunimui 
aktualius klausimus ir priimant sprendimus? 
 

 Taip beveik visuose posėdžiuose 
 Taip, kai kuriuose posėdžiuose 
 Labai retai dalyvauja 
 Ne, nedalyvauja  

 
G13. Kiek savivaldybėje šiuo metu veikia darbo grupių ir komisijų jaunimo politikos srityse, kuriose 
bendradarbiautų skirtingi savivaldybės padaliniai, spręsdami jaunimo klausimus? 
 
 
 
 
 
G14. Kokios suinteresuotosios šalys įtraukiamos į jaunimo klausimus svarstančias darbo grupes? 
 

 Privataus verslo atstovai 
 Žiniasklaidos atstovai 
 Nevyriausybinių organizacijų atstovai  

 
G15. Kokiais finansavimo šaltiniais (nacionalinių ir tarptautinių programų galimybėmis) naudojamasi, siekiant 
spręsti aktualius savivaldybės jaunimo politikos klausimus? (pvz.: tai gali būti ES struktūrinių fondų parama) 
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G16. Pateikite tokių projektų pavyzdžių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. JAUNIMO POLITIKOS TOBULINIMAS IR INOVACIJOS 
 
Jaunimo poreikių tyrimai ir jų vykdytojai 
 
H1. Kiek jaunimo situacijos tyrimų buvo atlikta savivaldybėje per 2008 – 2011 m. laikotarpį? Užpildykite žemiau 
esančią lentelę: 
 
Tyrimas  2008 2009 2010 2011 
Jaunimo ar atskirų jo grupių apklausos savivaldybėje     
Bendrieji jaunimo padėties tyrimai     
Kokybiniai (giluminiai) tyrimai susieti su jaunimo padėtimi     
Jaunimo padėties analizės atskirose jaunimo politikos srityse     
 
H2. Kokiomis temomis atlikti šie tyrimai? Įrašykite į žemiau pateiktą lentelę. Maloniai prašome pateikti šių 
tyrimų ataskaitas vertintojui el. paštu. 
 
 
 
 
H3. Kaip dažnai atliekami jaunimo situacijos tyrimai? 
 

 Kas metus ir dažniau 
 Kas 2-5 metus 
 Rečiau negu kas 5 metus 

 
H4. Ar su esamais žmogiškaisiais ir organizaciniais ištekliais savivaldybėje galima atlikti jaunimo situacijos tyrimą 
- ar yra privačių tyrėjų, konsultacinių įmonių, kitų organizacijų, kurios galėtų atlikti tokius tyrimus?  
 

 Yra 
 Nėra 

 
H5. Kokios organizacijos yra atlikusios jaunimo tyrimus savivaldybėje?  
 

 Nacionalinės įmonės 
 Tarptautinės įmonės 
 Privatūs asmenys 
 Nevyriausybinės organizacijos 
 Kita       

 
Jaunimo situacijos stebėsena 
 
H6. Ar savivaldybėje veikia jaunimo situacijos stebėsenos sistema? Kokie duomenys apie jaunimo situaciją 
renkami? Kur jie skelbiami? Aprašykite lentelėje žemiau. 
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H7. Ar jaunimas, su jaunimu dirbančios institucijos, įstaigos, organizacijos bei asmenys gali laisvai naudotis 
savivaldybės turimais duomenimis apie jaunimo situaciją?  
 

 Taip, studijos prieinamos viešai (nurodykite kur:      ) 
 Studijos viešai neprieinamos, tačiau kreipiantis į savivaldybę jos yra suteikiamos 
 Ne, duomenys yra savivaldybės nuosavybė ir kitos organizacijos negali jais naudotis 

 
H8. Ar organizacijos ar asmenys kreipiasi į savivaldybę dėl jaunimo situaciją apibūdinančių duomenų gavimo? 
 

 Taip 
 Labai retai 
 Ne, nesikreipia 
 Kita       

 
H9. Su kokiomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis savivaldybė (ir Jūs asmeniškai) bendradarbiauja/-te 
apsikeičiant, papildant, atnaujinant duomenis apie jaunimo situaciją? 
 
 
 
 
 
Jaunimo politikos vertinimas 
 
H10. Ar savivaldybėje atliekamas jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas? 
 

 Taip, sistemingai 
 Taip, yra buvę pavienių atvejų 
 Ne 

 
H11. Jeigu atsakėte TAIP, kaip dažnai savivaldybėje vykdomas vidinis/išorinis jaunimo politikos įgyvendinimo 
vertinimas?  
 

 Kartą per metus 
 Kartą per 2-5 metus 
 Rečiau negu 5 metus 
 Kol kas nebuvo vykdytas 

 
H12. Jeigu yra atliktų jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimų, pakomentuokite, kada, kas ir kokiu tikslu atliko 
šiuos vertinimus? Maloniai prašome pateikti šių tyrimų ataskaitas vertintojui el. paštu. 
 
