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Forma patvirtinta  

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 

2013 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A1-104 

 

 

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  

ĮGYVENDINAMŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO 2013 M. I - IV KETVIRČIŲ ATASKAITA  

 

Programos ar 

priemonės 

pavadinimas 

Planuoti 

asignavi-

mai 

metams 

(tūkst. 

litų) 

Planuoti 

ataskaiti-

nio 

laikotar-

pio 

asignavi-

mai 

(nuo 

metų 

pradžios) 

(tūkst. 

litų) 

Įstaigos planuoti 

veiksmai 2013 m. 

Planuoti 

vertinimo 

kriterijai ir jų 

reikšmės 

2013 m. 

Per ataskaitinį 

laikotarpį (nuo 

metų pradžios) 

pasiekti 

rezultatai ir jų 

reikšmės 

Per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų 

pradžios) faktiškai atlikti darbai 

Lėšų per 

ataskaitinį 

laikotarpį (nuo 

metų pradžios) 

nepanaudojimo 

priežastys ir tolesni 

veiksmai joms 

pašalinti 

1 2 3 4 5 6 7 8 

03.02.01.02.01 "Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos politikos 2011-2019 metų plėtros programos 2011-2013 metų priemonių plano priemones" 

2.1.1. priemonė 

"Parengti ir 

pateikti tvirtinti 

teisės aktus, 

reglamentuojanči

us neformalųjį 

ugdymą, 

neformalaus 

ugdymo tiekėjų 

akreditavimą, 

neformalaus 

0 0 Pateikti siūlymai 

dėl teisės aktų, 

reglamentuojan-

čių neformalųjį 

ugdymą, 

neformalaus 

ugdymo teikėjų 

akreditaciją, 

neformalaus 

ugdymo 

programų 

Pateikti 

siūlymai dėl 

neformaliojo 

švietimo 

paslaugų 

formaliojo 

švietimo 

sistemoje, 

suaugusiųjų 

neformaliojo 

švietimo 

Pateikti siūlymai 

dėl neformaliojo 

švietimo 

paslaugų 

formaliojo 

švietimo 

sistemoje, 

suaugusiųjų 

neformaliojo 

švietimo įstatymo 

projektui - 0 

Departamento atstovas deleguotas 

dalyvauti darbo grupėje, kuri rengia 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

įstatymo pakeitimo projektą. 2013 metais 

nebuvo organizuojami darbo grupės 

susitikimai, todėl ir planuoti pasiūlymai 

nebuvo pateikti. 
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ugdymo 

programų 

akreditavimą ir 

finansavimą" 

akreditavimą ir 

finansavimą 

įstatymo 

projektui - 2 

3.1.1. priemonė 

"Parengti ir 

patvirtinti teisės 

aktus, 

reglamentuojanči

us darbą su 

jaunimu" 

0 0 Pateikti siūlymai 

dėl teisės aktų, 

reglamentuojan-

čių darbą su 

jaunimu. 

Pateikti 

siūlymai dėl 

darbo su 

jaunimu 

reglamentavimo 

jaunimo 

politikos 

pagrindų 

įstatymo 

redakcijai - 1 

Pateikti siūlymai 

dėl darbo su 

jaunimu 

reglamentavimo 

jaunimo politikos 

pagrindų 

įstatymo 

redakcijai - 1 

Departamento atstovai dalyvauja 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

sudarytoje darbo grupėje, kuri rengia 

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 

projektą ir teikė pasiūlymus dėl darbo su 

jaunimu reglamentavimo: jaunimo 

darbuotojo sąvokos apibrėžimo, darbo su 

jaunimu vykdymo reglamentavimą. Iš 

viso dalyvauta keturiuose darbo grupės 

susitikimuose. 

Departamentas atliko 2013 m. finansuotų 

atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo 

erdvių apklausą „Atviro darbo kokybės 

link...“, kurios duomenys bus naudojami 

darbo grupės, rengiančios Atvirų jaunimo 

centrų veiklos kokybės aprašą darbe. 

 

3.1.2. priemonė 

„Parengti ir 

diegti jaunimo 

darbuotojų 

sertifikavimo ir 

jų rengimo 

programų 

akreditavimo 

sistemas“ 

0 0 Pateikti siūlymai 

dėl teisės aktų, 

reglamentuojanči

ų jaunimo 

darbuotojų 

rengimo ir 

programų 

akreditavimo 

sistemas 

Pateikti 

siūlymai dėl 

jaunimo 

darbuotojų 

reglamentavimo 

jaunimo 

politikos 

pagrindų 

įstatymo 

redakcijai - 1 

Pateikti siūlymai 

dėl jaunimo 

darbuotojų 

reglamentavimo 

jaunimo politikos 

pagrindų 

įstatymo 

redakcijai - 1 

2013 m. gegužės 14 d. LR socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. 

A1-208 patvirtintas Jaunimo darbuotojų 

veiklos aprašas. 

Departamento atstovai dalyvauja 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

sudarytoje darbo grupėje, kuri rengia 

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 

projektą ir teikė pasiūlymus dėl jaunimo 

darbuotojo sąvokos apibrėžimo. 

 

Projekto 

„Integruotos 

jaunimo politikos 

plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

Atlikti dirbančių 

su jaunimu 

darbuotojų 

kompetencijų 

įvertinimai – 

300; 

suorganizuoti 50 

Atlikti dirbančių 

su jaunimu 

darbuotojų 

kompetencijų 

įvertinimai –329; 

suorganizuoti 8 

kvalifikacijos 

Įvertintos 329 informaciją pateikusių 

jaunimo darbuotojų kompetencijos, 

įvykdyti 8 kvalifikacijos kėlimo 

mokymai. Iš viso apmokyta 113 jaunimo 

darbuotojų. 
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kvalifikacijos 

kėlimo 

mokymų, 

trunkančių 4-5 

dienas, kuriuose 

dalyvauja po 15-

25 žmones, iš 

viso apmokyta 

250 jaunimo 

darbuotojų 

(mokymų 

temos: 1. Įvadas 

į darbą su 

jaunimu ir 

ugdymą (5 

mokymų 

dienos). 2. 

Jauno žmogaus 

amžiaus 

tarpsnio 

(adolescencijos) 

supratimas (4 

mokymų 

dienos). 3. 

Individualus 

darbas su jaunu 

žmogumi (4 

mokymų 

dienos). 4. 

Darbas su 

jaunimo 

grupėmis ir 

sunkaus elgesio 

jaunimu (5 

mokymų 

dienos). 5. 

Darbo su 

kėlimo mokymai, 

trunkantys 4-5 

dienas, kuriuose 

dalyvauja po 15-

25 žmones, iš 

viso apmokyta 

113 jaunimo 

darbuotojų 

(mokymų temos: 

1. Įvadas į darbą 

su jaunimu ir 

ugdymą (5 

mokymų dienos). 

2. Jauno žmogaus 

amžiaus tarpsnio 

(adolescencijos) 

supratimas (4 

mokymų dienos). 

3. Individualus 

darbas su jaunu 

žmogumi (4 

mokymų dienos). 

4. Darbas su 

jaunimo 

grupėmis ir 

sunkaus elgesio 

jaunimu (5 

mokymų dienos). 

5. Darbo su 

jaunimu 

metodika (4 

mokymų dienos). 
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jaunimu 

metodika (4 

mokymų 

dienos). 

3.2.1. priemonė 

„Plėtoti esamus 

ir kurti naujus 

atvirus jaunimo 

centrus ir erdves, 

įgyvendinant 

Atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių 

koncepciją“ 

40 39,99 Atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių 

veiklų 

finansavimo 

konkursų 

organizavimas ir 

projektų 

stebėsena 

2013 m. lėšomis 

finansuojamų 

projektų ir 

programų 

nuostatų 

skelbimas ir 

projektų atranka 

– 2; 

Vizituotų centrų 

ir erdvių 

skaičius - 20 

2013 m. lėšomis 

finansuojamų 

projektų ir 

programų 

nuostatų 

skelbimas ir 

projektų atranka 

– 2; 

Vizituotų centrų 

ir erdvių skaičius 

– 23 

 

Paskelbti Atvirų jaunimo centrų (AJC) ir 

atvirų jaunimo erdvių (AJE) veiklos 

programų finansavimo 2013 metais 

konkursai,  

Paraiškos konkursams buvo priimamos 

iki kovo 20 dienos. Atvirų jaunimo centrų 

veiklos programų finansavimo konkursui 

gautos 25 paraiškos, atvirų jaunimo 

erdvių – 38 paraiškos.  

Konkurso būdu finansuota 12 AJC 

programų ir 13 AJE programų. 

Vizituota 13 AJC ir AJE, kurie 2012 

metais finansuoti iš Departamento lėšų. 

Vizituotas 7 AJC ir 2 AJE, konkurso 

būdu finansuoti 2013 m. 

Vizituotos naujai besikuriančios jaunimo 

erdvės: Naujosios Vilnios atvira jaunimo 

erdvė; Atvira jaunimo erdvė Grigiškėse, 

Romų socializacijos centre. 

Atlikus viešuosius 

pirkimus paslaugos 

nupirktos pigiau. 

Atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių 

plėtojimas ir 

naujų 

savivaldybėse 

kūrimas 

Konsultuotų 

institucijų, 

organizacijų 

skaičius – 60; 

Mokymų 

skaičius Vaikų 

dienos centrų 

vadovams ir 

darbuotojams 

planuojantiems 

steigti atviras 

erdves jaunimui 

– 1; 

Mokymų 

El. laiškais ir 

telefonu suteiktų 

konsultacijų 

skaičius apie 200. 

Mokymų skaičius 

Vaikų dienos 

centrų vadovams 

ir darbuotojams 

planuojantiems 

steigti atviras 

erdves jaunimui – 

1; 

Mokymų skaičius 

kultūros įstaigų 

Savivaldybių jaunimo reikalų 

koordinatoriams, Atvirų jaunimo centrų, 

Atvirų jaunimo erdvių darbuotojams, 

kaimo bendruomenių, seniūnijų, kultūros, 

sporto įstaigos ir NVO atstovams suteikta 

daugiau kaip 200 konsultacijų. 

Kovo 18 – 19 d., buvo suorganizuoti 

mokymai vaikų dienos centrų 

darbuotojams ir vadovams apie atvirą 

darbą su jaunimu, nuolat konsultuojama 

telefonu ir el. paštu. 

Įvyko 4 mokymai kultūros centrų ir 

bibliotekų darbuotojams ir vadovams, 

juose dalyvavo 54 kultūros centrų 
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skaičius 

kultūros įstaigų 

darbuotojams, 

planuojantiems 

steigti atviras 

erdves jaunimui 

– 1; 

darbuotojams, 

planuojantiems 

steigti atviras 

erdves jaunimui – 

6.  

