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JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  

ĮGYVENDINAMŲ PROGRAMŲ IR PRIEMONIŲ VYKDYMO 2012 M. I – IV KETVIRČIŲ ATASKAITA                                    
 

Programos ir 

priemonės 

pavadinimas 

Planuoti 

asignavimai 

metams 

(tūkst. litų) 

2012 m. 

viršplani

niai 

asignavi

mai 

(tūkst.. 

litų) 

Planuoti 

ataskaitinio 

laikotarpio 

asignavimai 

(nuo metų 

pradžios) 

(tūkst. litų) 

Ataskaitinio 

laikotarpio 

kasinės 

išlaidos 

(nuo metų 

pradžios) 

(tūkst.. litų) 

Per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios) faktiškai atlikti darbai 

Priežastys, dėl kurių 

planuota priemonė nebuvo 

įvykdyta/ lėšų per 

ataskaitinį laikotarpį (nuo 

metų pradžios) 

nepanaudojimo (viršijimo) 

priežastys ir tolesni 

veiksmai joms pašalinti 

1 2  3  7 8 

„Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos 2011-2013 metų priemonių plano priemones“ 

 3.1.2. priemonė 

„Parengti ir 

diegti jaunimo 

darbuotojų 

sertifikavimo ir 

jų rengimo 

programų 

akreditavimo 

sistemas“ 

0 0 100 94,787 2012 m. kovo 30 d. raštu Nr. 2S-374-(5.2) Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai buvo išsiųstas Jaunimo darbuotojų aprašas, kurio tikslas – 

formuoti ir kurti teisinę darbo su jaunimu bazę.  

Parengtas Jaunimo darbuotojų sertifikavimo ir programų akreditavimo 

tvarkos projektas. 

Planuoti veiksmai 

įgyvendinti, pasiektos 

suplanuotos veiksmų 

reikšmės. Liko nepanaudotų 

lėšų dėl sutaupymų, 

atliekant viešuosius 

pirkimus. 
ES ir 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Įgyvendinant  projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ įvykdytas 

viešasis pirkimas dėl jaunimo darbuotojų kompetencijų įvertinimų. 

Paslaugos tiekėjai suderino darbuotojų kompetencijų įvertinimo 

mechanizmą bei būsimas veiklas su Jaunimo reikalų departamentu. Buvo 

gautas patvirtinimas iš duomenų apsaugos inspekcijos dėl leidimo būti 

duomenų rinkėjais. Vertinimas pradėtas. Įvertinta 15 dalyvių. 

Suderinta techninė specifikacija su Europos socialinio fondo agentūra dėl 

jaunimo darbuotojų sertifikavimo sistemos įgyvendinimo. 

 3.2.1. priemonė 

„Plėtoti esamus 

ir kurti naujus 

atvirus jaunimo 

centrus ir erdves, 

įgyvendinant 

Atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių 

koncepciją“ 

40 Sausio 10 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-

11-(1.4) paskelbti Atvirų jaunimo centrų veiklos programų finansavimo 

2012 metais ir Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 

2012 metais konkursų nuostatai.  

Kovo 1 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymu finansuoti 

11 atvirų jaunimo centrų , jiems skirta 120 tūkst. Lt., ir 11 atvirų jaunimo 

erdvių, kurioms skirta 60 tūkst. Lt. Nefinansuoti 8 jaunimo centrai ir 18 

atvirų erdvių.  

Per metus aplankyti Zarasų jaunimo ir Alytaus miesto bendruomenės 

centrai bei Širvintų jaunimo centrai, atliktas monitoringas ir patikrinta 

veikla. 

Per metus konsultuotos 62 institucijos ir organizacijos, plėtojančios ir/ ar 

norinčios plėtoti atvirą darbą su jaunimu. 
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Balandžio 20 d. organizuotas susitikimas su projekto „Partnerystės tarp 

valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą 

jaunimo politiką“ jaunimo centrų darbuotojais, siekiant aptarti projekto 

metu įgyvendintas veiklas, sėkmes ir nesėkmes, pateiktos rekomendacijos 

tolimesnėms veikloms.  

Spalio 29-30 d. organizuoti mokymai savivaldybių atstovams apie atvirą 

darbą su jaunimu, jo galimybes, esmę ir prasmę.  

Lapkričio 27-28 d. suorganizuoti mokymai vaikų dienos centrų 

darbuotojams apie atvirą darbą su jaunimu. 

2012 gegužės 16-17 d. suorganizuoti įvadiniai mokymai Atvirų jaunimo 

centrų ir Atvirų jaunimo erdvių darbuotojams.  

Vykdant konsultavimo paslaugų ir tarptautinės metodinės konsultacijos 

paslaugų pirkimą atviro konkurso būdu dėl užtrukusių viešųjų pirkimų 

procedūrų sutartis su paslaugų teikėju buvo pasirašyta tik spalio 9 d., 

tačiau suteiktos visos paslaugos pagal techninę specifikaciją ir pirkimo 

dokumentus: suteikta 15 individualių ir grupinių konsultacijų atvirų 

jaunimo centrų ir erdvių darbuotojams bei suorganizuota 2 dienų 

metodinė konsultacija.   

III ketv. Informacinė metodinė medžiaga teisiniais klausimais darbe su 

jaunimu buvo recenzuota, parengtos medžiagos autoriai su recenzentų 

išvadomis buvo supažindinti. Planuojama turimą medžiagą 2013 m. įkelti 

į JRD tinklapį.   

ES ir 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

0 Įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ vasario 20-

24 d. buvo organizuojamas renginys „Tarptautinės patirties perėmimo 

renginių organizavimas, skirtų išsiaiškinti, kaip plėtoti jaunimo centrų 

veiklos metodikas“, kuriame dalyvavo 7 darbuotojai, įdarbinti 

savivaldybėse Projekto veiklos Nr. 2.3.3 įgyvendinimui. Renginio tikslas - 

susipažinti su Vokietijos jaunimo politikos situacija, ten veikiančių 

jaunimo centrų veiklos principais mokosi naujų darbo metodų, priemonių, 

formų. 

3.5.2. priemonė 

„Skatinti 

jaunimo 

socialinę 

atsakomybę, 

remiant 

projektus, skirtus 

tėvystės įgūdžių 

formavimui ir 

pozityvių 

0 0 Birželio 8 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-

82-(1.4) buvo patvirtinti ir paskelbti su Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija suderinti Socialinės atsakomybės ugdymo projektų “Nugalėti 

blogį gerumu” finansavimo 2012 m. konkurso nuostatai. Iš viso gauta 28 

paraiškos, iš kurių finansuoti – 6 projektai. Liepos 13 d. patvirtintas 

įsakymas Nr. 2V-95-(1.4) Dėl Socialinės atsakomybės ugdymo projektų 

„Nugalėti blogį gerumu“ finansavimo 2012 metais konkurso paraiškas 

vertinančios komisijos sudarymo, darbo reglamento tvirtinimo ir posėdžio 

organizavimo. Sudaryta konkurso paraiškas vertinanti komisija ir 

suorganizuoti 2 šios komisijos posėdžiai. Atliktas projektų vertinimas. 



3 

 

auklėjimo 

metodų sklaidai 

šeimoje“; 

Tolimesniam administravimui finansuoti projektai perduoti Socialinės 

paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos.  

Atliktas 2 projektų monitoringas: 1) dalyvauta VšĮ „Pagalbos paaugliams 

iniciatyva“ vykdomo projekto vertinimo seminare, vykusiame Širvintų 

rajono švietimo centre; 2) dalyvauta VšĮ „Bernardinų jaunimo centras“ 

baigiamajame seminare vykusiame Vilniuje. 

4.1.1. priemonė 

„Įgyvendinti 

programas, 

skirtas finansuoti 

jaunų žmonių 

narystę jaunimo 

organizacijose 

bei 

organizacijose, 

vienijančiose 

kitas jaunimo 

organizacijas“ 

0 0 Sausio 10 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-

11-(1.4) buvo patvirtinti ir paskelbti Jaunimo organizacijų stiprinimo 

programų finansavimo 2012 metais, Regioninių jaunimo organizacijų 

tarybų stiprinimo programų finansavimo 2012 metais konkursų nuostatai. 

Sausio 24 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymu Nr. 2V-

14-(1.4) patvirtinti ir paskelbti Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo 

politikos plėtojimo tikslinės programos finansavimo 2012 metais 

konkurso nuostatai.  

Vasario 17 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymu 

finansuota 18 Jaunimo organizacijų stiprinimo programų ir 12 Regioninių 

jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo programų. Iš viso nefinansuotos 5 

organizacijos dėl ankstesnių įsipareigojimų nevykdymo ir / arba dėl 

formaliųjų kriterijų neatitikimo. 

Atnaujinti Regioninių jaunimo organizacijų tarybų kontaktai.  

III ketv. vizituotos 3 programos: 

rugpjūčio 9 d. – Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis 

stalas“ įgyvendinama programa „Naujas jaunimo veidas“; rugsėjo 3 d. – 

jaunimo organizacijos DARBAS įgyvendinama programa „Organizacijos 

narių stiprinimas pasitelkiant regioninių mokymų vadovų tinklą”; rugsėjo 

20 d. – Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ 

įgyvendinama programa „KJOS „Apskritas stalas” veiklos efektyvinimas 

2012 m.“. 

IV ketv. vizituota programa - Tolerantiško jaunimo asociacijos 

įgyvendinama programa „Kitoks, bet savas“. 

Parengti ir 2012 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. 2S-909-(5.2) išsiųsti 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai derinimui trijų konkursų 

nuostatai, skirti finansuoti jaunų žmonių narystę jaunimo organizacijose 

bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas. 
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4.1.2. priemonė 

„Parengti ir 

įdiegti jaunimo ir 

su jaunimu 

dirbančių 

organizacijų 

veiklos kokybės 

vertinimo 

sistemą“ 

ES ir 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

0 Įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ įvykdytas 

viešasis pirkimas dėl jaunimo organizacijų veiklos kokybės įvertinimų ir 

rekomendacijų, pasirašyta sutartis su Paslaugos teikėju. Suderinti su 

Jaunimo reikalų departamentu organizacijų atrankos kriterijai bei 

ketvirčio veiklos planas. Atrinkta 16 jaunimo organizacijų, pradėtas jų 

veiklos vertinimas. Įvyko 25 renginiai, pradėta vertinti 15 organizacijų. 

16-tos organizacijos vertinimas nukeltas į sekančius metus. 

4.2.2. priemonė 

„Organizuoti 

jaunimui skirtas 

nevyriausybinių 

organizacijų 

muges 

regionuose“; 

0 0 Organizuojant Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų programų ir 

projektų finansavimo konkursus, vienas iš finansavimo prioritetų buvo  

programoje numatytos jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

mugės organizavimas. Taip pat atlikus Regioninių jaunimo organizacijų 

tarybų (toliau – AS) apklausą gauta, kad 2012 m. planuoja iš 31 AS 

surengti 8 muges. Per II ketvirtį įvyko 2 finansuotų AS mugės: Alytaus 

visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas” ir 

Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos "Apskritasis stalas". 

Per III ketvirtį buvo suorganizuota 1 finansuotų AS mugė – Panevėžio 

jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“. 