 
 
 
 
 
Tyrimų rezultatų ir stebėsenos duomenų naudojimas 
 
H13. Ar jaunimo situacijos stebėsenos duomenys, tyrimai ir vertinimai taikomi tobulinant jaunimo politikos 
įgyvendinimą?  
 

 Taip 
 Ne 

 
H14. Jeigu atsakėte NE, pakomentuokite, kodėl jūsų nuomone nėra taikomi tyrimų rezultatai, kokios pagrindinės 
kliūtys: 
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H15. Jeigu atsakėte TAIP, pakomentuokite, kam taikomi stebėsenos, tyrimų ir vertinimų rezultatai, pateikite 
pavyzdžių: 
 
 
 
 
 
 
H16. Kuriuos iš šių veiksmų savivaldybė įgyvendino per 2008 – 2011 m. laikotarpį? (pažymėkite X veiksmus, 
kurie buvo įgyvendinti): 
 
 2008 2009 2010 2011 
Tyrimų rezultatai buvo panaudoti rengiant savivaldybės planus 
ir/arba programas     

Savivaldybė remdamasi tyrimų duomenimis teikė pasiūlymus 
rengiant nacionalines programas apie jaunimą, jaunimo veiklą ir 
politiką 

    

Tyrimų duomenys panaudoti jaunimo politikos efektyvumui 
įvertinti.      

 
H17. Ar tyrimai yra naudingi, t.y. pateikiamos rekomendacijos ir duomenys gali būti panaudojami politikos 
jaunimo tobulinimui? Pateikite SAVO NUOMONĘ, įvertindami skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – tyrimai yra labai 
naudingi, o 5 – visai nenaudingi): 
 

1 
(labai naudingi) 2 3 4 5 

(visai nenaudingi) 

     
 
H18. Pakomentuokite, kokių duomenų, žinių, informacijos trūksta priimant sprendimus, susijusius su jaunimo 
politikos formavimu ir įgyvendinimu: 
 
 
 
 
 
 
Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, geroji praktika 
 
H19. Ar per pastaruosius trejus metus Jūsų savivaldybėje buvo įdiegta esminių jaunimo politikos formavimo ar 
įgyvendinimo inovacijų? 
 

 Taip 
 Ne 
 Nežinau, negaliu atsakyti 

 
H20. Kokios inovacijos25 įdiegtos įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką per paskutiniuosius metu?  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
25 Inovacija - tai funkcinė, iš esmės pažangi naujovė, orientuota į seno pakeitimą nauju. Naujovė, anksčiau netaikyta 

savivaldybės veikloje. 
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H21. Prašome aprašyti konkrečias naujoves/iniciatyvas, kurios yra įgyvendinamos ir sėkmingai vykdomos jaunų 
žmonių arba su jais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H22. Kokį savivaldybės projektą, veiklą ar iniciatyvą, skirtą jaunimui, laikytumėte sėkmingos praktikos 
pavyzdžiu savo savivaldybėje? Pagrįskite, kodėl tai yra geroji praktika. 
 
 
 
 

I. TARPTAUTIŠKUMAS (TARPTAUTINIAI RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS) 
 
I1. Ar savivaldybė yra užmezgusi ryšius su kitų šalių jaunimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis 
savivaldybės institucijomis? 
 

 Taip.  
 Ne 

 
I2. Su kokiomis užsienio šalių jaunimo politiką formuojančiomis ir įgyvendinančiomis savivaldybės institucijomis 
bendradarbiaujama: 
 
 
 
 
 
 
I3. Kiek tarptautinių projektų jaunimo politikos srityje savivaldybės administracija įgyvendino per 2008 – 2011 
m. laikotarpį? 
 
 Įgyvendintų tarptautinių projektų skaičius Kokie tai projektai (pakomentuokite) 
2008   

2009   
2010   

2011   

 
I4. Kiek savivaldybės jaunimo politiką formuojančių bei įgyvendinančių savivaldybės administracijos atstovų 
dalyvavo tarptautiniuose renginiuose per 2008 – 2011 m. laikotarpį? 
 
 Savivaldybės jaunimo politiką formuojančių bei 

įgyvendinančių savivaldybės administracijos 
atstovų dalyvavusių tarptautiniuose 
renginiuose skaičius 

Kokie tai renginiai (pakomentuokite) 

2008   
2009   
2010   
2011   
 
I5. Ar savivaldybėje taikoma užsienio šalių geroji praktika įgyvendinant jaunimo politiką?  
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Pateikite pavyzdžių: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I6. Kiek renginių buvo surengta bendradarbiaujant su užsienio šalių savivaldybių jaunimo politiką 
formuojančiomis bei įgyvendinančiomis institucijomis per 2008 – 2011 m. laikotarpį. 
 
 Renginių skaičius Kokie tai renginiai (pakomentuokite) 
2008   
2009   
2010   
2011   
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