 

direktoriai, 67 kultūros įstaigų 

darbuotojai: birželio 5 d.; birželio 12 d., ir 

birželio 18 d.,  

Jaunimo reikalų departamento atstovas 

dalyvavo rugpjūčio 19 d. Kaišiadoryse 

vykusioje diskusijoje apie atvirų jaunimo 

erdvių steigimą vaikų dienos centruose. 

Rugpjūčio 30 d. jaunimo reikalų 

departamento atstovas dalyvavo 

mokymuose (Jurbarko, Kėdainių ir 

Raseinių) kultūros įstaigų darbuotojams 

Raseiniuose apie atvirą darbą su jaunimu. 

Pagal projektą „Integruotos jaunimo 

politikos plėtra“, suorganizuoti 24 

patirties perdavimo renginiai (viso - 160 

renginių), kurių metu Jonavos raj., 

Kelmės raj., Skuodo raj. ir Klaipėdos m. 

jaunimo centrų darbuotojai dalinosi 

patirtimi su Lietuvos savivaldybių 

administracijų atstovais ir jaunimo centrų 

darbuotojais. Jų metu dalyvavo 271 

suinteresuotas asmuo (viso – 1936 

asmenys). Departamento atstovai 

dalyvavo savivaldybių organizuotuose  

renginiuose, skirtuose atviro darbo su 

jaunimu plėtrai regione ir skaitė 

pranešimus apie atviro darbo plėtrą 

Lietuvoje. 

Atvirą darbą su 

jaunimu jaunimo 

centruose ir 

erdvėse dirbančių 

specialistų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Renginių, skirtų 

kvalifikacijos 

kėlimui, 

skaičius – 1; 

Tarptautinės 

metodinės 

konsultacijos 

organizacijoms, 

finansuotoms 

Renginių, skirtų 

kvalifikacijos 

kėlimui, skaičius 

–1; 

Tarptautinės 

metodinės 

konsultacijos 

organizacijoms, 

finansuotoms 

Suorganizuota 20 individualių ir grupinių 

ir 2 dvidienės konsultacijos atvirų 

jaunimo centrų ir erdvių darbuotojams. 

Metodinė pagalba suteikta 25 atvirų 

jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių 

darbuotojams. 

Gruodžio 17-18 d. įvyko mokymai 

savivaldybių, kultūros įstaigų atstovams, 

planuojantiems steigti atvirus jaunimo 
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2013 m., 

skaičius - 1 

2013 m. skaičius 

- 1 

centrus ir erdves. Renginyje dalyvavo 33 

asmenys. 

3.5.2. priemonė 

„Skatinti 

jaunimo 

socialinę 

atsakomybę, 

remiant 

projektus, skirtus 

tėvystės įgūdžių 

formavimui ir 

pozityvių 

auklėjimo 

metodų sklaidai 

šeimoje“ 

0 0 Jaunimo 

socialinės 

atsakomybės 

skatinimo 

projektų 2013 m. 

finansavimo 

konkurso 

organizavimas ir 

projektų 

stebėsena 

Nuostatų 

parengimas, 

konkurso 

skelbimas ir 

projektų atranka 

– 1; 

Finansuotų 

projektų 

skaičius – ne 

mažiau 5; 

Vizituotų 

projektų 

skaičius - 2 

Finansuotų 

projektų skaičius 

– 7; 

Vizituotų 

projektų skaičius 

- 2 

Jaunimo socialinės atsakomybės ugdymo 

projektų „Nugalėti blogį gerumu“ 

finansavimo 2013 metais konkurso 

veiklos prasidėjo tik III ketvirčio 

pabaigoje, todėl IV ketvirtį veiklos vyko 

intensyviai. Vyko informavimo ir 

konsultavimo darbai su projektus 

vykdančiomis organizacijomis, buvo taip 

pat renkama informacija apie vykstančias 

veiklas ir renginius, apsikeičiama aktualia 

informacija, susijusia su projektų 

veiklomis. Su Socialinės paslaugų 

priežiūros departamentui prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos buvo 

derinami veiklų planai dėl III ketvirčio 

lėšų panaudojimo IV ketvirtyje, kadangi 

konkursas paskelbtas metų viduryje.  

apsikeičiama aktualia informacija, 

susijusia su projektų veiklomis. Projekto 

veiklų metu vizituotos organizacijos VšĮ 

„Atsigręžk į vaikus“ ir amatų mokykla 

„Sodžiaus meistrai“ Vilniuje. 

 

4.1.1. priemonė 

„Įgyvendinti 

programas, 

skirtas finansuoti 

jaunų žmonių 

narystę jaunimo 

organizacijose 

bei 

organizacijose, 

vienijančiose 

kitas jaunimo 

organizacijas“ 

0 0 Jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių 

organizacijų 

programų ir 

projektų 

finansavimo 

konkursų nuostatų 

parengimas ir 

skelbimas ir 

projektų 

stebėsena 

2013 m. lėšomis 

finansuojamų 

projektų ir 

programų 

nuostatų 

skelbimas ir 

projektų atranka 

– 3;  

Finansuotų 

projektų ir 

programų 

skaičius – ne 

mažiau 25; 

2013 m. lėšomis 

finansuojamų 

projektų ir 

programų 

nuostatų 

skelbimas ir 

projektų atranka 

– 3;  

Finansuotų 

projektų ir 

programų 

skaičius – 36; 

Vizituotų 

Parengti ir paskelbti Jaunimo 

organizacijų stiprinimo programų 

finansavimo 2013 metais, Regioninių 

jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo 

programų finansavimo 2013 metais ir 

Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo 

politikos plėtojimo tikslinės programos 

finansavimo 2013-2014 metais konkursų 

nuostatai ir jų priedai (patvirtinta 2013-

02-21 Socialinės apsaugos ir darbo 

ministro įsakymu Nr. A1-67), įvykdyta 

projektų atranka – 3. 

Jaunimo organizacijų stiprinimo 
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Vizituotų 

projektų ir 

programų 

skaičius - 4 

projektų ir 

programų 

skaičius - 7 

programų finansavimo konkurso būdu 

buvo finansuota 20 jaunimo organizacijų 

stiprinimo programų. Regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų stiprinimo programų 

finansavimo konkurso būdu buvo 

finansuota 15 regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų stiprinimo programų. 

Jaunimo koordinacinės veiklos plėtojimo 

konkurso būdu buvo finansuota 

nacionalinės jaunimo organizacijų 

tarybos programa. 

Balandžio 23 d. JRD atstovas dalyvavo 

Lietuvos Maironiečių draugijos 

suvažiavime Pasvalyje. 

Liepos 10 d. JRD atstovas dalyvavo 

jubiliejinėje skautų stovykloje „Gėrio 

pėdomis“. 

Liepos 15 d. JRD atstovas dalyvavo 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

Vasaros forume. 

Liepos 23 d. JRD atstovas dalyvavo 

Lietuvos moksleivių sąjungos 

suvažiavime.  

Liepos 24 d. JRD atstovas dalyvavo 

Klaipėdos jaunimo organizacijų 

asociacijos „Apskritas stalas“ 

organizuojamame projekto „Klaipėdos 

miesto, Klaipėdos rajono, Neringos ir 

Šilutės rajonų savivaldybių jaunimo 

politikos stiprinimas“ renginyje. 

Rugsėjo 9 d. JRD atstovai dalyvavo 

Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos 

„Apskritas stalas“ organizuotoje jaunimo 

organizacijų mugėje. 

Rugsėjo 13 d. JRD atstovas dalyvavo 

Elektrėnų mokinių savivaldų informacijos 

centro ir Lietuvos mokinių sąjungos 
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organizuotame forume. 

Rugsėjo 14 d. Departamento atstovas 

dalyvavo Jaunųjų konservatorių lygos 

atnaujintos organizacijos veiklos 

strategijos pristatyme (konferencija). 

Parengti ir pateikti Socialinės apsaugos ir 

darbo ministrui tvirtinti Regioninių 

jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo 

programų finansavimo 2014-2015 metais 

konkurso nuostatai. 

Tęsiamas Jaunimo organizacijų 

stiprinimo programų finansavimo 2013-

2014 metais konkurso vykdymas – iki 

konkurso nuostatuose nustatyto termino, 

t. y. lapkričio 1 d. buvo gauta 18 

organizacijų prašymų pratęsti 

finansavimą įgyvendinamoms 

programoms.Pateikti dokumentai dėl 

finansavimo pratęsimo buvo perduoti 

paraiškų vertinimo komisijai vertinti. 

Tęsiamas Jaunimo koordinacinės veiklos 

ir jaunimo politikos plėtojimo tikslinės 

programos finansavimo 2013-2014 

metais konkurso vykdymas – iki 

konkurso nuostatuose nustatyto termino, 

t. y. gruodžio 1 d. buvo gautas 1 

prašymas pratęsti finansavimą 

įgyvendinamai programomai. Pateikti 

dokumentai dėl finansavimo pratęsimo 

buvo perduoti paraiškų vertinimo 

komisijai vertinti. 

Parengtas ir Departamento direktoriaus 

įsakymu patvirtintas naujas Konkursų 

organizavimo tvarkos aprašas. 

Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės 

išvadas ir rekomendacijas, atnaujintas 

Komisijų, vertinančių Jaunimo 
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koordinacinės veiklos ir jaunimo 

politikos plėtojimo tikslinės programų, 

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų, 

Atvirų jaunimo erdvių veiklos programų, 

Jaunimo organizacijų stiprinimo 

programų, Regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų stiprinimo programų 

finansavimo 2013 metais konkursų 

paraiškas, darbo reglamentas. 

4.1.2. priemonė 

„Parengti ir 

įdiegti jaunimo ir 

su jaunimu 

dirbančių 

organizacijų 

veiklos kokybės 

vertinimo 

sistemą“ 

0 0 Projekto 

„Integruotos 

jaunimo politikos 

plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

Jaunimo 

organizacijų, 

kurioms yra 

suteiktos veiklos 

kokybės 

gerinimo 

paslaugos 

remiantis 

jaunimo 

organizacijų 

veiklos kokybės 

gerinimo 

metodika 

skaičius – 16 

Jaunimo 

organizacijų, 

kurioms yra 

suteiktos veiklos 

kokybės gerinimo 

paslaugos 

remiantis 

jaunimo 

organizacijų 

veiklos kokybės 

gerinimo 

metodika skaičius 

– 16 

Stiprinamų jaunimo organizacijų veiklos 

kokybės gerinimo klausimais skaičius – 

16. Organizacijos buvo kuruojamos 

vykdant rekomendacijas ir veiklos planus, 

tobulinamos sritys, kuriose 

organizacijoms trūko kompetencijų. 

Surinkti, įvertinti ir aptarti 16 

organizacijų veiklos kokybės gerinimo 

ciklo rezultatai, sudaryti kitų metų 

(tolimesni) veiklos planai. Parengtos 16 

organizacijų veiklos kokybės gerinimo 

ciklo ataskaitos. Parengta visos projekto 

veiklos ataskaita. 