Per IV ketvirtį buvo suorganizuotos 4 finansuotų AS mugės: Akmenės 

rajono, Klaipėdos, Pakruojo rajono, Marijampolės jaunimo organizacijų 

tarybos „Apskritas stalas" ir Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos 

„Apvalus stalas". Iš viso per metus buvo surengtos 8 organizacijų mugės. 

5.1.1. priemonė 

„Išanalizuoti 

jaunimo 

informavimo 

padėtį, parengti 

ir įgyvendinti 

vieningą jaunimo 

informavimo ir 

konsultavimo 

sistemos aprašą, 

kuris apimtų 

nacionalinį ir 

vietos savivaldos 

lygmenis“ 

40 0 Įgyvendinant šią priemonę I ketv. Jaunimo reikalų departamente įvyko 

susitikimas su Eurodesk Lietuva, kuris yra Europos jaunimo informacijos 

tinklo dalis, atstovu. Susitikimo metu aptarta, kokių institucijų ir 

organizacijų atstovai turėtų pasidalinti informacija apie jų atliekamą 

jaunimo informavimą, konsultavimą.  

Jaunimo reikalų departamentas surinko informaciją apie vykdomą jaunų 

žmonių informavimą ir konsultavimą nacionaliniu lygmeniu.  

Balandžio 20 d. suorganizuotas susitikimas su kitų institucijų atstovais, 

siekiant aptarti kuriamą jaunimo informavimo – konsultavimo sistemą. III 

ketv. įvyko viešieji pirkimai jaunimo informavimo ir konsultavimo 

sistemos aprašo parengimo paslaugos pirkimui. Jaunimo reikalų 

departamentas organizavo darbo grupės Jaunimo informavimo ir 

konsultavimo aprašo rengimui susitikimus. 

Gruodžio mėn. buvo baigtas rengti Jaunimo informavimo ir konsultavimo 

sistemos aprašas, kuris apima nacionalinį ir vietos savivaldos lygmenis, 

teikiant informavimo ir konsultavimo paslaugų jaunimui (14-29 m.). 

Remiantis atliktu viešuoju pirkimu paslaugos teikėjas parengė ir suderino 

Jaunimo informavimo ir konsultavimo sistemos aprašo koncepciją, 
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rengiant aprašą konsultavosi su ekspertine grupe, sudaryta  šio aprašo 

rengimui. 

5.2.2. priemonė 

„Remiantis 

ilgalaike jaunimo 

problematikos 

tyrimų 

koncepcija 

vykdyti jaunimo 

padėties 

stebėseną 

Lietuvoje“; 

ES ir 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

0 Įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ atlikti 53 

jaunimo problematikos tyrimai savivaldybėse,  Jaunimo reikalų 

departamentui pateiktos tyrimų ataskaitos. Veiklos įgyvendinimas baigtas. 

Paslaugos teikėjas pateikė Jaunimo reikalų departamentui derinimui 

jaunimo problematikos tyrimų palyginamosios analizės (60 savivaldybių 

jaunimo problematikos tyrimų) tarpinę ataskaitą. Galutinės analizės 

pateikimas atidėtas 2013 metams. 

5.2.3. priemonė 

„Koordinuoti 

periodiškai 

visose 

savivaldybėse 

vykdomą 

jaunimo 

politikos 

kokybės 

vertinimą ir 

stebėseną“; 

ES ir 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

0 Įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ atlikti 43 

jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimai, 

Jaunimo reikalų departamentui pateiktos vertinimų ataskaitos. Veiklos 

įgyvendinimas baigtas – per 2011 – 2012 metus buvo atlikti 53 jaunimo 

politikos kokybės įgyvendinimo savivaldybėse kokybės vertinimai. 

5.2.4. priemonė 

„Sukurti ir 

palaikyti 

jaunimo tyrėjų 

tinklą“ 

20 0 Įgyvendinant priemonę „Sukurti ir palaikyti jaunimo tyrėjų tinklą“,  

Jaunimo reikalų departamentas organizavo mokslinę konferenciją 

pasirinkta jaunimo politikos tema. Tarptautinė mokslinė – praktinė 

konferencija „Ar aš pažįstu jauną žmogų?“ įvyko š.m. rugsėjo 26 – 27 d.. 

Ši konferencija suorganizuota bendradarbiaujant  su Vilniaus universitetu 

ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra. Pirmą dieną ši 

konferencija įvyko LR Seime, antrąją dieną Vilniaus universitete. 

Konferencijos tikslas buvo pristatyti mokslinius tyrimus jaunimo 

neformalaus ugdymo srityje, skatinant faktais grįstos jaunimo politikos 

formavimą bei konstruktyvų dialogą tarp mokslininkų ir jaunimo politikos 

formuotojų bei įgyvendintojų. Jaunimo reikalų departamentas šiai 

konferencijai organizuoti buvo suformavęs mokslinės – praktinės 

konferencijos mokslinį komitetą, kurį sudarė didžiųjų Lietuvos 

universitetų atstovai. Konferencijoje buvo perskaitytas 31 mokslinis – 

praktinis pranešimas. pranešėjai buvo iš 9 šalių (Lietuvos, Vokietijos, 

Latvijos, Estijos, Lenkijos, Olandijos, Velso, Portugalija, Austrija) 

ES ir 0 Įgyvendinant  projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ įvykdytas 
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valstybės 

biudžeto 

lėšos 

viešasis pirkimas dėl tarptautinės patirties perėmimo renginio. Paslaugų 

tiekėjai suderino veiklas, renginio lektorių-ekspertų metodinę medžiagą 

bei renginio programą su Jaunimo reikalų departamentu. Renginys įvyko 

liepos 2 – 6 d., Vilniuje. Dalyvavo 16 dalyvių. Veiklos įgyvendinimas 

baigtas. 

„Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 2008–2012 metų programos priemones“ 

1. 2.6 priemonė 

„Organizuoti 

jaunimo verslo 

tyrimų ir 

mokymo, 

dalijimosi gerąja 

patirtimi 

projektų 

rengimą“; 

5 0 5 4,996 Balandžio 11 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymu Nr. 

2V-61-(1.4) buvo patvirtinti ir paskelbti su Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija suderinti Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų 

finansavimo 2012 m. konkurso nuostatai. Surengti 2 posėdžiai, komisijos, 

vertinusios Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo 

2012 metais konkursui pateiktas paraiškas. Iš viso gautos 57 paraiškos. 

Gegužės 30 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymu Nr. 

2V-80-(1.4) finansuoti 8 projektai. 

Rugpjūčio 27 d. VšĮ „Copy1 Akademija“ pateikė prašymą „Dėl sutarties 

nutraukimo“. Rugsėjo 21 d. Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 

įsakymu Nr. 2V-119-(1.4) buvo skirtas finansavimas laukiančiųjų eilėje 

esančiai VšĮ Gausių šeimų centras „Skruzdynėlis“. 

Rugpjūčio 23 d. vykdyta VšĮ „Rugsėjo 1-oji“ įgyvendinamo projekto 

“Verslumo akademija” veiklos stebėsena.  

Rugsėjo 13 d. vykdyta Švenčionių PRC MB "Viltis" įgyvendinamo 

projekto „Nori būti verslus - būk!" veiklos stebėsena. 

Planuoti veiksmai 

įgyvendinti, pasiektos 

suplanuotos veiksmų 

reikšmės. Liko nepanaudotų 

lėšų dėl sutaupymų. 

2. 3.3 priemonė 

„Organizuoti 

renginius, 

kuriuose 

valstybės 

institucijos ir 

socialiniai 

partneriai galėtų 

dalytis verslumo 

skatinimo 

patirtimi, 

supažindinti 

visuomenę su 

programa, jos 

priemonėmis, 

rengti palankią 

verslui jaunimo 

ir visuomenės 

 Liepos 3-4 d. organizuotas 2012 m. finansuotų Jaunimo verslumo ugdymo 

ir skatinimo projektų kokybės užtikrinimo seminaras Kėdainiuose. 

Dalyvavo 14 projektų vykdytojų ir įgyvendintojų iš 7 jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų.  

Lapkričio 14-15 d. organizuotas 2012 m. finansuotų jaunimo verslumo 

ugdymo ir skatinimo projektų aptarimo seminaras projektų vykdytojams, 

kurio tikslas: pasidalinti ir aptarti dalyvavimo patirtis bei pasiektus 

rezultatus finansuotų projektų veiklose, aptarti projektų veiklų tęstinumo 

galimybes. 
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nuomonę 

formuojančius 

renginius ar 

akcijas“ 

Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti bei 

įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti bei įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, 

programas ir priemones. 

Tarpžinybinio 

bendradarbiavim

o užtikrinimas ir 

plėtra tarp 

valstybinių 

institucijų 

7,1 0 190 164,624 Jaunimo reikalų departamentas, įgyvendindamas jaunimo politiką, 

bendradarbiauja su Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės 

centru, Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos darbo birža prie SADM, 

Policijos departamentu prie VRM, Užsienio reikalų ministerija, Kultūros 

ministerija, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Kūno kultūros ir 

sporto departamentas, Narkotikų, alkoholio kontrolės ir tabako 

departamentu. IV ketv. intensyviau bendrauta su naujai išrinktais Seimo 

nariais bei Jaunimo ir sporto reikalų komisija.  

Kovo 30 d. įvyko susitikimas su Policijos departamentu prie VRM, 

siekiant aptarti 2011 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutarties turinį, 

galimus bendrus veiksmus ir veiklas. 

Kovo 9 d. dalyvauta konferencijoje „Klaipėdos jaunimo politikos plėtros 

tendencijos ir galimybės“. 

Kovo 16 d. dalyvauta diskusijoje dėl jaunimo nedarbo problemų 

sprendimo. Dalyvavo: Švietimo ir mokslo viceministras, Ūkio 

viceministras, Jaunimo reikalų departamento direktorius, aukštųjų 

mokyklų vadovai, verslo, studentų atstovai ir kiti socialiniai partneriai. 

Diskusijos temos: Jaunimo nedarbo mažinimo priemonių pristatymas ir 

aptarimas, kvietimas bendradarbiauti, Kartų dialogo stiprinimas (jaunimo 

ir pagyvenusių žmonių bendradarbiavimas) ir kiti susiję klausimai. 

Gegužės 3 d. Ministro Pirmininko tarnyboje įvyko tarpinstitucinis 

pasitarimas, kuriame buvo aptartas Pranešimo apie Lietuvos ir Latvijos 

bendradarbiavimo perspektyvas rekomendacijų įgyvendinimo priemonių 

plano projektas. Pasitarime buvo pristatyta Departamento pozicija ir 

pritarimas dėl Lietuvos ir Latvijos jaunimo bendradarbiavimo fondo 

steigimo pasiūlymo, taip pat išsakytos galimos šio fondo steigimo 

problemos (Latvijos pusės pasyvumas, reikalingi papildomi valstybės 

biudžeto asignavimai).  