 

4.2.2. priemonė 

„Organizuoti 

jaunimui skirtas 

nevyriausybinių 

organizacijų 

muges 

regionuose“ 

0 0 Galimybių 

regioninėms 

jaunimo 

organizacijų 

taryboms 

savivaldybėse 

organizuoti 

nevyriausybinių 

organizacijų 

muges sudarymas 

Surengtų 

jaunimo ir su 

jaunimu 

dirbančių 

organizacijų 

mugių skaičius - 

2 

Surengtų jaunimo 

ir su jaunimu 

dirbančių 

organizacijų 

mugių skaičius - 

6 

Organizuojant Regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų stiprinimo programų 

finansavimo 2013 metais konkursą, 

vienas iš finansavimo prioritetų yra 

programoje numatytos jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių organizacijų mugės 

organizavimas.  

Birželio 1 d. įvyko Rokiškio jaunimo 

organizacijų mugė (įgyvendino Rokiškio 

Jaunimo Organizacijų Sąjunga „Apvalus 

stalas“). 

Birželio 1 d. įvyko Zarasų jaunimo 

organizacijų mugė (įgyvendino Zarasų 

rajono jaunimo visuomeninių 
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organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“). 

Birželio 15 d. įvyko Alytaus jaunimo 

organizacijų mugė (įgyvendino Alytaus 

visuomeninių jaunimo organizacijų 

sąjunga „Apskritasis stalas“). 

Birželio 15 d. įvyko Marijampolės 

jaunimo organizacijų mugė (įgyvendino 

Marijampolės jaunimo organizacijų 

taryba „Apskritas stalas“). 

Rugsėjo 6 d. įvyko Panevėžio jaunimo 

organizacijų mugė (įgyvendino Panevėžio 

jaunimo organizacijų sąjunga 

„Apskritasis stalas“). 

Rugsėjo 9 d. įvyko Vilniaus jaunimo 

organizacijų mugė (įgyvendino Vilniaus 

jaunimo oraganizacijų sąjunga „Apskritas 

stalas“). 

4.2.3. priemonė 

"Rengti ir 

skleisti 

informaciją apie 

jaunimo 

savanorišką 

veiklą" 

0 0 Nacionalinės 

jaunimo 

savanoriškos 

veiklos 

programos 

įgyvendinimas 

Informaciniai 

pranešimai 

Departamento 

internetinėje 

svetainėje, 

skatinantys 

dalyvauti 

Nacionalinėje 

jaunimo 

savanoriškos 

veiklos 

programoje – 2;  

Motyvaciniai 

renginiai 

savivaldybėse  - 

5; 

Informaciniai 

renginiai 

profesinių, 

aukštesniųjų ir 

Informaciniai 

pranešimai 

Departamento 

internetinėje 

svetainėje, 

skatinantys 

dalyvauti 

Nacionalinėje 

jaunimo 

savanoriškos 

veiklos 

programoje – 2;  

Motyvaciniai 

renginiai 

savivaldybėse  - 

0; 

Informaciniai 

renginiai 

profesinių, 

aukštesniųjų ir 

Informacines priemones dėl dalyvavimo 

projekte „Jaunimo savanoriška tarnyba“ 

numatytos įgyvendinti nuo 2014 m. 

sausio mėnesio. Suplanuotos priemonės 

perkeliamos į kitus metus, kadangi 

sutartis dėl projekto „Jaunimo 

savanoriška tarnyba“ įgyvendinimo buvo 

pasirašyta vėliau nei planuota. Projektas 

startavo nuo 2013 m. spalio 1 d. Jaunų 

žmonių pritraukimo vykdyti savanorišką 

veiklą priemonių įgyvendinimas 

suplanuotas nuo ketvirto projekto 

vykdymo mėnesio. 

Informacija apie vykdomą projektą 

patalpinta Departamento internetinėje 

svetainėje http://www.jrd.lt/jaunimo-

savanoriska-tarnyba bei www.buk-

savanoriu.lt. Apie vykdomą projektą 

informuota visuomenė per LNK bei 

straipsniuose, Socialinės apsaugos ir 

 

http://www.jrd.lt/jaunimo-savanoriska-tarnyba
http://www.jrd.lt/jaunimo-savanoriska-tarnyba
http://www.buk-savanoriu.lt/
http://www.buk-savanoriu.lt/
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aukštųjų 

mokyklų 

absolventams – 

2. 

aukštųjų mokyklų 

absolventams – 0. 

darbo ministerijos užsakymu. Apie 

vykdomą projektą bei galimybę dalyvauti 

jame, organizacijų skatinimas dalyvauti 

projekte ir priimti savanorius ne kartą 

buvo pristatyta vykdomų renginių, 

konferencijų bei įvairių susitikimų 

savivaldybėse metu. 

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 40 Jaunimo 

informavimo ir 

konsultavimo 

sistemos 

įgyvendinimas 

Pilotinių 

projektų, 

įgyvendinamų 

pagal parengtą 

jaunimo 

informavimo ir 

konsultavimo 

sistemos aprašą 

skaičius – 1. 

Pilotinių 

projektų, 

įgyvendinamų 

pagal parengtą 

jaunimo 

informavimo ir 

konsultavimo 

sistemos aprašą 

skaičius – 1. 

Suorganizuotas 2012 m. parengto 

Jaunimo informavimo ir konsultavimo 

sistemos aprašo pristatymas Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo 

tarptautinio bendradarbiavimo agentūros 

ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

atstovams.  

III ketv. paskelbtas „Jaunimo 

informavimo ir konsultavimo sistemos 

darbuotojo vadovo (leidinio) sukūrimo 

paslaugų pirkimas“. Pasirašyta sutartis su 

paslaugų teikėju – Lietuvos jaunimo 

organizacijų taryba.  

Parengtas leidinys – jaunimo 

informavimo ir konsultavimo darbuotojo 

vadovas. Šiame leidinyje pateikiama 

įvadinė informacija, metodinė dalis, 

informacinė dalis (temos: išsilavinimas, 

jaunų žmonių teisės, pareigos ir 

atsakomybė pagal egzistuojančius 

amžiaus apribojimus, sveikatos  

draudimas, socialinis draudimas, 

informacinis ir medijų raštingumas, 

savanoriška veikla, laisvalaikis ir 

įsitraukimas į visuomeninę veiklą, 

jaunimo politika ir jaunimo organizacijos, 

radikalizmas ir nacionalizmas, nelegalūs 

judėjimai, grupuotės, religija ir religinės 

bendruomenės, subkultūros, socialinės 

problemos, psichologinė pagalba, 
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sveikata/ psichikos sveikata/ 

reprodukcinė sveikata, priklausomybės ir 

priklausomybę sukeliančių medžiagų 

vartojimo prevencija, finansinis 

raštingumas, draudimas, verslo kūrimas, 

užimtumas, jaunų šeimų poreikiai, 

mobilumas, stažuotės ir praktika, mainų 

programos, kelionės užsienyje), įgalinanti 

dalis ir priedai. Jaunimo informavimo ir 

konsultavimo darbuotojų vadovas buvo 

sumaketuotas ir išleista 50 spausdintų 

leidinių. 

Parengti trys informaciniai leidiniai 

jauniems žmonėms: „Jaunimo 

organizacijos ir savanoriška veikla“; 

„Atsargiai – informacija! Kaip elgtis su 

ja?“; „Mano teisės“. Kiekvienas leidinys 

buvo sumaketuotas ir išleista po 2000 

vienetų spausdintų leidinių. Viso 6000 

leidinių jauniems žmonėms. 

Suorganizuoti mokymai 20 informacinių 

taškų jaunimo informavimo ir 

konsultavimo darbuotojams. 

5.1.2. priemonė 

"Rengti ir 

skleisti 

informaciją, 

skatinančią 

geresnį 

visuomenės 

supratimą apie 

jaunimą" 

15,7 15,696 Informacijos 

jaunimui ir apie 

jaunimą rengimas 

ir sklaida 

Suorganizuotos 

spaudos 

konferencijos - 

1; Parengti 

pranešimai 

spaudai - 2; 

Departamento 

naujienos 

svetainėje – 50, 

leidinys – 1, 

straipsnis – 1. 

Suorganizuotos 

spaudos 

konferencijos - 1; 

Parengti 

pranešimai 

spaudai - 1; 

Departamento 

naujienos 

svetainėje – 167; 

Leidinys – 1; 

Straipsnis – 1. 

Departamento interneto puslapyje 

www.jrd.lt per 2013 m. I ketvirtį buvo 

patalpintos 32 naujienos skiltyje "JRD 

veiklos naujienos". 

Departamento interneto puslapyje 

www.jrd.lt per 2013 m. II ketvirtį buvo 

patalpintos 48 naujienos skiltyje "JRD 

veiklos naujienos". 

Departamento interneto puslapyje 

www.jrd.lt per 2013 m. III ketvirtį buvo 

patalpintos 44 naujienos skiltyje "JRD 

veiklos naujienos". 

Departamento interneto puslapyje 

www.jrd.lt per 2013 m. IV ketvirtį buvo 

Atlikus viešuosius 

pirkimus paslaugos 

nupirktos pigiau. 

http://www.jrd.lt/
http://www.jrd.lt/
http://www.jrd.lt/
http://www.jrd.lt/
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patalpintos 43 naujienos skiltyje „JRD 

veiklos naujienos“. 

Departamentas 2013 m. gruodžio 17 d. 

organizavo Departamento veiklų 

viešinimui skirtą spaudos konferenciją 

apie jaunimo užimtumą, samdytas 

profesionalus fotografas, parengtas ir 

išplatintas pranešimas žiniasklaidai, 

gruodžio 18 d. išspausdintas užsakomasis 

straipsnis „Jaunimo užimtumo problemą 

regionuose padės įveikti kokybiškas 

darbas su jaunimu“ dienraštyje Lietuvos 

rytas (aktualijų skiltyje, 5 psl.). 

Išplatinus pranešimą „Jaunimo užimtumo 

problemą regionuose padės spręsti 

jaunimo darbuotojai“ žiniasklaidai jis 

buvo patalpintas: www.15min.lt 

(http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lie

tuva/uzimtumo-problema-regionuose-

pades-spresti-jaunimo-darbuotojai-56-

392908?cf=df); www.lrt.lt 

(http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/32

004/jaunimo_uzimtumo_problema_regio

nuose_pades_spresti_jaunimo_darbuotoja

i); www.elta.lt 

(http://pranesimai.elta.lt/news/public_vie

w/62618); www.ekonomika.lt 

(http://www.ekonomika.lt/naujiena/jauni

mo-uzimtumo-problema-spres-jaunimo-

darbuotojai-46356.html); 

www.valstietis.lt 

(http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujieno

s/Lietuvoje/Jaunimo-uzimtumo-

problema-regionuose-pades-spresti-

jaunimo-darbuotojai); www.raseiniskis.lt 

(http://raseiniskis.balsas.lt/raseiniu-

naujienos/naujienos/jaunimo-uzimtumo-

http://www.15min.lt/
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai-56-392908?cf=df
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai-56-392908?cf=df
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai-56-392908?cf=df
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai-56-392908?cf=df
http://www.lrt.lt/
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/32004/jaunimo_uzimtumo_problema_regionuose_pades_spresti_jaunimo_darbuotojai
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/32004/jaunimo_uzimtumo_problema_regionuose_pades_spresti_jaunimo_darbuotojai
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/32004/jaunimo_uzimtumo_problema_regionuose_pades_spresti_jaunimo_darbuotojai
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/32004/jaunimo_uzimtumo_problema_regionuose_pades_spresti_jaunimo_darbuotojai
http://www.elta.lt/
http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/62618
http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/62618
http://www.ekonomika.lt/
http://www.ekonomika.lt/naujiena/jaunimo-uzimtumo-problema-spres-jaunimo-darbuotojai-46356.html
http://www.ekonomika.lt/naujiena/jaunimo-uzimtumo-problema-spres-jaunimo-darbuotojai-46356.html
http://www.ekonomika.lt/naujiena/jaunimo-uzimtumo-problema-spres-jaunimo-darbuotojai-46356.html
http://www.valstietis.lt/
http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Lietuvoje/Jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai
http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Lietuvoje/Jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai
http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Lietuvoje/Jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai
http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Lietuvoje/Jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai
http://www.raseiniskis.lt/
http://raseiniskis.balsas.lt/raseiniu-naujienos/naujienos/jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai-72/
http://raseiniskis.balsas.lt/raseiniu-naujienos/naujienos/jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai-72/
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problema-regionuose-pades-spresti-

jaunimo-darbuotojai-72/); 

www.kaunietis.lt 

(http://kaunietis.balsas.lt/kaunas-

naujienos/naujienos/jaunimo-uzimtumo-

problema-regionuose-pades-spresti-

jaunimo-darbuotojai-72/); www.cv.lt 

(http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?A

rticleID=f7a7f64e-d270-4ed4-9af2-

8e6fffd2e260&ref=rss); 

www.dienosnaujienos.lt 

(http://www.dienosnaujienos.lt/586611-

jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-

pades-spresti-jaunimo-darbuotojai).  

Rengtos spaudos konferencijos įrašas 

buvo naudotas LRT radijo laidos 

„Lietuvos diena“  reportažui: 

http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/L/6554

4/lietuvos_diena 

Filmuota medžiaga iš spaudos 

konferencijos ir Departamento veiklų 

viešinimui skirto renginio „Jaunimo 

centras vienai dienai“ buvo panaudota 

LRT reportažui apie jaunimo užimtumą. 

Reportažai buvo transliuoti 2013 m. 

gruodžio 26 d. laidose „Šiandien“ ir 

„Panorama“. 

Departamento atstovas teikė interviu Info 

TV 2013 m. gruodžio 17 d. žiniose apie 

jaunimo užimtumą ir sertifikuotus 

jaunimo darbuotojus. 

 

Pakartotinai išleistas leidinio „Atvirų 

jaunimo centrų praktinis gidas“ leidimas 

(tiražas 700 egz.) 

5.2.1. priemonė 

"Sistemingai 
0 0 Statistinio leidinio 

apie jaunimą 

Bendradarbiauja

nt su Statistikos 

Bendradarbiaujan

t su Statistikos 

Bendradarbiaujant su Statistikos 

departamentu parengtas el. statistinis 
 

http://raseiniskis.balsas.lt/raseiniu-naujienos/naujienos/jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai-72/
http://raseiniskis.balsas.lt/raseiniu-naujienos/naujienos/jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai-72/
http://www.kaunietis.lt/
http://kaunietis.balsas.lt/kaunas-naujienos/naujienos/jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai-72/
http://kaunietis.balsas.lt/kaunas-naujienos/naujienos/jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai-72/
http://kaunietis.balsas.lt/kaunas-naujienos/naujienos/jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai-72/
http://kaunietis.balsas.lt/kaunas-naujienos/naujienos/jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai-72/
http://www.cv.lt/
http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=f7a7f64e-d270-4ed4-9af2-8e6fffd2e260&ref=rss
http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=f7a7f64e-d270-4ed4-9af2-8e6fffd2e260&ref=rss
http://manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=f7a7f64e-d270-4ed4-9af2-8e6fffd2e260&ref=rss
http://www.dienosnaujienos.lt/
http://www.dienosnaujienos.lt/586611-jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai
http://www.dienosnaujienos.lt/586611-jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai
http://www.dienosnaujienos.lt/586611-jaunimo-uzimtumo-problema-regionuose-pades-spresti-jaunimo-darbuotojai
http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/L/65544/lietuvos_diena
http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/L/65544/lietuvos_diena
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stebėti ir 

analizuoti 

statistinius 

duomenis apie 

jaunimo (14-29 

metų asmenų) 

padėtį Lietuvoje" 

rengimas departamentu 

parengtas 

elektroninis 

statistinis 

leidinys apie 

jaunimo 

situaciją 

Lietuvoje - 1. 

departamentu 

parengtas 

elektroninis 

statistinis leidinys 

apie jaunimo 

situaciją 

Lietuvoje - 1. 

leidinys „Jaunimo statistinis portretas“, 

kuriame pateikiami statistiniai duomenys 

apie jaunimą ir Palyginamosios jaunimo 

problematikos tyrimų analizės duomenys. 

Departamento atstovai parengė duomenis 

leidiniui ir pateikė Statistikos 

departamentui. 

Leidinys paruoštas rugpjūčio mėn. ir 

pristatytas viešai per tarptautinę jaunimo 

dieną. Leidinys yra prieinamas JRD 

internetinėje svetainėje adresu:  

http://www.jrd.lt/uploads/Jaunimo%20sta

tistinis%20portretas2013.pdf. Leidys yra 

viešai prieinamas ir Statistikos 

departamento internetinėje svetainėje. 

5.2.2. priemonė 

„Remiantis 

ilgalaike jaunimo 

problematikos 

tyrimų 

koncepcija 

vykdyti jaunimo 

padėties 

stebėseną 

Lietuvoje“ 

0 0 Projekto 

„Integruotos 

jaunimo politikos 

plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

Naudojantis 

2012 m. 

parengta 

lyginamąja 

jaunimo 

situacijos tyrimų 

analize, teikti 

siūlymus 

institucijoms 

pagal jų 

kompetencijų 

sritis - 4 

Naudojantis 2012 

m. parengta 

lyginamąja 

jaunimo 

situacijos tyrimų 

analize, teikti 

siūlymus 

institucijoms 

pagal jų 

kompetencijų 

sritis – 4.  

Siūlymai pateikti Žemės ūkio 

ministerijos,  Švietimo ir mokslo 

ministerijos, Sveikatos apsaugos 

ministerijai, Krašto apsaugos ministerijų 

atstovams, dalyvavusiems Jaunimo 

problemų sprendimo planų rengimo  

diskusijų metu, 2013 m. balandžio 23 

dvykusio renginio,skirto jaunimo 

politikos įgyvendinimo ir informacijos 

sklaidos klausimais, metu. 

 

5.2.4. priemonė 

„Sukurti ir 

palaikyti 

jaunimo tyrėjų 

tinklą“ 

4,3 4,156 Bendradarbiavi-

mo su 

universitetais 

vykdymas 

Seminarų, skirtų 

faktais ir 

žiniomis grįstos 

jaunimo 

politikos 

formavimui ir 

įgyvendinimui 

pasitelkiant 

tyrėjus, skaičius 

– 1. 

Seminarų, skirtų 

faktais ir 

žiniomis grįstos 

jaunimo politikos 

formavimui ir 

įgyvendinimui 

pasitelkiant 

tyrėjus, skaičius – 

1. 

2012 m. Departamentas pasirašė  

bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus 

Universiteto Filosofijos fakultetu, , 

Šiaulių universiteto Socialinių mokslų 

fakultetu ir Klaipėdos universiteto 

Socialinių mokslų fakultetu. Šių sutarčių 

tikslas - siekti veiksmingo 

bendradarbiavimo studijų, tęstinio 

mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo, 

mokslinių tyrimų ir projektinės veiklos 

Atlikus viešuosius 

pirkimus paslaugos 

nupirktos pigiau. 

http://www.jrd.lt/uploads/Jaunimo%20statistinis%20portretas2013.pdf
http://www.jrd.lt/uploads/Jaunimo%20statistinis%20portretas2013.pdf
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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.  

Šiais metais su dviem universitetais  

vykdomas intensyvesnis 

bendradarbiavimą pagal suderintas temas 

- Mykolo Riomerio universiteto Politikos 

ir vadybos fakultetu (tema: vykdomų 

priemonių jaunimui efektyvumas) ir  

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių 

mokslų fakultetu (tema: pozityvi jaunimo 

politika).  

Rugsėjo 27-28 d. Kaune jaunimo 

tyrėjams suorganizuotas seminaras „ES 

Praktiniai žingsniai ES Jaunimo 

konferencijos išvadų įgyvendinimui“. 

Renginyje dalyvavo keturių Lietuvos 

universitetų (su kuriais Departamentas 

turi pasirašęs bendradarbiavimo 

susitarimus) atstovai, kiti jaunimo tyrėjai. 

Renginio metu suformuoti pasiūlymai ES 

jaunimo konferencijos išvadų 

įgyvendinimui Lietuvoje, aptartas 

tolimesnis jaunimo tyrėjų 

bendradarbiavimas. Taip pat nutarta tęsti 

Departamento „ŽINOK – Nespėliok“ 



 

17 

 

iniciatyvą ir aktyviai kviesti 

nevyriausybines organizacijas teikti 

užklausas dėl tyrimų. 

Buvo suorganizuoti 2 jaunimo tyrėjų 

susitikimai:  

2013 m. spalio 7 d. siekiant pasirengti 

jaunimo tyrėjų darbo ir jaunimo 

nevyriausybinių organizacijų diskusijai, 

kuri vyko LiJOT asamblėjos metu (spalio 

12 d.); 

2013 m. spalio 29 d., kurio metu 

apžvelgtos nevyriausybinių organizacijų 

ir jaunimo tyrėjų parengtos 

rekomendacijos dėl ES jaunimo 

konferencijos išvadų įgyvendinimo, 

bendradarbiavimas su jaunųjų 

mokslininkų sąjunga, dalyvavimas 

projekte „Faktais ir žiniomis grįsta 

jaunimo politika“. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos jaunimo 

organizacijų taryba įgyvendinamas 

projektas "Faktais ir žiniomis grįsta 

jaunimo 

politika"( http://www.lijot.lt/lt/veikla/naci

onalin%C4%97/nacionaliniai-

projektai/412-%C5%BEiniomis-ir-

faktais-gr%C4%AFsta-jaunimo-politika), 

kuriame bus parengtas jaunimo tyrėjų 

modelis Lietuvoje. 