Birželio 1 d. Užsienio reikalų ministerijoje įvyko tarpinstitucinis 

susitikimas, siekiant aptarti  Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai ir Rytų 

partnerystės Viršūnių susitikimo Vilniuje (2013 m. lapkričio mėn.) metu 

planuojamą rengti Jaunimo forumą. Jaunimo reikalų departamento 

atstovai pritarė Jaunimo forumo organizavimui, LiJOT pasisiūlė būti 

organizatoriais, JTBA atsakinga už finansų paiešką programoje „Veiklus 

Planuoti veiksmai 

įgyvendinti, pasiektos 

suplanuotos veiksmų 

reikšmės. Liko nepanaudotų 

lėšų dėl sutaupymų. 

Įgyvendinant jaunimo 

situacijos stebėsenos, 

jaunimo informavimo bei 

pozityvaus įvaizdžio apie 

jaunimo veiklą skleidimo 

veiklą nebuvo parengta 

spausdintos medžiagos 

jaunimui.  
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jaunimas“.  

Jaunimo reikalų departamentas pateikė siūlymus dėl Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos priedo VP1-4.1-VRM-07-V priemonės 

„Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių 

skatinimas“ pakeitimo. Jaunimo reikalų departamentas inicijavo 

pasitarimus su Lietuvos darbo birža, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 

ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra dėl priemonių 

įgyvendinimo idėjos parengimo. Departamento atstovai dalyvavo 

tarpinstituciniuose pasitarimuose, kuriuos organizavo Vidaus reikalų 

ministerija (š.m. 04.11, 04.18, 05.02 ir 05.15). Jaunimo reikalų 

departamentas parengė priemonių įgyvendinimo pagrindimus ir pristatė 

juos Europos socialinio fondo agentūros atstovams š.m. 05.03, 05.10 ir 

05.17. Jaunimo reikalų departamentas pateikė siūlymus Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijai dėl esamų savanorišką veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų koregavimo ir įgyvendinančių teisės aktų 

parengimo. Jaunimo reikalų departamentas prisidėo rengiant Nacionalinę 

jaunimo savanoriškos veiklos programą, 

 Gegužės 21 d. Jaunimo reikalų departamentas dalyvavo susitikime su 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento atstovais, siekiant aptarti 

projektų finansavimo administravimą ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.   

II ketv. dalyvauta šešiuose Narkotikų ir alkoholio kontrolės kartu su 

Švietimo ir mokslo ministerija organizuotuose mokymuose „Mokymai 

apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją“ rengtuose 

savivaldybių specialistams. Šiuo metu derinami likę renginiai IV ketv.  

Jaunimo reikalų departamento atstovai buvo įtraukti į ŠMM finansuojamo 

konkurso jaunimo savanoriškai veiklai skatinti projektų vertinimo 

komisiją. 

Dalyvauta susitikimuose su SADM atstovais dėl Nacionalinės 

savanoriškos veiklos programos rengimo (07.04, 08.21, 08.28, 08.30) 

Rugsėjo 14 d. dalyvauta verslumo konferencijoje „Jaunimas jaunimui“ 

Biržuose. Skaitytas pranešimas jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo 

tema. 

Dalyvauta susitikimuose su SADM ir Lietuvos darbo birža prie SADM 

dėl jaunimo užimtumo programos, pasitelkiant mobilias darbo grupes, 

rengiant bendrą projekto veiklų turinį.  

Bendradarbiaujant su Policijos departamentu prie Vidaus reikalų 

ministerijos gruodžio 4-5 d. suorganizuoti mokymai, skirti Alytaus 

apskrities policijos komisariatų prevencinių skyrių specialistams, 

apylinkių inspektoriams ir savivaldybių administracijose dirbantiems 

jaunimo reikalų koordinatoriams. 

Lapkričio 15 d. organizuotas Nacionalinės jaunimo verslumo ugdymo ir 
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skatinimo 2008-2012 m. programos baigiamasis renginys, kurio tikslas: 

pristatyti programos priemonių įgyvendinimo rezultatus, efektyvinti 

organizacijų bendradarbiavimą siekiant kuo sėkmingesnio jaunų žmonių 

nedarbo klausimų sprendimo per jaunimo verslumo ugdymą ir skatinimą. 

24 dalyviai iš 18 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų / institucijų 

/ įmonių. 

Spalio 10 d. organizuotas susitikimas su Ugdymo plėtotės centru ir Kūno 

kultūros departamentu dėl darbo su jaunimu sistemos plėtros. 

ES ir 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

0 Įgyvendinant  projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ įvykdytas 

viešasis pirkimas dėl nacionalinio jaunimo problemų sprendimo plano. 

Įvyko 4 renginiai nacionalinio plano parengimui. 

Regioninė 

jaunimo 

politikos plėtra 

25 0 Per ataskaitinį laikotarpį konsultuojant 54 JRK suteikta 115 individualių 

konsultacijų telefonu, el. paštu ir / ar susitikimų metu.  

Kovo 26-27 d. vyko seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams 

dirbantiems šioje srityje mažiau nei tris metus (pradėję dirbti 2010 m. ir 

vėliau). Dalyvavo: 11 asmenų. Seminaro temos: nacionalinė jaunimo 

politika, regioninė jaunimo politika, jaunimo politikos įgyvendinimo 

savivaldybėse kokybės vertinimas, jaunimo reikalų koordinatorių 

atstovavimas nacionaliniu lygmeniu, struktūrinis dialogas jaunimo 

politikos srityje Europos Sąjungos lygmeniu, jaunimo reikalų 

koordinatorių funkcijos. 

Kovo 27-28 d. vyko seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams 

dirbantiems šioje srityje daugiau nei 7 metus (pradėję dirbti 2005 m. ir 

anksčiau). Dalyvavo: 18. Seminaro temos: struktūrinis dialogas jaunimo 

politikos srityje Europos Sąjungos lygmeniu, jaunimo nedarbo mažinimo 

priemonės; jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėse kokybės 

vertinimas; jaunimo reikalų koordinatorių atstovavimas nacionaliniu 

lygmeniu, darbo su jaunimu sistema Lietuvoje, jaunimo reikalų 

koordinatorių įgyvendinamų funkcijų kokybės vertinimo sistema. 

Rugsėjo 25 organizuotas seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams kurie 

dirba šioje srityje daugiau nei 3 metus, bet mažiau nei 7 (pradėję dirbti 

2006 m. ir vėliau). Dalyvavo 9 asmenys. Seminaro temos: darbo su 

jaunimu sistema, jaunimo reikalų koordinatorių atstovavimas nacionaliniu 

lygmeniu, struktūrinis dialogas, atvirojo darbo su jaunimu galimybės, 

projekto „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ veiklos, regioninių 

jaunimo organizacijų tarybų finansavimo galimybės. 

Spalio 2 d. organizuotas seminaras jaunimo reikalų koordinatoriams, kurie 

dirba šioje srityje mažiau nei metus (pradėję dirbti 2012 m.). Dalyvavo 6 

asmenys. Seminaro temos: Nacionalinė ir regioninė jaunimo politika; 

Jaunimo reikalų koordinatoriaus funkcijos; II projekto veiklos: JPSP, JD, 
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SJRT, NVO vertinimas, informacijos sklaidos renginys ir kt.; darbo su 

jaunimu sistema Lietuvoje; projekto regionuose pristatymas; apskritųjų 

stalų lyderių kaita; struktūrinis dialogas; Apskritųjų stalų finansavimo 

konkursas; Atviras darbas su jaunimu, atviri jaunimo centrai ir atviros 

jaunimo erdvės. 

Gruodžio 12-13 d. organizuotas metinis renginys jaunimo reikalų 

koordinatoriams, kurio metu aptarti šie klausimai: Europos Sąjungos 

jaunimo politikos tendencijos, Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir 

kartų solidarumo metai Lietuvoje ir Europoje; artėjantys Europos piliečių 

metai, struktūrinio dialogo įgyvendinimas bei kiti, savivaldybių jaunimo 

reikalų koordinatoriams, aktualūs klausimai.  

Surinkti visų 60 savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių pareigybiniai 

nuostatai ir kiti dokumentai, susiję su jų papildomų funkcijų vykdymu.  

Atlikta jaunimo reikalų koordinatorių pareigybinių nuostatų analizė. 

 

ES ir 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

 Įgyvendinant projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ įvykdytas 

lektorių paslaugų tarpžinybiniams renginiams, skirtiems užtikrinti 

jaunimo politikos vertinimų savivaldybėse sklaidą, viešųjų pirkimų 

konkursas. Suorganizuoti 53 tarpžinybiniai renginiai. Veiklos 

įgyvendinimas baigtas. 

Įvykdytas viešasis pirkimas dėl jaunimo problemų sprendimo planų 

savivaldybėse. Suorganizuoti nuo 4 iki 6 renginių (diskusijos, pristatymai, 

mokymai) 60 savivaldybių, skirtų jaunimo problemų sprendimo planų 

parengimui. Renginiuose dalyvavo skirtingų institucijų, jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų atstovai - apie 5840, iš kurių apie 3600 

unikalių asmenų.  

Jaunimo reikalų departamento darbuotojai dalyvavo savivaldybių jaunimo 

problemų sprendimo planų projektų pristatymuose – diskusijose, 

pristatymuose miestų tarybose:  spalio 22-24 d. Biržai, Pasvalys, 

Panevėžys; spalio 31 d. Pagėgiai; lapkričio 29 d. Jurbarkas; gruodžio 20 d.  

Švenčionys; gruodžio 27 d. Biržai ir kt. 

Tarpžinybinio 

bendradarbiavim

o užtikrinimas ir 

plėtra su 

nevyriausybinėm

is jaunimo ir su 

jaunimu 

dirbančiomis 

organizacijomis 

29,25 0 Užtikrindamas tarpžinybinį bendradarbiavimą su skėtinėmis 

organizacijomis Jaunimo reikalų departamentas bendradarbiavo su 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), Nacionaline jaunimo 

reikalų koordinatorių asociacija (NJRKA), Lietuvos neformaliojo ugdymo 

asociacija (LiNA), Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra, 

Ugdymo plėtotes centru.  

Kovo 20 d. vyko susitikimas su NJRKA valdyba. Dalyvavo 6 valdybos 

nariai. Susitikime aptarti klausimai:  

NJRKA ir Departamento bendradarbiavimo kryptys 2011 m.; 

planuojamos veiklos 2012 m., tolimesnio bendradarbiavimo aptarimas. 
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Organizuoti susitikimai su LiJOT, siekiant aptarti 2011 metus bei 

pristatyti 2012 m. veiklos planus.  

Vasario 24 d. dalyvauta Kaimo jaunimo konferencijoje Kaune, kurią 

organizavo Lietuvos žemės savininkų sąjunga. 

Birželio 9 d. dalyvauta regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

„Apskritųjų stalų“ susitikime, siekiant pristatyti ir aptarti 2012 m. 

vykdomas veiklas, programas ir priemones.  

Birželio 20 d. organizuotas susitikimas su Lietuvos moksleivių sąjungos ir 

Lietuvos mokinių parlamento atstovais, siekiant aptarti mokinių 

savivaldos klausimus savivaldybėse, mokinių savivaldos darbo grupės 

veiklą ir galimus planus.  

Birželio 27 d. vyko susitikimas su NJRKA valdyba. Dalyvavo 5 valdybos 

nariai. Susitikime aptarti klausimai dėl jaunimo politikos savivaldybėse ir 

jaunimo reikalų koordinatorių kvalifikacijos kėlimo. 