5.3.1. priemonė 

"Teikti 

savivaldybėms 

informacinę, 

metodinę, 

konsultacinę 

pagalbą dėl 

integruotos 

0 0 Projekto 

„Integruotos 

jaunimo politikos 

plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

Suorganizuota 

renginių, skirtų 

įgyvendinti 

2012 m. 

parengtus 

savivaldybių 

jaunimo 

problemų 

Suorganizuota 

renginių, skirtų 

įgyvendinti 2012 

m. parengtus 

savivaldybių 

jaunimo 

problemų 

sprendimo planus 

Suorganizuoti 185 renginiai (kiekvienoje 

Lietuvos savivaldybėje po 2-3 renginius), 

skirti įgyvendinti 2012 m. parengtus 

savivaldybių jaunimo problemų 

sprendimo planus: įvyko 66 mokymai 

skirtingose Lietuvos savivaldybėse, 

kuriuose dalyvavo savivaldybės jaunimo 

reikalų tarybos nariai bei kiti su jaunimo 

 

http://www.lijot.lt/lt/veikla/nacionalin%C4%97/nacionaliniai-projektai/412-%C5%BEiniomis-ir-faktais-gr%C4%AFsta-jaunimo-politika
http://www.lijot.lt/lt/veikla/nacionalin%C4%97/nacionaliniai-projektai/412-%C5%BEiniomis-ir-faktais-gr%C4%AFsta-jaunimo-politika
http://www.lijot.lt/lt/veikla/nacionalin%C4%97/nacionaliniai-projektai/412-%C5%BEiniomis-ir-faktais-gr%C4%AFsta-jaunimo-politika
http://www.lijot.lt/lt/veikla/nacionalin%C4%97/nacionaliniai-projektai/412-%C5%BEiniomis-ir-faktais-gr%C4%AFsta-jaunimo-politika
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jaunimo 

politikos 

įgyvendinimo" 

sprendimo 

planus - 185 

renginiai. 

- 185 renginiai. politikos įgyvendinu susiję veikėjai; 

įvyko 119 pristatymai-diskusijos 

(baigiamieji renginiai) skirtingose 

Lietuvos savivaldybėse, kurių metu 

pristatyti jaunimo problemų sprendimo 

planai, organizuoti aptarimai bei 

supažindinta su kontrolės užtikrinimu. 

5.3.3. priemonė 

"Išanalizuoti 

Jaunimo reikalų 

tarybos funkcijų 

įgyvendinimo 

efektyvumą ir, 

esant poreikiui, 

parengti 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

2006 m. 

balandžio 5 d. 

nutarimo Nr. 330 

"Dėl Jaunimo 

reikalų tarybos 

sudėties ir jos 

nuostatų 

patvirtinimo" 

(Žin., 2006, Nr. 

39-1389) 

pakeitimo 

projektą ir teikti 

jį tvirtinti 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybei" 

0 0 Pateikti siūlymai 

dėl teisės aktų, 

reglamentuojanči

ų Jaunimo reikalų 

tarybos veiklą 

Pateikti 

siūlymai dėl 

jaunimo reikalų 

tarybos 

reglamentavimo 

jaunimo 

politikos 

pagrindų 

įstatymo 

redakcijai - 1 

Pateikti siūlymai 

dėl jaunimo 

reikalų tarybos 

reglamentavimo 

jaunimo politikos 

pagrindų 

įstatymo 

redakcijai - 1 

Departamento atstovai dalyvauja 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

sudarytoje darbo grupėje, kuri rengia 

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 

projektą ir teikė pasiūlymus dėl jaunimo 

reikalų tarybos reglamentavimo. 

 

03.02.01.01.01. 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 
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Tarpžinybinio 

bendradarbiavim

o užtikrinimas ir 

plėtra tarp 

valstybinių 

institucijų 

15 13,6 Bendri renginiai, 

iniciatyvos ir 

kitos 

bendradarbiavimo 

formos su 

valstybinėmis 

įstaigomis 

Su Policijos 

departamentu 

prie VRM 

organizuojamas 

bendradarbiavi

mo įvertinimo ir 

tolimesnių 

veiklų 

planavimo 

susitikimas – 1; 

Valstybinių 

institucijų, su 

kuriomis 

bendradarbiauja

ma, skaičius – 7, 

bendrų renginių 

skaičius - 3 

Su Policijos 

departamentu 

prie VRM 

organizuojamas 

bendradarbiavim

o įvertinimo ir 

tolimesnių veiklų 

planavimo 

susitikimas – 1; 

Valstybinių 

institucijų, su 

kuriomis 

bendradarbiauja

ma, skaičius – 7 

bendrų renginių 

skaičius-4 

Departamentas, įgyvendindamas jaunimo 

politiką, bendradarbiauja su Švietimo ir 

mokslo ministerija, Lietuvos darbo birža 

prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Policijos departamentu prie 

Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio 

reikalų ministerija, Kultūros ministerija, 

Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, 

Kūno kultūros ir sporto departamentas, 

Narkotikų, alkoholio kontrolės ir tabako 

departamentu, Vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, 

universitetais, savivaldybėmis, 

įgyvendinant projektus: „Integruotos 

jaunimo politikos plėtra“, „Jaunimo ir 

vaikų konsultavimo bei informavimo 

paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje“, 

rengiant jaunimo nedarbo mažinimui 

skirtus projektus: savanoriškos tarnybos 

ir intensyvios pagalbos jaunimui teikimo 

programas.  

Birželio 26 d. Departamento atstovas 

dalyvavo Birštone vykusioje LR SAM 

tarptautinėje diskusijoje dėl jaunimui 

palankių sveikatos priežiūros paslaugų 

modelio sukūrimo. 

Rugsėjo mėn. Departamento atstovas 

organizavo kandidatų atrankas, Lietuvos 

darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos projekto „Pasitikėk 

savimi“ koordinatorių, dirbančių su 

jaunimu, pareigoms užimti Alytuje, 

Anykščiuose, Jonavoje, Marijampolėje, 

Mažeikiuose, Šalčininkuose, Šiauliuose, 

Šilutėje, Ukmergėje, Panevėžyje, 

Telšiuose Tauragėje, Utenoje, Vilniuje ir 

Atlikus viešuosius 

pirkimus paslaugos 

nupirktos pigiau. 
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Visagine. 

Lapkričio 14-15 d. JRD atstovai dalyvavo 

ESF konferencijoje Vilniuje „Stabdyti 

jaunimo nedarbą Europoje kuriant 

geresnę jaunimo ateitį“, kuri buvo 

parengta pagal Lietuvos pirmininkavimo 

ES Tarybai programą. Konferencijos 

tikslas – aptarti Europos socialinio fondo 

(ESF) ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos 

vaidmenį sprendžiant aktualius didelio 

jaunimo nedarbo iššūkius. 

Lapkričio 15 d. Jaunimo reikalų 

departamentas prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos ir Lietuvos darbo birža 

prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos pasirašė partnerystės sutartį 

dėl projekto „Pasitikėk savimi“ 

įgyvendinimo.  

Bendradarbiaudamas su Lietuvos darbo 

birža gruodžio 2-6 ir 16-20 d. JRD 

organizavo mokymusprojekto „Pasitikėk 

savimi“ koordinatoriams, dirbantiems su 

jaunimu. Iš viso 19 dalyvių.  

Bendradarbiaujant su Kalvarijos, Alytaus 

miesto, Alytaus rajono, Jurbarko 

savivaldybėmis įvyko 3 diskusijos 

regionuose apie jaunimo darbinį 

užimtumą, kuriose dalyvavo daugiau nei 

100 savivaldybių vadovų, verslininkų, 

jaunimo, nevyriausybinių organizacijų 

atstovų, JRD padėkos raštais apdovanotos 

4 daugiausia jaunų žmonių(kiekvienoje iš 

savivaldybių) įdarbinę įmonės. 

Lapkričio 28-29suorganizuoti mokymai 

policijos pareigūnams „Atviro darbo 

metodas darbe su vaikais ir jaunimu“. 
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Projekto 

„Integruotos 

jaunimo politikos 

plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

Sudarytas 

nacionalinis 

jaunimo 

problemų 

sprendimo 

planas – 1 

Sudarytas 

nacionalinis 

jaunimo 

problemų 

sprendimo planas 

– 1 

2013 m. suorganizuoti 3 renginiai skirti 

nacionalinio jaunimo problemų 

sprendimo plano stebėsenai ir 

įgyvendinimui. 

Regioninė 

jaunimo 

politikos plėtra: 

teikti metodinę 

pagalbą 

savivaldybių 

jaunimo reikalų 

koordinatoriams, 

juos informuoti 

ir konsultuoti, 

siekiant 

įgyvendinti 

programas 

jaunimo 

politikos srityje 

bei gerinant 

savivaldybių 

jaunimo reikalų 

tarybų veiklą 

29 27,3 Savivaldybių 

jaunimo reikalų 

koordinatorių 

(JRK) 

informavimas, 

konsultavimas ir 

kvalifikacijos 

kėlimas JP 

formavimo ir 

įgyvendinimo 

savivaldybėse 

klausimais 

Renginių, skirtų 

JRK 

kvalifikacijos 

kėlimui, 

skaičius – 4; 

renginių, skirtų 

regioninės 

jaunimo 

politikos plėtrai, 

skaičius – 10;  

suteiktų 

konsultacijų 

savivaldybių 

jaunimo reikalų 

koordinatoriams 

praktiniais jų 

veiklos 

klausimais, 

atliekant jiems 

priskirtas 

pareigines 

funkcijas 

skaičius - 100. 

Renginių, skirtų 

JRK 

kvalifikacijos 

kėlimui, skaičius 

– 4; 

renginių, skirtų 

regioninės 

jaunimo politikos 

plėtrai, skaičius – 

10; 

Suteiktų 

konsultacijų 

savivaldybių 

jaunimo reikalų 

koordinatoriams 

praktiniais jų 

veiklos 

klausimais, 

atliekant jiems 

priskirtas 

pareigines 

funkcijas skaičius 

- 100 

Vasario 27-28 d. Kaune Departamentas 

organizavo seminarą jaunimo reikalų 

koordinatoriams, jaunimo darbo centrų 

specialistams ir jaunimo darbuotojams. Iš 

viso 25 dalyviai, iš jų 5 jaunimo reikalų 

koordinatoriai.  

Birželio 19-20 d. Panevėžyje vyko 

seminaras Jaunimo reikalų 

koordinatoriams ir Atvirų jaunimo centrų 

bei atvirų jaunimo erdvių darbuotojams. 