Rugpjūčio 21 d. organizuotas susitikimas su Kauno m., Vilniaus m., 

Rokiškio raj. ir Utenos raj. savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriais ir 

regioninių jaunimo organizacijų tarybų (RJOT) atstovais dėl RJOT 

finansavimo. 

Rugsėjo 6-7 d. dalyvauta kasmetiniame Nacionalinės jaunimo reikalų 

koordinatorių asociacijos organizuojamame renginyje „Koordinalizacija 

2012“ Klaipėdoje. Pristatyti savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių 

pareigybės aprašymų analizės rezultatai.  

Rugsėjo 17 d. organizuotas susitikimas su jaunimo organizacijų mokymų 

vadovais, kurie buvo apmokyti išbandant Departamento įgyvendinto ES 

projekto “Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių 

skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką” (kodas VP1-4.1-

VRM-07-V-01-001) metu parengtą Jaunimo organizacijų mokymų 

vadovų ruošimo programą (toliau – Programa). Susitikimas skirtas aptarti 

Programos rezultatus, dabartines mokymų vadovų veiklas ir interesų sritis 

bei bendradarbiavimo galimybes. 

Rugsėjo 24 d. organizuotas susitikimas su LiJOT, siekiant aptarti 2012 m. 

LiJOT veiklas ir Departamento organizuojamus finansavimo konkursus 

2013 m., kitus aktualius klausimus, susijusius su Departamento ir LiJOT 

veiklomis 2012 m. 

Spalio 20 d. dalyvauta LiJOT rudens asamblėjoje, kurios metu diskutuota 

su organizacijomis apie jų veiklų finansavimą, galimybes ir planus. 

 I-IV ketv. el. paštu, telefonu ir asmeniškai konsultuota 70 jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų. 

Lapkričio 24-25 d. suorganizuoti mokymai apie organizacijų veiklos 

kokybę, skirti nacionalinių jaunimo organizacijų ir regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų atstovams.  
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Gruodžio 17-18 dienomis buvo organizuoti du seminarai siekiant plėtoti ir 

stiprinti nacionalinę ir regioninę jaunimo politikas. Vienas renginys buvo 

skirtas Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos atstovams, 

kitas – Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros ir Lietuvos 

jaunimo organizacijų tarybos atstovams.  

 Surengti 4 posėdžiai, komisijų, vertinusių Atvirų jaunimo centrų veiklos 

programų finansavimo 2012 metais, Atvirų jaunimo erdvių veiklos 

programų finansavimo 

2012 metais konkursams pateiktas paraiškas. 

Surengti 7 komisijų vertinusių Jaunimo organizacijų veiklos plėtojimo, 

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo ir Jaunimo 

koordinacinės  veiklos ir jaunimo politikos  plėtojimo tikslinės programos 

2012 metų finansavimo, Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos 

finansavimo 2012 metų konkursų paraiškas. 

Viso per ataskaitinį laikotarpį suorganizuota 11 komisijų, vertinančių 

jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų programinės ir projektinės 

veiklos finansavimo konkursams pateiktas programas ir projektus, 

posėdžiai. 

ES ir 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

0  Įgyvendinant  projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“ įvykdyta 10 

mokymų, skirtų didinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

atstovų kompetencijas. Veiklos įgyvendinimas baigtas. 

Naujų bendradarbiavimo formų diegime, plėtojant jaunimo centrų 

koncepciją su keturiomis savivaldybėmis (Skuodo raj., Kelmės raj., 

Jonavos raj., Klaipėdos m.), perduodama jaunimo centrų patirtis 16 

Lietuvos savivaldybių. Suorganizuoti 98 renginiai. Šie renginiai pradėti 

organizuoti nuo 2012 metų liepos mėnesio. Planuojama, kad tokie 

renginiai bus organizuojami iki 2013 metų liepos mėnesio.  

 ES ir 

Valstybės 

biudžeto 

lėšos 

0 Įgyvendinant projektą „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio 

sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką“ kovo 3-4 d. 

įvyko jaunimo politikos įgyvendinimo ir informacijos sklaidos 

konferencija, skirta pristatyti aktualias naujienas jaunimo politikos srityje, 

stiprinti nevyriausybinį sektorių komunikacijos su valstybiniu sektoriumi 

srityje, siekiant prisidėti prie nuoseklios regioninės jaunimo politikos 

įgyvendinimo. Renginyje dalyvavo 92 įvairių organizacijų atstovai.  

Jaunimo 

situacijos 

stebėsena, 

jaunimo 

informavimo bei 

pozityvaus 

22 0 Parengta Lietuvos ES pirmininkavimo jaunimo konferencijos 

komunikacijos strategija. Komunikacijos strategija suderinta su jaunimo 

politiką formuojančiomis bei įgyvendinančiomis institucijomis; išskirtos 

tikslinės komunikacijos grupės; apibrėžtos komunikacijos temos; 

parengtos žinutės skirtingoms tikslinėms grupėms pagal temas; apibrėžtos 

ES jaunimo konferencijos kontekste naudojami žodžiai ir sąvokos;  
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įvaizdžio apie 

jaunimo veiklą 

skleidimas 

sudarytas komunikacijos priemonių planas; išskirti komunikacijos kanalai 

pagal tikslines grupes / temas atsižvelgiant į komunikuojančias 

institucijas. 

Pristatytas Lietuvos ES pirmininkavimo prioritetas jaunimo srityje . 

Parengtas, išplatintas žiniasklaidai, partneriams pranešimas spaudai apie 

oficialiai patvirtintą Lietuvos nacionalinį prioritetą jaunimo srityje. 

Atliktas žinios paskleidimo monitoringas viešai prieinamose žiniasklaidos 

priemonėse. Parengtas ir išplatintas informaciniams partneriam 

straipsnis apie struktūrinį dialogą jaunimui skirtiems interneto puslapiams. 

Sukurtas Lietuvos ES pirmininkavimo jaunimo konferencijos 

Facebook puslapis. Puslapio stilistikos bei vaizdinių priemonės 

pritaikytos prie ES jaunimo konferencijos stilistikos. Atliktas puslapio 

viešinimas ir parengtos reklamos strategijos gairiės. 

Įgyvendinant šią veiklą nebuvo parengta spausdintos medžiagos jaunimui. 

 Jaunimo reikalų departamento interneto svetainė. Sausio mėn. buvo 

paleistas naujas www.jrd.lt tinklapis: atnaujintas dizainas, meniu struktūra 

ir pan. Pagrindinis tikslas – lengvesnė, labiau suprantama tinklapio 

struktūra, vizualiai. www.jrd.lt tinklapio stebėsena vyko kiekvieną darbo 

dieną, jame naujienos buvo įkeliamos kasdien, išskiriant jas į JRD veiklos 

naujienas ir bendrąsias naujienas (kitų institucijų).  

Per II ketv. (2012 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpiu) 

www.jrd.lt tinklapį aplankė 23 687 unikalūs lankytojai. Paskelbta 45 JRD 

veiklos naujienos ir 191 Bendrosios (kitų institucijų) naujienos. 

Per III ketv. (2012 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. laikotarpiu) www.jrd.lt 

tinklapį aplankė 28 813 lankytojų, iš jų - 9 450 unikalūs lankytojai. 

Paskelbta 76 JRD veiklos naujienos ir 257 Bendrosios (kitų institucijų) 

naujienos. 

Per IV ketv. (2012 m. spalio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu) www.jrd.lt 

tinklapį aplankė 21,142 lankytojų, iš jų - 11,065 unikalūs lankytojai. 

Paskelbta 39 JRD veiklos naujienos ir 127 Bendrosios (kitų institucijų) 

naujienos.  

Per 2012 m. (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.) www.jrd.lt tinklapį aplankė 

viso 91,937 lankytojų, iš jų - 39,422 unikalūs lankytojai.  

Departamento veiklų viešinimas: 

Birželio 18 d. leidinyje „Veidas“ Departamento direktorius Mindaugas 

Kuliavas davė interviu tema „Lietuvos jaunimas: technologijų asai, 

norintys visko iškart“. Straipsnyje minimi statistiniai duomenys buvo 

išsakyti remiantis Jaunimo reikalų departamento atliktais jaunimo 

problematikos tyrimais savivaldybėse. 

Birželio 25 d. / 5 dienraštyje „Lietuvos rytas“ Jaunimo reikalų 

departamentas parengė ir pateikė faktinius rodiklius, komentarus LR 

 

http://www.jrd.lt/
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korespondentės Ingridos  Žirlienės straipsniui „Studentų praktika – šuolis 

į darbo rinką“. Straipsnyje pateikti statistiniai duomenys apie jaunimo 

įsidarbinimą, kurie buvo gauti atliekant jaunimo problematikos tyrimus 

savivaldybėse (Įgyvendinant Jaunimo reikalų departamento ES projektą 

„Integruotos jaunimo politikos nplėtra“). 

Rugsėjo 25 d. LR Seime suorganizuota spaudos konferenciją „Ko reikia, 

kad geriau pažintume jauną žmogų?“. Spaudos konferencijos metu buvo 

pristatoma tyrimų, jaunimo srityje, būtinybė mūsų valstybėje bei svarbus 

įvairių institucijų bendradarbiamas, būsima Tarpatutinė mokslinė – 

praktinė konferencija „Ar aš pažįstu jauną žmogų“ ir visiškai nauja idėja 

Lietuvoje - sukurti Tyrėjų tinklą.   Daugiau informacijos apie įvykusią 

spaudos konferenciją galima rasti čia:  

Tarptautinės mokslinės - praktinės konferencijos „Ar aš pažįstu jauną 

žmogų?“ pranešimas spaudai (http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-

tyreju-tinklo-ikurimas-lietuvoje-greiciau-issprestu-ne-viena-jaunimo-

problemini-klausima-musu-salyje) buvo viešinamas viešoje erdvėje, t. y., 

visuomenei per tokius informacinius kanalus, kaip: BNS  - pranešimų 

publikavimo sistemą, internetinius portalus: lrytas.lt, bernardinai.lt, 

regioninės spaudos portalus ir kitas valstybines įstaigas: socmin.lt, lrs.lt. 

Lapkričio 14 d. Jaunimo reikalų departamentas išplatino pranešimą 

spaudai „Jaunimas po Lietuvos ir Lenkijos jaunimo kongreso: „Pinigus 

pavertėme santykiais“. Šis pranešimas spaudai http://www.jrd.lt/jrd-

veiklos-naujienos/lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-kongresas-ministru-

pirmininku-sveikinimai-bei-apdovanoti-patys-geriausi-fondo-projektai 

buvo viešinamas viešoje erdvėje, t. y., visuomenei per tokius 

informacinius kanalus, kaip: BNS  - pranešimų publikavimo sistemą, 

internetinius portalus: bernardinai.lt, 15min.lt, regioninės spaudos portalus 

ir kitas valstybines įstaigas: socmin.lt, urm.lt, Lietuvos savivaldybių 

tinklapiuos. 