Iš viso 34 dalyviai, iš jų – 13 jaunimo 

reikalų koordinatorių.  

Birželio 26 d. Vilniuje vyko įvadinis 

seminaras naujiems jaunimo reikalų 

koordinatoriams. Iš viso – 9 dalyviai. 

Spalio 10-12 d. Druskininkuose vyko 

jaunimo reikalų koordinatorių 

suvažiavimas „Koordinalizacija2013“. 

Lapkričio-gruodžio mėn. JRD organizavo 

10 seminarų savivaldybių jaunimo reikalų 

taryboms šiuose miestuose: Akmenėje, 

Biržuose, Lazdijuose, Nidoje, Pakruojyje, 

Rokiškyje, Šilalėje, Ukmergėje, 

Vilkaviškyje ir Visagine. Seminarų 

tikslas: atsižvelgus į skirtingą 

savivaldybių specifiką jaunimo politikos 

srityje didinti jaunimo asociacijų ir 

savivaldybių atstovų kompetencijas, 

pagal poreikį efektyvinti savivaldybių 

Atlikus viešuosius 

pirkimus paslaugos 

nupirktos pigiau 
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jaunimo reikalų tarybų veiklą, įgalinti 

naudotis jaunimo politikos įgyvendinimo 

įrankiais. 

Lapkričio 26-27 d. Departamentas  

bendradarbiaudamas su Ugdymo plėtotės 

centru prie Švietimo ir mokslo 

ministerijos Elektrėnuoseorganizavo 

seminarą „Bendras vardiklis – 

neformalusis ugdymas“ jaunimo reikalų 

koordinatoriams ir už neformalųjį 

švietimą atsakingiems darbuotojams 

siekiant sustiprinti bendradarbiavimą 

neformaliojo ugdymo srityje. Iš viso 25 

dalyviai, iš jų –14 jaunimo reikalų 

koordinatorių. 

Gruodžio 12 d. Departamentas 

organizavo diskusiją jaunimo 

(e)migracijos tema, kurioje 

dalyvavospecialistai iš regioninių ir 

nacionalinių valstybinių institucijų, 

nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo 

centrų atstovai. Iš viso 28 dalyviai.  

Gruodžio 17-18 d. Departamentas 

organizavo seminarą jaunimo reikalų 

koordinatoriams ir savivaldybių jaunimo 

reikalų tarybų nariams savivaldybių 

jaunimo problemų sprendimo planų 

stebėsenai užtikrinti. Iš viso 11 dalyvių.  

Tarpžinybinio 

bendradarbiavim

o užtikrinimas ir 

plėtra su 

nevyriausybinėm

is jaunimo ir su 

jaunimu 

dirbančiomis 

organizacijomis 

30,3 30,1  Tarpžinybinio 

bendradarbiavimo 

užtikrinimas su 

skėtinėmis 

nevyriausybinėmi

s organizacijomis 

Susitikimų, 

planavimo 

posėdžių ir 

kitokių renginių 

su nacionaline 

jaunimo reikalų 

koordinatorių 

asociacija, 

Lietuvos 

Susitikimų, 

planavimo 

posėdžių ir 

kitokių renginių 

su nacionaline 

jaunimo reikalų 

koordinatorių 

asociacija, 

Lietuvos 

Įgyvendinant jaunimo politiką 

departamentas bendradarbiauja su 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 

(įgyvendinamas bendras projektas apie 

jaunimo tyrėjus bei sprengiami klausimai 

dėl jaunimo užimtumo ir pan.), Lietuvos 

moksleivių sąjunga (bendradarbiaujama 

projekte „Išpilk“), komunikuojama ir 

susitinkama su Nacionaline jaunimo 

Atlikus viešuosius 

pirkimus paslaugos 

nupirktos pigiau. 
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savivaldybių 

asociacija, 

Lietuvos 

jaunimo 

organizacijų 

taryba ir kt., 

skaičius – 15; 

Bendradarbiau-

jančių 

organizacijų 

skaičius - 5 

savivaldybių 

asociacija, 

Lietuvos jaunimo 

organizacijų 

taryba ir kt., 

skaičius–15 

Bendradarbiaujan

čių organizacijų 

skaičius – 5 

Atvirų jaunimo 

centrų veiklos 

kokybės aprašo 

projektas  - 1 

reikalų koordinatorių asociacija: 

Sausio 18 d. Departamento atstovai 

dalyvavo Lietuvos darbo biržos 

organizuotame pasitarime dėl Equal 

projekto tęstinumo.  

Sausio 21-22 d. Departamento atstovai 

dalyvavo išplėstiniame Jaunimo reikalų 

koordinatorių asociacijos valdybos 

posėdyje Druskininkuose. 

Vasario  5 d. Departamento atstovas 

dalyvavo Lietuvos kaimo tinklo kaimo 

jaunimo komiteto posėdyje.  

Vasario 13 d. Departamento atstovai 

dalyvavo Ūkio ministerijos 

organizuotame pasitarime dėl Verslumo 

priemonių efektyvumo Lietuvoje.  

Kovo 26 d. Departamento atstovas skaitė 

pranešimą „Kaimo jaunimo veiklos 

galimybės“ SADM ir Šilalės VVG 

organizuotame forume kartų dialogui 

skatinti Šilalėje.  

Kovo 26 d. bendradarbiaujant su Europe 

direct Tauragė skaityta paskaita apie 

kaimo jaunimo veiklos galimnybes 

Kauno kolegijos Tauragės skyriaus 

studentams 

Sausio 22 d. dalyvauta susitikime su 

Elektrėnų kultūros centro atstovais; 

Kovo 13 d. dalyvauta Narkomanijos ir 

alkoholizmo prevencijos komisijos 

posėdyje Seime.  

Gegužės 16 d. Departamento atstovas 

dalyvavo diskusiniame-pažintiniame 

seminare „Darbotvarkėje – jaunimas“ dėl 

jaunimo veiklos galimybių Šiauliuose  

Gegužės 21 d. 3 Departamento atstovai 

iniciavo  susitikimą su Vietos veiklos 
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grupių asociacijos prezidentu ir valdybos 

nariais,Gegužės 24 d. Departamento 

atstovas dalyvavo Lietuvos kaimo tinklo 

organizuotoje nacionalinių kaimo tinklų 

ir vietos veiklos grupių konferencijoje „Iš 

kartos į kartą išsaugant regiono savitumą“ 

Kaune 

Gegužės 28 d. Departamento atstovas 

dalyvavo tarptautinėje konferencijoje 

„Savanorystė kaip gyvenimo būdas“ 

Ukmergėje  

Gegužės 28 d. Departamento atstovai 

susitiko su LiJOT atstovu dėl seminaro 

regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

atstovams. 

Birželio 5 d. 2 Departamento atstovai 

susitiko su Lietuvos kultūros darbuotojų 

asociacijos atstovais, aptartos tolimesnio 

bendradarbiavimo gairės;Birželio 7 d. 

Departamento atstovas moderavo darbo 

grupę Trakų rajono savivaldybės 

renginyje „Europa tavo kišenėje“. 

Birželio 12 d. JRD atstovas dalyvavo 

Elektrėnuose vykusiame baigiamajame 

renginyje dėl jaunimo problemų 

sprendimo plano įgyvendinimo ir 

stebėsenos 

Birželio 20 d. surengtas Departamento ir 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 

susitikimas. 

Birželio 27-28 d. 3 Departamento atstovai 

dalyvavo 

pasirengimo Pirmininkavimui EST 

jaunimo srityje išvažiuojamajame 

posėdyje   

Birželio 27 d. Žemės ūkio ministro 

įsakymu 2 Departamento atstovai įtraukti 
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į VI komiteto sudėtį – išvadoms dėl 

projektų pagal priemones „Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ ir „Teritorinis 

ir tarptautinis bendradarbiavimas“ teikti. 

Liepos 1-2 d. Departamento atstovai 

skaitė pranešimą ir moderavo darbo grupę 

tarptautiniame formume „Aktyvus 

jaunimo įgalinimas: iššūkiai ir 

perspektyvos regioninėje jaunimo 

politikoje“ Vilniuje.  

Bendradarbiaujant su Lietuvos 

neformalaus ugdymo asociacija rugsėjo 

29-30 d. įvyko mokymai Atvirų jaunimo 

centrų ir Atvirų jaunimo erdvių 

darbuotojams apie neformaliu būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimą pasiekimų 

ženkliukų pagalba; 

Bendradarbiaujant su Alytaus regioninių 

organizacijų taryba Organizuota renginių 

ciklas „Demokratija kitaip“, skirtas jaunų 

žmonių įtraukimui į sprendimų priėmimą. 

Bendradarbiaujant su nacionalinėmis 

jaunimo organizacijomis parengtas 

mokymų, prisidėsiančių prie jaunimo 

organizacijų veiklos kokybės gerinimo 

konceptas; 

Bendradarbiaujant su jaunimo 

tarptautinio bendradarbiavimo agentūra ir 

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija 

inicijuojamas renginys, skirtas 

neformaliojo ugdymo praktikos 

pavyzdžių Lietuvoje sklaidai, kuris bus 

įgyvendintas IV ketv. 

Bendradarbiaujant su Nacionaline 

jaunimo reikalų koordinatorių asociacija 

aptarti tolimesni bendradarbiavimo planai 

ir numatytas Departamento indėlis į 
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asociacijos narių kvalifikacijos kėlimą IV 

ketv. 

Spalio 7 d. įvyko Departamento ir LiJOT 

atstovų susitikimas dėl regionimių 

jaunimo organizacijų tarybų stiprinimo 

programų finansavimo 2014 -2015 metais 

konkurso nuostatų rengimo. 

Spalio 15 d. įvyko Departamento ir 

LiJOT atstovų susitikimas dėl 

struktūrinio dialogo įgyvendinimo. 

Lapkričio 22-23 d. Departamento ir 

LiJOT atstovai dalyvavo seminare 

regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

atstovams. 

Gruodžio 3 d. įvyko tarpžinybinis 

tarpsektorinis susitikimas dėl mokinių 

savivaldų stiprinimo, kuriame dalyvavo 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo 

plėtotės centro  

Lietuvos tėvų forumo, Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro, 

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, 

Vilniaus m. savivaldybės, Lietuvos 

moksleivių sąjungos,Lietuvos mokinių 

parlamento, Lietuvos mokyklų vadovų 

asociacijos, 

Lietuvos profesinio mokymo įstaigų 

asociacijos, Lietuvos vaikų ir jaunimo 

centro, bendrojo lavinimo mokyklų ir 

gimnazijų mokinių savivaldų atstovai, 

savivaldybių jaunimo reikalų 

koordinatoriai bei asmenys, atsakingi už 

mokinių savivaldas. 