Lapkričio 26 d. JRD išplatino pranešimą spaudai  „Visus dirbančius su 

jaunimu, kviečiame įsivertinti savo kompetencijas!“. Šis pranešimas 

spaudai http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/visus-dirbancius-su-

jaunimu-kvieciame-isivertinti-savo-kompetencijas buvo viešinamas 

viešoje erdvėje, t. y., visuomenei per tokius informacinius kanalus, kaip: 

BNS  - pranešimų publikavimo sistemą, internetinius portalus: lrytas.lt, 

bernardinai.lt, balsas.lt, regioninės spaudos portalus ir kitas valstybines 

įstaigas: socmin.lt, Lietuvos savivaldybių tinklapiuose.  

Gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos Seime  JRD organizuavo spaudos 

konferenciją „Europos Sąjunga pasitiki jaunimu! O Lietuva?“. Buvo 

kalbama apie struktūrinį dialogą su jaunais žmonėmis, tarpsektorinį 

bendradarbiavimą bei socialinę įtrauktį, ypatingą dėmesį skiriant niekur 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-tyreju-tinklo-ikurimas-lietuvoje-greiciau-issprestu-ne-viena-jaunimo-problemini-klausima-musu-salyje
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-tyreju-tinklo-ikurimas-lietuvoje-greiciau-issprestu-ne-viena-jaunimo-problemini-klausima-musu-salyje
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-tyreju-tinklo-ikurimas-lietuvoje-greiciau-issprestu-ne-viena-jaunimo-problemini-klausima-musu-salyje
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-kongresas-ministru-pirmininku-sveikinimai-bei-apdovanoti-patys-geriausi-fondo-projektai
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-kongresas-ministru-pirmininku-sveikinimai-bei-apdovanoti-patys-geriausi-fondo-projektai
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-kongresas-ministru-pirmininku-sveikinimai-bei-apdovanoti-patys-geriausi-fondo-projektai
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/visus-dirbancius-su-jaunimu-kvieciame-isivertinti-savo-kompetencijas
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/visus-dirbancius-su-jaunimu-kvieciame-isivertinti-savo-kompetencijas
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nedirbančiam, nesimokančiam ir mokymuose  nedalyvaujančiam 

jaunimui. Pranešimas spaudai http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-

naujienos/aktyvesnis-veiklos-neturincio-jaunimo-itraukimas-i-

visuomenine-veikla---socialines-politikos-prioritetas buvo viešinamas 

viešoje erdvėje, t. y., visuomenei per tokius informacinius kanalus, kaip: 

BNS  - pranešimų publikavimo sistemą, internetinius portalus: 

delfi.lt/pilietis, lrytas.lt, bernardinai.lt, penki.lt, sektorius.lt, regioninės 

spaudos portalus ir kitas valstybines įstaigas: socmin.lt, lrs.lt. 

Gruodžio 12 d. radijos stoties „Pūkas“ laidoje dalyvavo Audra 

Mikalauskaitė, Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė;  Juozas 

Meldžiukas, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojas; Agnė Kviklienė, Jaunimo 

tarptautinio bendradarbiavimo agentūra;  Loreta Senkutė, Lietuvos 

jaunimo organizacijų taryba. Radijo laidos tema – kaip jaunimą paskatinti 

būti užimtu, aktyviu, ištraukti iš socialinės atskirties ir kokie Lietuvos 

prioritetai jaunimo srityje laukia, kai Lietuva pirmininkaus ES Tarybai 

2013 metais. Laidoje buvo pasakojama , kaip planuojama spręsti  ir kaip 

jau yra sprendžiamos problemos, su kuriomis mūsų šalyje susiduria 

niekur nedirbantis, nesimokantis ir nedalyvaujantis mokymuose jaunimas, 

t. y. jauni žmonės, kurie nedirba, nesimoko ir neturi jokios veiklos po 

užsiėmimų mokymo įstaigose, nedalyvauja užklasinėje veikloje, 

nepriklauso jokioms organizacijoms, kurios jaunus žmones gali įtraukti į 

aktyvią veiklą visuomenėje, plėsti jų akiratį, padėti įsitvirtinti gyvenime, 

kloti sau pamatus. Ši tematika bus ypač aktuali būsimo Airijos – Lietuvos 

– Graikijos TRIO pirmininkavimo metu, kuomet bus daug dėmesio 

skiriama šiai tikslinei jaunimo grupei.  

Gruodžio 18 d. JRD išplatino pranešimą spaudai „Įvertinti geriausi 2012 

m. Jaunimo reikalų koordinatoriai“. Šis pranešimas spaudai 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/gruodzio-12-13-d-vilniuje-vyko-

metinis-jaunimo-reikalu-koordinatoriu-ir-informacijos-sklaidos-renginys 

buvo viešinamas viešoje erdvėje, t. y., visuomenei per tokius 

informacinius kanalus, kaip: BNS  - pranešimų publikavimo sistemą, 

internetinius portalus: bernardinai.lt, penki.lt, sektorius.lt, regioninės 

spaudos portalus ir kitas valstybines įstaigas: socmin.lt, Lietuvos 

savivaldybių tinklapiuose 

Gruodžio 19 d. JRD kartu su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovybe 

Lietuvoje organizavo apskrito stalo diskusiją „Kiek pasaulio lietuvis 

įdomus Lietuvai ir kiek jam įdomi Lietuva?“. Norėdami išsiaiškinti 

aktualiausias jauno išvykusio žmogaus problemas prie apskrito stalo buvo 

kviečiami įvairius interesus ir visuomenės grupes atstovaujantys lietuviai 

iš skirtingų šalių bei žemynų (žurnalistai, politikos, verslo, visuomenės 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/aktyvesnis-veiklos-neturincio-jaunimo-itraukimas-i-visuomenine-veikla---socialines-politikos-prioritetas
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/aktyvesnis-veiklos-neturincio-jaunimo-itraukimas-i-visuomenine-veikla---socialines-politikos-prioritetas
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/aktyvesnis-veiklos-neturincio-jaunimo-itraukimas-i-visuomenine-veikla---socialines-politikos-prioritetas
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/gruodzio-12-13-d-vilniuje-vyko-metinis-jaunimo-reikalu-koordinatoriu-ir-informacijos-sklaidos-renginys
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/gruodzio-12-13-d-vilniuje-vyko-metinis-jaunimo-reikalu-koordinatoriu-ir-informacijos-sklaidos-renginys
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veikėjai bei užsienyje studijuojantys ir dirbantys jauni žmonės). 

Diskusijos metu buvo aiškinamasi, ar jauni užsienyje gyvenantys lietuviai 

yra integruojami į Lietuvos kultūrinį, politinį ir ekonominį gyvenimą, 

aptariama JRD bei Užsienio reikalų ministerijos vykdomos programos ir 

jų aktualumas. Klausėme, ar jauną žmogų pasiekia ir ar sudomina 

Lietuvos institucijų bei organizacijų iniciatyvos. Jaunų iš skirtingų šalių ir 

skirtingiems interesams atstovaujančių žmonių klausėme, ką reikia daryti, 

norit įtraukti juos į su Lietuva susijusią veiklą, kaip skatinti aktyviau 

įsilieti į gyvenimą Lietuvoje, stiprinti lietuvišką identitetą.   

Bendradarbiavimas su universitetais. Per IV ketv. JRD pasirašė tris 

bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universiteto Politikos ir 

vadybos fakulteto dekanu doc. dr. Algirdu Monkevičiumi,  Vytauto 

Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanu prof. dr. Jonu 

Rušku ir Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanu doc. dr. 

Gintaru Šaparniu. Šios sutarties tikslas - siekti veiksmingo 

bendradarbiavimo studijų, tęstinio mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo, 

mokslinių tyrimų ir projektinės veiklos srityse. Bendradarbiavimas su 

šiomis aukštosiomis mokyklomis bus vykdomas jaunimo politikos srityje, 

rengiant bendrus renginius, projektus, organizuojant darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimą, keičiantis informacija bei vykdant kitas veiklas. 

Su šiomis aukštosiomis mokyklomis bus siekiamas kryptingas 

bendradarbiavimas dėl su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių sričių: 

specialistų rengimo bei formuojant faktais grįstą jaunimo politiką, 

atliekant mokslinius tyrimus bei organizuojant mokslines – praktines 

konferencijas. Tokios sutartys bus ne tik formalusis pagrindas 

bendradarbiauti auštosioms mokykloms ir jaunimo klausimais 

besirūpinančiam  JRD, bet ir svarus pagrindas vystyti bendras veiklas 

jaunų žmonių labui. 

Lapkričio 2 d. JRD parengė ir pateikė informaciją apie jaunimo politiką 

Lietuvoje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl leidinio 

„Gyvenimas ir darbas Lietuvoje“ atnaujinimo ir tobulinimo. Pateiktoje 

informacijoje buvo aprašoma jaunimo politika Lietuvoje (nacionaliniu ir 

regioniniu lygmeniu), jaunimo organizacijų galimybės dalyvauti 

visuomeninėje veikloje, trumpas patarimų paketas jaunam žmogui, kas 

jam gali padėti savivaldybėje, jeigu turi idėjų ir noro veikti (trumpa 

informacija apie savivaldybėse dirbančius jaunimo reikalų 

koordinatorius), apie Lietuvos jaunimo, gyvenančio ne Lietuvoje, 

galimybę dalyvauti mokymuose ir seminaruose.  

  Departamentas, siekdamas faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos 

Lietuvoje įgyvendinimo, 2012 m. vasario 7 d. išsiuntė valstybinėms 

institucijoms, savivaldybėms, Lietuvos aukštosioms mokykloms ir 
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nacionalinėms studentų sąjungoms raštą apie renkamą informaciją - 2011 

m. atliktus bei 2012-2013 m. planuojamus atlikti tyrimus/analizes, 

kuriuose viena iš tiriamųjų grupių būtų jaunimas nuo 14 iki 29 metų, taip 

pat prašydamas pateikti kitą aktualią informaciją, susijusią su jaunimo 

situacija šalyje. Gauti atsakymai iš 12 valstybės institucijų, 10 

savivaldybių  ir 9 aukštųjų mokyklų. Likusioji šių institucijų dalis teigė, 

kad tokių tyrimų 2011 m. jie nevykdė, 2012 m. nevykdo ir neplanuoja 

vykdyti 2013 m. Nacionalinės studentų sąjungos JRD neinformavo apie 

buvusius, atliekamus ar planuojamus atlikti tyrimus, susijusius su jaunimo 

politika Lietuvoje. Gautus ir susistemintus tyrimus galite rasti tinklapyje 

http://www.jrd.lt/tyrimai  skiltyse: Valstybinių institucijų tyrimai apie 

jaunimą / Savivaldybių tyrimai apie jaunimą / Aukštųjų mokyklų tyrimai 

apie jaunimą. 

II ketv. laikotarpiu, t. y., balandžio 11 d. Departamentas išsiuntė raštą 

Lietuvos aukštosioms mokykloms dėl kvietimo bendradarbiauti, teikiant 

informaciją apie baigiamųjų darbų temas, susijusias su jaunimo politika. 

Gauti rezultatai parodė, kad magistrinių temų, kurios apimtų jaunimo 

politiką nėra daug, tačiau labiausiai nagrinėjamos temos yra šios: jaunimo 

sveikata, švietimas, darbo rinka, prevencinės programos skirtos jaunimui 

ir pan.   