Gruodžio 11 d. Departamento atstovai 

dalyvavo 

Jaunimo ir sporto reikalų komisijos 
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organizuotoje konferencijoje „Jaunimo 

politika: ar siekiame to, ko turime 

siekti?“, kurios metu kartu su valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų, 

jaunimo bei kitų nevyriausybinių 

organizacijų atstovais buvo aptarti 

aktualiausi su jaunimo politika susiję 

klausimai. 

Organizuoti 2 tarpžinybiniai susitikimai 

su Nacionalinės jaunimo reiklaų 

koordinatorių asociacijos, atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių darbuotojais, siekiant 

parengti dokumentą, reglamentuojanti 

kokybišką atvirą darbą su jaunimu. 

Informaciniai-

mokomieji 

seminarai 

jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių 

organizacijų 

atstovams 

Renginių 

skaičius – 2; 

Konsultuotų, 

informuotų 

jaunimo ir su 

jaunimu 

dirbančių 

organizacijų 

skaičius - 60 

Renginių skaičius 

– 4; 

Konsultuotų, 

informuotų 

jaunimo ir su 

jaunimu 

dirbančių 

organizacijų 

skaičius - 60 

Dalyvauta kovo 15 d. Jonavos r. 

savivaldybėje susitikime, kurį organizavo 

regioninė jaunimo organizacijų taryba 

Jonavos „Apskritasis stalas“, siekiant 

stiprinti jaunimo politikos įgyvendinimą 

rajone.  

Departamento atstovai dalyvavo 

keturšaliuose susitikimuose, kuriuos 

organizavo regioninės jaunimo 

organizacijų tarybos: 04 02 Panevėžio m., 

04 10 Panevėžio r., 04 15 Alytaus m. , 

Marijampolės , 04 17 Šiaulių m. ,  

Akmenės r. , 04 18 Klaipėdos m. ,  

Klaipėdos r. , 04 24 Utenos r. , Zarasų r. , 

Visagino , Vilniaus m. , 04 25 Pakruojo 

r., Rokiškio r. , Kauno m.  

Birželio 7-8 d. Šiauliuose surengtas 

seminaras regioninių jaunimo 

organizacijų tarybų atstovams. 

Rugpjūčio 8 d., 20 d. ir 27 d. JRD 

organizavo susitikimus su nacionalinių 

jaunimo organizacijų atstovais. 

Spalio 25 d. Departamento atstovai 
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dalyvavo jaunimo organizacijų 

konferencijoje Šakiuose, palaikant 

iniciatyvą, kuria siekiama suaktyvinti 

jaunimą ir atkurti regioninės jaunimo 

organizacijų tarybos veiklą. 

Lapkričio 22-23 d. įvyko seminaras 

regioninių jaunimo organizacijų 

atstovams, kuriame dalyvavo 21-os 

regioninės jaunimo organizacijų tarybos 

atstovai. 

Komisijų, 

vertinančių 

jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių 

organizacijų 

programinės ir 

projektinės 

veiklos 

finansavimo 

konkursams 

pateiktas 

programas ir 

projektus, darbo 

organizavimas 

Surengtų 

posėdžių 

skaičius – 6; 

Įvertintų 

paraiškų 

skaičius – 

priklausomai 

nuo pateiktų 

paraiškų 

skaičiaus; 

Priimti komisijų 

sprendimai dėl 

finansuotinų ir 

nefinansuotinų 

projektų – 6 

Surengtų 

posėdžių skaičius 

– 5; 

Įvertintų paraiškų 

skaičius – 39; 

Priimti komisijų 

sprendimai dėl 

finansuotinų ir 

nefinansuotinų 

projektų – 5. 

Įvyko du komisijos, vertinančios Jaunimo 

organizacijų stiprinimo programų 

finansavimo 2013-2014 metais konkursui 

pateiktas paraiškas, posėdžiai (Balandžio 

3 d. ir 17 d.). 

Įvyko du komisijos, vertinančios 

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

stiprinimo programų finansavimo 2013 

metais konkursui pateiktas paraiškas, 

posėdžiai (Balandžio 4 d. ir 19 d.). 

Balandžio 4 d. įvyko komisijos, 

vertinančios Jaunimo koordinacinės 

veiklos ir jaunimo politikos plėtojimo 

tikslinės programos finansavimo 2013-

2014 metais konkursui pateiktas 

paraiškas, posėdis. Vadovaujantis bendru 

komisijos narių sutarimu, antras 

komisijos posėdis nebuvo organizuotas 

(2013-04-04 Protokolas Nr. 4P-11-(5.9)). 

Projekto 

„Integruotos 

jaunimo politikos 

plėtra“ veiklų 

įgyvendinimas 

Diskusijų 

asocijuotų 

jaunimo 

nevyriausybinių 

organizacijų ir 

savivaldybių 

jaunimo reikalų 

tarybų veiklos 

Diskusijų 

asocijuotų 

jaunimo 

nevyriausybinių 

organizacijų ir 

savivaldybių 

jaunimo reikalų 

tarybų veiklos 

Balandžio 23 d. JRD Vilniuje organizavo 

renginį jaunimo politikos įgyvendinimo ir 

informacijos sklaidos klausimais, kurio 

tikslas – stiprinti valstybinį ir 

nevyriausybinį sektorių, dirbantį su 

jaunimu, kurti, skatinti ir stiprinti 

bendradarbiavimo tarp valstybinio ir 

nevyriausybinio sektorių formas. Iš viso 
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efektyvumui 

didinti skaičius - 

10; Renginių 

jaunimo 

politikos 

įgyvendinimo ir 

sklaidos 

klausimais 

skaičius – 1 

Savivaldybių 

jaunimo reikalų 

tarybų, gavusių 

konsultacijas dėl 

jų veiklos 

organizavimo ir  

efektyvumo 

gerinimo 

skaičius – 56. 

efektyvumui 

didinti skaičius - 

10; Renginių 

jaunimo politikos 

įgyvendinimo ir 

sklaidos 

klausimais 

skaičius – 1; 

Savivaldybių 

jaunimo reikalų 

tarybų, gavusių 

konsultacijas dėl 

jų veiklos 

organizavimo ir  

efektyvumo 

gerinimo skaičius 

– 56. 

dalyvavo apie 150 valstybinio ir 

nevyriausybinio sektoriaus atstovų: 

skirtingų ministerijų ir įstaigų prie 

ministerijų atstovai, teritorinių policijos ir 

jaunimo darbo centrų (prie Lietuvos 

darbo biržos) specialistai, 25 savivaldybių 

jaunimo reikalų koordinatoriai, virš 30 

savivaldybių jaunimo reikalų tarybų 

narių, 25 jaunimo ir su jaunimų dirbančių 

organizacijų nariai, atvirų jaunimo centrų 

jaunimo darbuotojai ir kiti. Taip pat įvyko 

10 renginių skirtų savivaldybių jaunimo 

reikalų tarybų darbo efektyvumui didinti, 

renginiai vyk Lietuvos apskričių 

centruose, iš viso sudalyvavo 56 

savivaldybių jaunimo reikalų tarybos. 

Pasirengimas 

pirmininkauti 

Europos 

Sąjungos 

Tarybai jaunimo 

politikos srityje 

ir 

pirmininkavimo 

metu vykdomų 

veiklų 

organizavimas 

0 0 Dalyvavimas 

darbo grupėse, 

susitikimuose, 

mokymuose 

susijusiuose su 

Lietuvos 

pirmininkavimu  

ES Tarybai 

jaunimo srityje 

Užtikrintas 

sklandus 

pasirengimas 

Lietuvos 

pirmininkavimui 

ES Taryboje ir 

aktualių 

renginių 

organizavimas 

pagal 

kompetenciją. 

 

Užtikrintas 

sklandus 

pasirengimas 

Lietuvos 

pirmininkavimui 

ES Taryboje ir 

aktualių renginių 

organizavimas 

pagal 

kompetenciją. 

Departamento atstovai nuolat dalyvavo su 

pasirengimu pirmininkauti Europos 

Sąjungos Tarybai susijusiuose 

susitikimuose, Europos Iniciatyvinio 

Komiteto dėl struktūrinio dialogo su 

jaunais žmonėmis susitikimuose, 

įvairiose darbo grupėse, mokymuose. 

Vasario 14 d. Departamentas organizavo 

susitikimą su suinteresuotomis šalimis, 

skirtą Lietuvos pirmininkavimo Europos 

Sąjungos Tarybai jaunimo srityje 

pasirengimui – tikslinės grupės – niekur 

nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose 

nedalyvaujančio jaunimo (NEETs) - 

išgryninimui struktūrinio dialogo 

procesui, pasidalinimui turima 

informacija apie NEETs.  

Departamento atstovai nuolat buvo 

įsitraukę į pasirengiamuosius darbus 
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pirmininkavimui ES Tarybos jaunimo 

darbo grupei,  ES jaunimo konferencijos 

ir Rytų partnerystės jaunimo forumo 

organizavimą.  

Departamento atstovas prasidėjus 

Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, 

aktyviai dalyvavo rengiant ir tobulinant  

dokumentų projektus Tarybos jaunimo 

darbo grupei, dalyvavo šios darbo grupės 

posėdžiuose.   

Departamento atstovas gegužės 27 – 29 d. 

Briuselyje dalyvavo renginyje skirtame 

aptarti ir tobulinti vykdomą struktūrinį 

dialogą. 

Jaunimo 

situacijos 

stebėsena, 

jaunimo 

informavimo bei 

pozityvaus 

įvaizdžio apie 

jaunimo veiklą 

skleidimas 

20 15,718 Aktualios 

medžiagos apie 

Pirmininkavimą 

ES Tarybai 

jaunimui ir apie 

jaunimą 

parengimas ir 

platinimas 

Parengtos 

medžiagos 

paketas apie 

jaunimą – 1. 

Parengtos 

medžiagos 

paketas apie 

jaunimą – 1. 

Departamentas prisidėjo prie Lietuvos 

pirmininkavimo ES Tarybai jaunimo 

srityje viešinimo veiklų, vykdant 

priemones, skirtas jaunimo informavimui 

bei pozityvaus įvaizdžio apie jaunimo 

veiklą skleidimui. 

II ketv. parengti 3 video filmukai, skirti 

Europos jaunimo savaitės Lietuvoje 

viešinimui, vykdomo stuktūrinio dialogo 

su jaunais žmonėmis pristatymui. 

Filmukai anglų kalba su subtitrais 

parengti III. ketv. Šią medžiagą planuota 

naudoti ES jaunimo konferencijos metu. 

III ketv. Departamentas parengė leidinį 

anglų kalba „Lithuanian youth policy“. 

Leidinyje pristatoma Lietuvos jaunimo 

politika (struktūra, teisinis 

reglamentavimas) ir geroji praktika.  III 

ketv. Departamentas parengė leidinį 

anglų kalba „Lithuanian youth policy“. 

Leidinyje pristatoma Lietuvos jaunimo 

politika (struktūra, teisinis 

reglamentavimas) ir geroji praktika.  