Parengtas klausimynas savivaldybėms apie jaunimo politikos 

įgyvendinimą. Į klausimyno parengimą buvo įtraukti savivaldybėse 

dirbantys jaunimo reikalų koordinatoriai. 

Departamentas, siekdamas įgyvendinti efektyvią ir faktais bei žiniomis 

grįstą jaunimo politiką Lietuvoje, 2012 m. birželio19 d. išsiuntė raštą – 

kvietimą už jaunimo reikalus atsakingiems specialistams savivaldybėse 

(Jaunimo reikalų koordinatoriams), kad jie iki š. m. liepos 9 d. 16 val. 

užpildytų elektroninės versijos Jaunimo politikos įgyvendinimo 

klausimyną. Klausimyno duomenys apibendrinti ir pristatyti JRK. 

Tarptautiniai 

protokolai ir 

tarptautiniai 

renginiai 

71 0  Įgyvendinant 2011 m. lapkričio 2-3 d. Susitarimą tarp Flandrijos ir 

Lietuvos bendradarbiavimo jaunimo politikos srityje, kovo 19 -24 d. 

Belgijoje vyko renginys „Keitimasis patirtimi: jaunimo centrai vietos 

lygmeniu“, kuriame dalyvavo 6 asmenys (1 JRD atstovas ir 5 atstovai iš 

atvirų jaunimo centrų / erdvių). 

Balandžio 4 – 6 d. Lietuvoje vyko tarptautinio renginio „Jaunų žmonių 

kompetencijų, įgytų neformaliojo ugdymo metu, pripažinimas“ 

parengiamasis susitikimas , kuriame dalyvavo Flandrijos, Estijos ir 

Latvijos atstovai (iš viso 4 asmenys).  

Lapkričio 13 -16 dienomis Vilniuje įvyko tarptautinis seminaras „Jaunų 

žmonių kompetencijų, įgytų neformaliojo ugdymo metu, pripažinimas“, 

kuriame dalyvavo Flandrijos, Estijos ir Latvijos atstovai (iš viso 19 

 

http://www.jrd.lt/tyrimai
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asmenų). Atviroje seminaro dalyje, kurioje buvo dalinamasi gerąją šalių 

patirtimi, dalyvavo dar 9 asmenys. 

Su Latvijos Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais buvo derinamas 

Lietuvos ir Latvijos jaunimo bendradarbiavimo fondo steigimo klausimas.  

Latvijos atstovų teigimu, nors pati Fondo idėja yra priimtina bei 

sveikintina, tačiau palaikymo Fondo steigimui šiuo metu iš jų pusės nėra 

dėl keletos priežasčių: politinio palaikymo trūkumo, žmogiškųjų resursų, 

finansinių galimybių.  

Suderintas, tačiau dar nepasirašytas  bendradarbiavimo protokolas 

jaunimo reikalų srityje tarp Gruzijos sporto ir jaunimo ministerijos ir 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.  

Vokietijos Federacinės Respublikos Federalinės šeimos, senjorų, moterų 

ir jaunimo ministerijai petrvarkius tarpautinį bendradarbiavimą iš dvišalių 

bendradrabiavimo protokolų į daugiašalius projektus, Jaunimo reikalų 

departamentas dalyvauja dviejuose daugiašaliuose projektuose. Pirmasis - 

„Tarpusavio mokymasis Europos lygmeniu: jaunimo politika“ (European 

Peer-Learning on Youth Policy), kurį koordinuoja Vokietijos Federacinės 

Respublikos Federalinės šeimos, senjorų, moterų ir jaunimo ministerija. 

Jaunimo reikalų departamentas, bendradarbiaudamas su Jaunimo 

tarptautinio bendradarbiavimo agentūra užtikrino Lietuvos atstovų 

dalyvavimą organizuojamuose renginiuose:  

birželio 13 – 14 d. „Jaunimo politikos Europoje projektavimas. Kokia yra 

savivaldybių rolė“, Berlyne. Į minėtą renginį katu su Jaunimo reikalų 

departamento atstovu vyko Vilniaus miesto ir Ukmergės rajono 

savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai.  

spalio 28 - 30 d. „Dėmesys pozityviai jaunimo politikai ir praktikai“, 

Rotterdame. Į minėtą renginį kartu su Jaunimo reikalų departamento 

atstovu vyko Rietavo it Trakų raj. savivaldybių jaunimo reikalų 

koordinatoriai. 

Antrasis daugiašalis projektas -  "Tarpusavio mokymasis Europos 

lygmeniu: jaunimo dalyvavimas", kurį koordinuoja Vokietijos 

Federacinės Respublikos Federalinės šeimos, senjorų, moterų ir jaunimo 

ministerija. Jaunimo reikalų departamento atstovas dalyvavo 

parengiamajame projekto susitikime š.m. rugsėjo 20 – 21 d. Bonoje, 

Vokietijoje. 

Jaunimo reikalų departamentas, bendradarbiaudamas su Vilniaus 

Universitetu, balandžio 19-22 dienomis organizavo seiminarą -  mokymus 

apie neformalaus ugdymo metodus. 

Departamentas birželio 1 dieną organizavo susitikimą su projekto 

„Geriausios jaunimo tarybos! – Lenkijos ir Lietuvos jaunimo tarybų geroji 

patirtis“ dalyviais. Projektas skirtas skatinti jaunų žmonių pilietiškumą ir 
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aktyvų dalyvavimą vietos lygmens jaunimo tarybų veikloje.  

Rugsėjo 22 – 25 d. Jaunimo reikalų departamentas užtikrino Lietuvos 

jaunimo organizacijų tarybos Tarptautinių programų vadovo dalyvavimą 

Europos Tarybos renginiuose (jaunimo susitikime ir ministrų, atsakingų 

už jaunimo reikalus, susitikime) Sankt Peterburge (Rusija). 

Jaunimo reikalų departamentas organizavo spalio 3 d. pasirengiamąjį 

susitikimą ir spalio 15 – 19 d. tarptautinį renginį „Darbo su jaunimu 

kokybė“, kuriame dalyvavo ekspertai iš Vokietijos ir kelių Lietuvos 

savivaldybių (Telšių, Jurbarko, Plungės) atstovai.  

Lapkričio 26 – 27 d. Departamentas užtikrino Lietuvos jaunimo 

organizacijų tarybos Tarptautinių programų vadovo dalyvavimą Europos 

Sąjungos Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto Taryboje Briuselyje 

(Belgija).  

Per I – IV ketv. Jaunimo reikalų departamentas įgyvendino 1 tarptautinio 

bendradarbiavimo protokolą, 1 suderino, 1 – derinimo procese, dalyvavo 2 

daugiašiuose projektuose, suorganizavo 9 tarptautinius renginius.  

Lietuvos ir 

Lenkijos 

jaunimo mainų 

fondas (Fondas) 

30 6,5 Iki sausio 31 d. buvo teikiamos paraiškos 2012 m. Fondo lėšomis 

finansuojamų projektų konkursui, konsultuotos organizacijos paraiškų 

teikimo klausimais. Iš viso gautos 59 paraiškos.  

Parengti Fondo lėšomis 2012 m. finansuojamų projektų konkurso ekspertų 

komisijos nuostatai. Sudaryta ekspertų komisija, vertinti Fondo lėšomis 

2012 m. finansuojamų projektų paraiškas – viso vertinti paraiškas 

deleguota 13 ekspertų. Suorganizuoti 2 ekspertų komisijos posėdžiai: 

vasario 7 d. ir kovo 7 d.  

Kovo 9 d. paskelbti Fondo lėšomis 2012 m. finansuojamų projektų 

konkurso rezultatai: Finansuojamų ir finansuojamų su sąlyga patvirtinta 

14 organizacijų, laukiančiųjų sąraše – 5, nefinansuojamų – 40. 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-skelbia-lietuvos-ir-lenkijos-

jaunimo-mainu-fondo-lesomis-2012-metais-finansuojamu-projektu-

konkurso-rezultatus 

Kovo 28 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentui perduoti 

administravimui Fondo lėšomis 2012 m. finansuojamų organizacijų 

atrinkti projektai.   

Lapkričio 12 d. paskelbtas Fondo lėšomis 2013 m. finansuojamų projektų 

konkursas.  

Nuolat vyko Fondo projektų pareiškėjų konsultavimas projektų paraiškų 

teikimo ir įgyvendinimo klausimais. 

 

  Suorganizuoti 2 Fondo Komiteto narių iš Lietuvos posėdžiai: sausio 24 d. 

LR Vyriausybėje ir kovo 9 d. – Jaunimo reikalų departamente. 

Kovo 14-16 d. suorganizuotas Fondo Komiteto iš Lietuvos ir Lenkijos 

kasmetinis posėdis, kurio metu buvo patvirtinti Fondo lėšomis 2012 m. 
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finansuojami projektai.  

Balandžio 16-18 d. vyko mokymų seminaras Fondo 2012 metais 

finansuotų projektų rengėjams ir įgyvendintojams.  

Liepos mėn. Lietuvoje įvyko susitikimas su Lenkijos nacionalinės 

valdymo institucijos atstovu, siekiant suplanuoti, kaip paminėti 5 metų 

Fondo jubiliejų.  

Rugsėjo 28-30 d. Vilniuje įvyko seminaras „Celebrate2gether“, kuriame 

dalyvavo atrinkti Fondo finansuotų (2007-2012 m.) projektų 

koordinatoriai / vadovai ir jauni žmonės iš Lietuvos ir Lenkijos. Seminarą 

organizavo Departamentas kartu su nacionaline valdymo institucija 

Lenkijoje, finansavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. 

Seminaro metu dalyviai nacionalinėms valdymo institucijoms padėjo 

planuoti ir kurti Fondo 5 metų jubiliejinį renginį – Lietuvos ir Lenkijos 

jaunimo kongresą, kuris įvyko lapkričio 6 d. Varšuvoje (Lenkijoje).  

Spalio 3 – 5 d. suorganizuotas Fondo Komiteto iš Lietuvos ir Lenkijos 

kasmetinis posėdis, kurio metu buvo patvirtinta skelbti Fondo lėšomis 

2013 m. finansuojų projektų konkursą.  

Lapkričio 6 d. įvyko Lietuvo ir Lenkijos jaunimo Kongresas Varšuvoje, 

Lenkijoje. Šiame 5 metų Fondo jubiliejiniame renginyje dalyvavo 33 

asmenys iš Lietuvos, įgyvendinę Fondo finansuotus projektus, taip pat 

esami ir buvę Komiteto nariai iš Lietuvos, atstovai iš LR užsienio reikalų 

ministerijos. Šiame renginyje buvo pristatyti 5 metų veiklos Fondo 

rezultatai, paskelbti projektų apdovanojimo konkurso laimėtojai.  

Gruodžio 15 – 16 d.. suorganizuotas 2012 m. Fondo lėšomis įgyvendintų 

projektų įvertinimo seminaras.  

Kartu su lenkų nacionaline institcija parengta ir išspausdinta projektų 

ataskaita už 2011 metus.  

Nuolat vyko Fondo internetinio puslapio www.LTPLjaunimas.lt 

administravimas.  

Atstovavimas 

tarptautinėse ir 

nacionalinėse 

darbo grupėse 

bei tarpžinybinių 

ir tarpsektorinių 

darbo grupių, 

sudarytų prie 

Departamento, 

veiklos 

5,65 0 I-IV ketv. įvyko 3 Jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo darbo grupės 

posėdžiai: sausio 31 d., kuriame dalyvavo 8 atstovai iš 6 

organizacijų/institucijų ir šio posėdžio tikslas: sutarti dėl vartotinų sąvokų 

jaunimo verslumo srityje; naujų atstovų įtraukimas į darbo grupės sudėtį; 

sutarta sudaryti jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo priemonių 

žemėlapį; kovo 13 d., kuriame dalyvavo 11 atstovų iš 8 

organizacijų/institucijų ir šio posėdžio tikslas – aptarti ir sudaryti jaunimo 

verslumo ugdymo ir skatinimo priemonių žemėlapį; aptarti jaunimo 

verslumo ugdymo ir skatinimo projektų finansavimo 2012 m. konkurso 

galimus prioritetus, vertinimo kriterijus; birželio 28 d. posėdžio tikslas: 

informacijos sklaida, jaunimo verslumo ugdymo ir skatinimo priemonių 

žemėlapio koregavimas.  

 

http://www.ltpljaunimas.lt/
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Kovo 12 d. buvo organizuotas darbo grupės dėl mokinių savivaldos 

formaliajame švietime susitikimas, kuriame buvo aptarti aktualiausi 

klausimai, aptartos 2011 m. veiklos ir planuojami 2012 m. projektai, 

renginiai.  

Darbo grupė dėl darbo su jaunimu koncepcijos parengimu bus patvirtinta 

patvirtinus Jaunimo darbuotojų aprašą. 

Lapkričio 22 d. Lietuvos darbo biržoje organizuotas susitikimas su 

jaunimo darbo centrų specialistais, kurio metu buvo aptartos ne tik 

jaunimo darbo centrų atliekamos funkcijos darbe su jaunimu, kylantys 

darbo iššūkiai ir pan., bet ir pristatyta  kuriama darbo su jaunimu sistema 

ir diskutuota apie jaunimo darbuotoją, parengtą aprašą.   

 Departamento atstovai aktyviai įsitraukė į Ministro Pirmininko potvarkiu 

sudarytą tarpžinybinę darbo grupę jaunimo nedarbo problemoms 

išnagrinėti. Iš viso įvyko 3 posėdžiai, kuriuose buvo nagrinėjamas jau 

vykdomų veiklų, skirtų mažinti jaunimo nedarbą, efektyvumas ir galimos 

naujos iniciatyvos jaunimo užimtumui skatinti, panaudojant ES 

struktūrinės paramos lėšas. Departamento siūlymu į jaunimo nedarbo 

priemonių planą įtrauktos šios priemonės: kurti mobilias su jaunimu 

dirbančių specialistų komandas prie jaunimo darbo centrų teikti 

informacines, konsultacines paslaugas jaunimui; Sukurti nacionalinę 

savanoriškos tarnybos programą; Atnaujinti Equal programos 

įgyvendinimą.  

Vasario 7 d. ir gegužės 11 d. Departamento atstovai dalyvavo 

Nacionalinės darbo grupės dėl informacijos sklaidos ir jaunimo politikos 

klausimais posėdžiuose. Vasario 7 d. darbo grupėje aptarti, konsultacijų su 

jaunimu, rengiantis Danijos pirmininkavimo ES Tarybai renginiams, 

rezultatai, taip pat darbo grupės efektyvumo didinimas, kt. klausimai.  

Gegužės 11 d. darbo grupėje buvo aptartas klausimynas konsultacijoms su 

jaunimu, rengiantis Kipro pirmininkavimo ES Tarybos renginiams, 

konsultacijų su jaunimu Lietuvoje organizavimas, darbo grupės 

reglamentavimo klausimai.  

Departamento atstovas yra įtrauktas į Lietuvos darbo biržos prie SADM 

sudarytą Jaunimo metodinę tarybą, kurios pirmasis posėdis įvyko vasario 

27 d. Departamento atstovas išrinktas Metodinės tarybos pirmininku.  

Departamento atstovas deleguotas į Vilniaus miesto savivaldybės 

finansuojamų projektų atrankos komisiją. 

Departamento atstovas aktyviai dalyvauja Žemės ūkio ministerijos 

patvirtinto Lietuvos kaimo tinklo kaimo jaunimo komiteto veikloje. Kovo 

16 d. įvyko posėdis, kurio tikslas - rekomendacijų dėl projektų 

įgyvendinimo teikimas. 

22 d. pristatyta jaunimui kaimo regionuose galimybės ir 
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bendradarbiavimo jaunimo politikos srityse veikėjai. 

Rugsėjo 4 d. ir 13 d. dalyvauta ekspertų komisijos posėdyje Ugdymo 

plėtotės centre dėl pasirenkamojo vaikų ugdymo programų akreditavimo. 

Dalyvauta Užsienio reikalų ministerijos sudarytose darbo grupėse, 

skirtose planuoti Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 

skirtus renginius (pvz. jaunimo renginys Rytų partnerystės kontekste, 

jaunimo renginys skirtas totalitarizmo dienai minėti).  

Departamento atstovas dalyvauja darbo grupėje dėl neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo įstatymo naujos redakcijos projekto parengimo. 

Darbo grupė sudaryta LR Seimo Valdybos 2012 m. rugpjūčio 14 d. 

sprendimu Nr. SV-S-1673. 

Departamentas yra Lietuvos moksleivių sąjungos įgyvendinamos 

programos „Išpilk“ partneris. 

Departamento atstovas deleguotas į SADM Bendruomenių reikalų 

skyriaus  organizuojamo vaikų dienos centrų projektų atrankos komisiją. 

 Per ataskaitinį laikotarpį iš viso surengti 6 Jaunimo reikalų tarybos (JRT) 

posėdžiai.  

Sausio 18 d. posėdyje buvo aptartos 2014 – 2020 m. ES struktūrinės 

paramos preliminarios gairės ir tikslai, buvo nutarta domėtis šiuo 

klausimu ir toliau bei suformuluoti JRT pasiūlymus rengiamiems 

planavimo dokumentams, reglamentuojantiems ES struktūrinės paramos 

panaudojimą. Vasario 2 d. buvo surengtas išvažiuojamasis JRT posėdis 

Kauno įgulos karininkų Ramovėje, kurio metu aplinkinių savivaldybių 

merams, politikams, administracijos atstovams pristatyta atviro darbo su 

jaunimu sistema, atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija, veikiančių 

atvirų centrų bei erdvių patirtis. Vasario 29 d. JRT posėdyje buvo nutarta 

parengti JRT kreipimąsi į savivaldybes dėl atvirų jaunimo centrų bei 

erdvių steigimo bei plėtros regionuose, priimtos rekomendacijos dėl 

jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo pamokų gerinimo. Kovo 

27 d. JRT surengė posėdį, kuriame buvo pristatos jaunimo nedarbo 

problemos bei svarstomi pasiūlymai LR Vyriausybės nutarimu įsteigtos 

darbo grupės pasiūlymų paketui dėl jaunimo nedarbo problemų 

sprendimo.  

Gegužės 29 d. JRT posėdyje buvo svarstomi Šeimos politikos plėtros 

klausimai bei pristatytas naujas Pensijų kaupimo reformosa modelis. JRT 

iš esmės pritarė pasiūlytam modeliui. Birželio 26 d. JRT posėdyje buvo 

įvertinta 2012 m.  I pusmečio JRT veikla, pasiūlytos temos II pusmečiui, 

aptarti pasiūlymai dėl šeimos politikos plėtros nacionaliniame ir 

regioniniame lygmenyse. 

Spalio 16 d. JRT posėdyje buvo pristatyti jaunimo situacijos tyrimai 

savivaldybėse ir kiti duomenys apie jaunimą. 
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Spalio 30 d. JRT posėdyje buvo aptarta Nacionalinės pažangos programa. 

 I-IV ketv. Departamentas vykdė jaunimo politikos atstovavimą 

tarptautinėse darbo grupėse ir susitikimuose. Rengtos pozicijos 

dokumentams, svarstomiems Europos Sąjungos Tarybos Švietimo 

komitete ir Jaunimo darbo grupėje; Departamento atstovas dalyvavo šiose 

darbo grupėse 4 kartus.  

Departamento atstovas 3 kartus dalyvavo Europos Priežiūros Komiteto 

Jaunimo struktūrinio dialogo klausimais posėdyje. Taip pat dalyvauta  

papildomai suplanuotuose susitikimuose su Europos Komisijos Jaunimo 

skyriumi, Europos Sąjungos Tarybos Generalinio Sekretoriato atstovais,  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo atašė rengiantis 

Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai.  

Vasario 20-24 d. Departamento atstovas dalyvavo susitikimuose su 

Vokietijos Brandenburgo žemės Švietimo, jaunimo ir sporto ministerijos 

atstovais, siekiant aptarti tolimesnio bendradarbiavimo poreikį, galimas 

temas. Išskirtos dvi pagrindinės temos: darbo su jaunimu kokybė ir 

kokybės kriterijai bei neformaliojo ugdymo plėtra nevyriausybiniame 

sektoriuje ir švietimo sistemoje.  

Kovo 28-30 Departamento atstovas  dalyvavo Vengrijoje, Budapešte 

vykusiame Europos Tarybos koordinacinio komiteto jaunimo klausimais 

posėdyje, kur buvo pakartotinai išrinktas į Europos Tarybos 

Programavimo komitetą 2 metų kadencijai. 

Balandžio 23-27 d. Departamento atstovas dalyvavo tarptautiniame 

seminare „National and EU Youth Policies“ Liublianoje, Slovėnija. 

Departamento atstovas dalyvavo Europos Tarybos organizuotame 

tarptautiniame simpoziume „Symposium on well-being of young people“, 

vykusiame birželio 11-12 dienomis, Tbilisyje. 

Departamento atstovas dalyvavo Europos Tarybos organizuotoje CDEJ 

Vasaros akademijoje Gruzijos Respublikoje, Tbilisyje rugpjūčio 27-31 

dienomis, kurios tikslas – susipažinti su Gruzijos jaunimo politika bei 

aptarti Europos Tarybos poziciją dėl neapykantos ir netolerancijos 

kurstymo per internetą. 

Rugsėjo 10 – 14 d. du Departamento atstovai dalyvavo Europos Sąjungos 

jaunimo konferencijoje ir generalinių direktorių jaunimo klausimais 

susitikime, vykusiame Nicosia, Kipre. 

Spalio 9-13 d. Departamento atstovas dalyvavo europinėje konferencijoje 

„Europinis mokymasis iš bendraamžių įgyvendinant jaunimo politiką 

vietos lygmeniu“ (angl. “InterCITY - European peer learning on local 

youth policy“) Leipcige (Vokietijos Federacinė Respublika), kurios tikslas 

– aptarti tarpregioninio bendradarbiavimo galimybes vietos lygmeniu 

(jaunimo politikos įgyvendinimas Europos savivaldybėse). Renginyje 
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dalyvavo jaunimo darbuotojai; politikai, atsakingi už jaunimo politikos 

formavimą bei įvairių sričių savivaldos įstaigų darbuotojai, atsakingi už 

jaunimo politikos įgyvendinimą vietos lygmeniu. 

„Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų veiklą, skirtą puoselėti lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių 

bendradarbiavimui“, įgyvendinant „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos 

įgyvendinimo 2012–2014 metų tarpinstitucinį veiklos planą" 

Darbas su 

Lietuvos 

jaunimu 

užsienyje 

63 0 63 62,999 Siekiant Lietuvos jaunimo užsienyje atstovaujančių organizacijų 

organizacinių kompetencijų / gebėjimų stiprinimo, III ketvirtyje įvykdyti 

viešieji pirkimai ir iki metų pabaigos suteiktos šios  mokymo paslaugos: 

10 organizacijos kūrimo ar strateginio planavimo, valdymo mokymų ir 26 

nuotolinių konsultacijų po mokymų užsienio lietuvių jaunimo 

organizacijoms šių šalių užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms 

(Bulgarija, Danija, Graikija, Didžioji Britanija, JAV, Vengrija (ir 

Austrija), RusijaSuomija, Beneliukso šalys ir kaimyninės šalys (Latvija, 

Estija, Baltarusija, Lenkija); 

2 seminarai ir nuotolinės konsultacijos po jų užsienio lietuvių jaunimo 

organizacijoms šiomis temomis: žmogiškųjų išteklių valdymas, lėšų 

pritraukimas. 

Planuoti veiksmai 

įgyvendinti, pasiektos 

suplanuotos veiksmų 

reikšmės. Liko nepanaudotų 

lėšų dėl sutaupymų, 

atliekant viešuosius 

pirkimus. 

 

 Kovo mėn. organizavo Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos 

2012 m. finansavimo konkursą, kurio tikslas - remti užsienio lietuvių 

jaunimo organizacijų ir jas atstovaujančių organizacijų veiklą, skirtą 

lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių 

lietuvių bendradarbiavimui puoselėti.  
Konkurso būdu š.m. balandžio mėn. buvo finansuota organizacija 

"Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija Lietuvoje", kurios įgyvendinamai 

programai "Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos stiprinimas 2012" 

skirta 100 tūkst. Lt. 

Įgyvendinti 4.2. programos ,,Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonės „Įgyvendinti Nediskriminavimo skatinimo 2012–2014 metų tarpinstitucinio veiklos 

plano priemones“ priemonę 

,,Organizuoti 

pasirinktame 

probleminiame 

Lietuvos regione 

neformalųjį 

jaunimo 

mokymą 

nediskriminavim

o skatinimo, 

tolerancijos ir 

pagarbos žmogui 

20 0 20 19,8 Mokymų organizavimas jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

lyderiams ir savanoriams apie diskriminacijos rūšis, formas, 

diskriminavimo prevenciją ir pagarbos ugdymą darbe su jaunais 

žmonėmis. Paslaugos buvo pirktos vykdant atviro pirkimą. Paslaugų 

teikėjas pagal techninę specifikaciją ir pirkimo dokumentus teikė mokymų 

organizavimo ir vedimo paslaugas: 

Gruodžio 8-9 d. Alytuje, gruodžio 13-14 d. Telšiuose, ir gruodžio 15-16 d. 

Utenoje. Dalyvavo 60 dalyvių iš skirtingų Lietuvos regionų.  

Atliktas veiklos monitoringas: dalyvauta mokymuose gruodžio 15 d. 

Utenoje. 

 

Planuoti veiksmai 

įgyvendinti, pasiektos 

suplanuotos veiksmų 

reikšmės. Liko nepanaudotų 

lėšų dėl sutaupymų. 
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ugdymo 

klausimais“ 

Įgyvendinti 4.2. programos ,,Socialinės aprėpties stiprinimas“ priemonės „Įgyvendinti Nediskriminavimo skatinimo 2012–2014 metų tarpinstitucinio veiklos 

plano priemones“ priemonę 

Jaunimo reikalų 

departamento 

prie Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

veiklos 

administravimas 

ir organizavimas 

861 0 861 798,2 Informavimas ir konsultavimas valstybės institucijų, įstaigų, jaunimo 

ir su jaunimu dirbančių organizacijų atstovų.  

Per ataskaitinį laikotarpį konsultuojant 54 JRK suteikta 115 individualių 

konsultacijų telefonu, el. paštu ir / ar susitikimų metu. Buvo suteikti 

aktuali informacija apie Departamento veiklą ir konsultacijos dėl 

pareiginių nuostatų, veiklos organizavimo,  jaunimo politikos 

įgyvendinimo. 

70 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų per ataskaitinį laikotarpį 

buvo informuotos ir konsultuotos joms aktualiais klausimais, skelbiamų 

projektų ir programų finansavimo konkursų klausimais. 

Per metus konsultuotos 62 institucijos ir organizacijos, plėtojančios ir/ ar 

norinčios plėtoti atvirą darbą su jaunimu. 

Pasiūlymų teikimas galiojantiems teisės aktams ir rengiamų teisės 

aktų, planavimo dokumentų projektams.  

Parengtas pasiūlymų paketas dėl jaunimo nedarbo problemų sprendimo 

pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės kanceliarijai.  

Pateikti pasiūlymai dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo.  

Pateikti pasiūlymai dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo naujos 

redakcijos projektui. Parengta įstatymo projekto analizė, ji pateikta LR 

Seimo Jaunimo ir sporto komisijai. 

Įstaigos veiklos planavimas, planų įgyvendinimo kontrolė ir 

stebėsena. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateiktas, suderintas ir ministro 

įsakymu patvirtintas 2012 m. veiklos planas. 

Surengti 4 planavimo posėdžiai I – IV ketvirčių veiklų rezultatams aptarti 

bei įvertinti. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai buvo pateikta 74 informaciniai 

veiklos planai: 9 mėnesių planai ir 65 savaitės planų. 

Gruodžio mėn., suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

atliktas Jaunimo reikalų departamento 2012 metų veiklos plano 

pakeitimas. 

Jaunimo reikalų departamentas kiekvieną savaitės penktadienį SADM 

Ryšių su visuomene skyriui siuntė ateinančios savaitės JRD veiklos 

planus, kiekvieną savaitės trečiadienį praėjusios savaitės laikotarpio JRD 

aktualijas, kiekvieną savaitės penktadienį SADM Ryšių su visuomene 

skyriui siuntė ateinančios savaitės JRD veiklos planus, kiekvieną savaitės 

Liko nepanaudotų lėšų l: 

-darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo įmokų 

lėšos neįsisavintos dėl  

žmogiškųjų išteklių kaitos 

Jaunimo reikalų 

departamente.  

- dėl ryšių paslaugų, 

transporto išlaikymo, 

spaudinių bei kitų prekių, 

ilgalaikio materialiojo turto 

remonto ir komunalinių 

paslaugų lėšų sutaupymų. 
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trečiadienį praėjusios savaitės laikotarpio JRD aktualijas. Taip pat SADM 

Šeimos ir bendruomenių departamento Vaikų ir jaunimo skyriui bei 

SADM Ryšių su visuomene skyriui JRD kiekvieno mėnesio paskutinę 

savaitę siuntė JRD ateinančio mėnesio preliminarų veiklos planą. 

Kokybiškas dokumentų valdymas. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo sudarytos 32 sutartys su asmenimis, 105 

sutartys su įmonėmis. 

Gauti 667 raštų, 916 raštai – išsiųsti. 

2012 m. rugsėjo mėn. buvo pasirašyta sutartis tarp Departamento ir 

Centrinės projektų valdymo agentūros dėl projekto "Jaunimo ir vaikų 

konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje" 

įgyvendinimo pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto 

„Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-

IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“. 

Viešųjų pirkimų procedūros. 

Parengtas ir patvirtintas Departamento 2012 m. viešųjų pirkimų planas. 

Atlikti 4 supaprastinti atviri konkursai ir 6 supaprastinti skelbiamų derybų 

būdu konkursai. Vykdyti mažos vertės pirkimai apklausos būdu. 

Įstaigos interneto svetainė. 

Per II ketv. (2012 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpiu) 

www.jrd.lt tinklapį aplankė 23 687 unikalūs lankytojai. Paskelbta 45 JRD 

veiklos naujienos ir 191 Bendrosios (kitų institucijų) naujienos. 

Per III ketv. (2012 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. laikotarpiu) www.jrd.lt 

tinklapį aplankė 28 813 lankytojų, iš jų - 9 450 unikalūs lankytojai. 

Paskelbta 76 JRD veiklos naujienos ir 257 Bendrosios (kitų institucijų) 

naujienos. 

Per IV ketv. (2012 m. spalio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu) www.jrd.lt 

tinklapį aplankė 21,142 lankytojų, iš jų - 11,065 unikalūs lankytojai. 

Paskelbta 39 JRD veiklos naujienos ir 127 Bendrosios (kitų institucijų) 

naujienos.  

Per 2012 m. (sausio 1 d. – gruodžio 31 d.) www.jrd.lt tinklapį aplankė 

viso 91,937 lankytojų, iš jų - 39,422 unikalūs lankytojai.  

Personalo politikos įgyvendinimas.  

Buvo parengtas, suderintas su  valstybės Valstybės tarnybos departamentu 

ir Direktoriaus įsakymu patvirtintas Departamento valstybės tarnautojų 

mokymo planas. Departamento darbuotojai dalyvavo 19 mokymų, skirtų 

kompetencijos kėlimui.   

Buvo parengtas ir patvirtintas Departamento valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis kasmetinių atostogų planas.  

Buvo surengtas Departamento valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos 

vertinimas, suformuoti 2012 m. veiklos uždaviniai.  
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Liepos mėn. buvo paskelbti ir sėkmingai įvykdyti 2 konkursai karjeros 

valstybės tarnautojų - finansų skyriaus vedėjo bei jaunimo politikos 

plėtros ir programų įgyvendinimo skyriaus vyr.specialisto pareigoms 

užimti.  

Buvo parengti įsakymai dėl valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis 

dirbančių darbuotojų atostogų, priedų ir priemokų prie tarnybinio 

atlyginimo ataskaitiniu metu. 

Departamento valstybės tarnautojams atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimas bei išvada, ir pateikta Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijai.  

Klientų pasitenkinimo įstaigos veikla tyrimas. Gruodžio mėn.  Jaunimo 

reikalų departamentas, siekdamas gerinti savo veiklos efektyvumą ir 

kokybę atliko teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo 

gaunamomis paslaugomis tyrimą. Tyrime dalyvavo 52 respondentai (per 

pus daugiau nei pernai), ji buvo atliekama per sistemą www.apklausa.lt. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad 2012 m. didesnis procentas respondentų 

JRD viešąsias paslaugas vertina kur kas geriau nei 2011 m.     

Jaunimo reikalų departamento turto ir materialinių vertybių 

valdymas 

Vykdyta 2012 metų ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacija. 

Jaunimo reikalų departamentui skirtų lėšų apskaitos vykdymas ir 

atskaitomybės teikimas nustatyta tvarka. 

Kiekvieną ketvirtį teiktos biudžeto vykdymo atskaitos ir finansinės 

atskaitomybės dokumentai.  

Organizacijų, asmenų skundų ir pasiūlymų nagrinėjimas. Per 

ataskaitinį laikotarpį nagrinėtas vienas organizacijos pateiktas skundas. 
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