Sutaupytos lėšos 

neįvykus 

suplanuotam 

renginiui, kuris buvo 

skirtas suteikti 

grįžtamąjį ryšį 

struktūriniame 

dialoge 

dalyvavusiems 

jaunuoliams. 
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Parengtas leidinys dalintas ES jaunimo 

konferencijos metu Vilniuje, Rytų 

partnerystės renginio metu Kaune. 

Nuolatinis 

jaunimo ir 

institucijų, 

visuomenės 

informavimas 

apie 

Departamento 

veiklą 

Nuolatinis 

Departamento 

puslapio 

internete 

atnaujinimas ir 

papildymas – 

pagal poreikį. 

Nuolatinis 

Departamento 

puslapio internete 

atnaujinimas ir 

papildymas – 

pagal poreikį. 

Departamento interneto puslapyje 

www.jrd.lt per 2013 m. I ketvirtį buvo 

patalpintos 32 naujienos skiltyje "JRD 

veiklos naujienos" ir 123 naujienos 

skiltyje "Bendrosios naujienos". 

Departamento interneto puslapyje 

www.jrd.lt per 2013 m. II ketvirtį buvo 

patalpintos 48 naujienos skiltyje "JRD 

veiklos naujienos" ir 28 naujienos skiltyje 

"Bendrosios naujienos". 

Departamento interneto puslapyje 

www.jrd.lt per 2013 m. III ketvirtį buvo 

patalpintos 44 naujienos skiltyje "JRD 

veiklos naujienos" ir 34 naujienos skiltyje 

"Bendrosios naujienos". 

Departamento interneto puslapyje 

www.jrd.lt per 2013 m. IV ketvirtį buvo 

patalpintos 43 naujienos skiltyje "JRD 

veiklos naujienos" ir 23 naujienos skiltyje 

"Bendrosios naujienos". 

 

Jaunimo 

situacijos 

stebėsena 

Susisteminta 

informacija apie 

kitų institucijų 

atliekamus 

tyrimus jaunimo 

srityje – 1; 

Klausimynas 

savivaldybėms 

apie jaunimo 

politikos 

įgyvendinimą – 

1. 

Susisteminta 

informacija apie 

kitų institucijų 

atliekamus 

tyrimus jaunimo 

srityje – 1; 

Klausimynas 

savivaldybėms 

apie jaunimo 

politikos 

įgyvendinimą – 

1. 

Departamentas, siekdamas faktais ir 

žiniomis grįstos jaunimo politikos 

Lietuvoje įgyvendinimo, II ketv. išsiuntė 

valstybinėms institucijoms, 

savivaldybėms, Lietuvos aukštosioms 

mokykloms ir nacionalinėms studentų 

sąjungoms raštą apie renkamą 

informaciją – 2012 m. atliktus bei 2013-

2014 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 11 

 

http://www.jrd.lt/
http://www.jrd.lt/
http://www.jrd.lt/
http://www.jrd.lt/
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ministerijų, 5 Vyriausybės įstaigų, 16 

aukštųjų mokyklų. Tik 5 iš 32 atsakiusių 

institucijų 2012 m neatliko ir 2013 m. 

neplanuoja atlikti tyrimų susijusiu su 

jaunimu.  

Gauta informacija bus naudojama 

Departamento darbe kaip pagrindas  

formuojant žiniomis ir faktais grįstą 

jaunimo politiką. Analizuojant gautą 

informaciją pastebėta, kad tyrimai ir kita 

institucijų surinkta informacija susijusi su 

jaunimu analizuoja pagal institucijos 

kompetenciją bei institucijos veiklos 

kryptį. Gautos informacijos santrauka 

pristatyta jaunimo tyrėjams, jų 

susitikimo, vykusio 2013 m. spalio 29 

dieną metu. 

Departamentas, siekdamas įgyvendinti 

efektyvią ir faktais bei žiniomis grįstą 

jaunimo politiką Lietuvoje, apklausė už 

jaunimo reikalus atsakingus specialistus 

savivaldybėse (Jaunimo reikalų 

koordinatoriams) dėl : atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių, jaunimo problemų 

sprendimo planų įgyvendinimo 

savivaldybėse. 

Departamentas II ketv. atliko Atvirų 

jaunimo centrų ir Atvirų jaunimo erdvių 

apklausą. Gauti duomenys apibendrinti ir 

pristatyti susitikimų su šių organizacijų 

atstovais metu. 

Tarptautiniai 

protokolai ir 

tarptautiniai 

renginiai 

50 40,028 

 

Papildom

ai iš 

Japonijos 

Vyriausyb

Įgyvendinami 

tarptautinio 

bendradarbiavimo 

protokolai, kiti 

tarptautiniai 

renginiai 

Įgyvendinamų 

tarptautinio 

bendradarbiavi

mo protokolų su 

Vokietijos 

Federacine 

Įgyvendinamų 

tarptautinio 

bendradarbiavim

o protokolų su 

Vokietijos 

Federacine 

Bendradarbiavimas su Vokietija 

I ketv. parengtas tarptautinio 

bendradarbiavimo susitarimas 2013 – 

2014 metams plėtojant bendradarbiavimą 

tarp Vokietijos Federacinės Respublikos 

Brandenburgo žemės Švietimo, jaunimo 

Sutaupytos lėšos 

neįvykus 

suplanuotiems 

renginiams. 
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ės  

88,1 

 

Respublika 

Belgijos 

Karalystės 

Flamandų žeme, 

Latvija ir Estija 

skaičius – 2; 

Tarptautinių 

renginių, 

organizuojamų 

įgyvendinant 

tarptautinio 

bendradarbiavi

mo protokolus 

skaičius – 7. 

Respublika 

Belgijos 

Karalystės 

Flamandų žeme, 

Latvija ir Estija 

skaičius – 2; 

Tarptautinių 

renginių, 

organizuojamų 

įgyvendinant 

tarptautinio 

bendradarbiavim

o protokolus 

skaičius –15. 

ir sporto ministerijos už jaunimo 

klausimus atsakingo departamento ir 

Departamento. Tarptautinio 

bendradarbiavimo susitarimas išsiųstas 

derinimui kaip tai yra numatyta 

Tarptautinių sutarčių rengimo ir 

sudarymo taisyklėse (13 punktas) - su 

Teisingumo ministerija, Europos teisės 

departamentu, Finansų ministerija ir su 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

II ketv. bendradarbiavimo protokolas 

suderintas ir pasirašytas, jo kopijos 

išsiųstos Užsienio reikalų ministerijai ir 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. 

Įgyvendinant bendradarbiavimo 

susitarimą tarp Vokietijos Federacinės 

Respublikos Brandenburgo žemės 

Švietimo, jaunimo ir sporto ministerijos 

už jaunimo klausimus atsakingo 

departamento ir Departamento liepos 1 – 

5 dienomis buvo suorganizuotas 

tarptautinis seminaras „Neformalusis 

ugdymas dirbant su jaunimu“. Renginyje 

dalyvavo 4 specialistai iš Vokietijos. 

2013 m. lapkričio 4 – 8 d. Vokietijoje 

buvo organizuojamas seminaras 

,,Neformalaus ugdymosi procesų dirbant 

su jaunimu pripažinimas".Seminare 

dalyvavo Departamento atstovas ir 5 kitų 

institucijų atstovai iš: Ugdymo plėtotės 

centro; Rokiškio jaunimo centro; 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro; Druskininkų jaunimo užimtumo 

centro;Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir 

sporto skyriaus. Seminaro metu buvo 

sudaryta galimybė dalyviams aplankyti 
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įvairias organizacijas dirbančias su 

jaunimu ir sudarančias palankias sąlygas 

jaunų žmonių neformaliajam mokymuisi 

bei savišvietai. Kartu su atstovais iš 

Brandenburgo žemės buvo diskutuojama 

apie neformaliojo ugdymo sampratas 

Lietuvoje ir Vokietijoje, ES lygmeniu 

egzistuojančius neformaliu būdu įgytų 

kompetencijų pripažinimo instrumentus, 

tolesnę bendrą veiklą siekiant pripažinti 

neformaliu būdu įgytas kompetencijas. 

 

Bendradarbiavimas su Japonija 

Š.m. kovo 19 d. suorganizuotas renginys 

su Japonijos ambasados, Japonijos 

Vyriausybės ofiso, Užsienio reikalų 

ministerijos atstovais. Renginio metu 

buvo pristatyta tarptautinė jaunimo mainų 

programa Japonijoje, kurioje bus 

kviečiami dalyvaut atstovai iš Lietuvos. 

Taip pat aptartas Japonijos jaunimo 

gerosios valios misijos organizavimo 

Lietuvoje galimybės. Susitikti su 

Japonijos Vyriausybės ofiso atstovais 

buvo pakviesti buvę tarptautinės jaunimo 

mainų programos Japonijoje dalyviai, 

siekiant pateikti siūlymų dėl šios 

programos organizavimo tobulinimo. 

Bendradarbiaujant su Japonijos ambasada 

Lietuvoje ir Užsienio reikalų ministerija 

birželio mėn. paskelbta atranka lietuvių 

jaunimui dalyvauti Tarptautinėje jaunimo 

mainų programoje, skirtoje jaunų žmonių 

tobulėjimui, Japonijoje.  

2013 m. balandžio 12 d. Departamentas 

gavo Japonijos Vyriausybės kvietimą 

dalyvauti Tarptautinėje jaunimo mainų 
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programoje.  

2013 m. liepos 11 d. Departamente 

lankėsi Japonijos Vyriausybės atstovė, su 

kuria buvo derinamos visos Japonijos 

delegacijos vizito Lietuvoje detalės: 

biudžetas, programa ir pan. 

Lietuvoje Japonijos jaunimo delegacija 

(18 žmonių, iš kurių 16 jaunų asmenų) 

lankėsi šių metų rugsėjo 6 - 23 dienomis. 

Programoje buvo numatyti institucijų 

vizitai ir pasikeitimas nuomonėmis 

švietimo, aplinkosaugos ir kultūros 

srityse, intensyvios diskusijos su Lietuvos 

jaunimu, apgyvendinimas šeimose. 

Programa, dalyvių bei ambasados 

nuomone įvertinta labai teigiamai. 

Lietuvos jaunimo delegacija (1 grupės 

lyderis ir 9 jauni asmenys) į Programą 

Japonijoje vyko šių metų rugsėjo 23 - 

spalio 8 dienomis. Programoje buvo 

numatytos Tokijo programa (tarptautinė 

jaunimo konferencija ir instituciniai 

vizitai), vietos programa Aichi 

prefektūroje (instituciniai vizitai, 

diskusijos, apgyvendinimas šeimose). 

 

Bendradarbiavimas su Belgijos 

Karalystės Flamandų žeme 

Kovo 18-19 d. Rygoje vyko 

pasirengiamasis susitikimas seminarui 

„Aktyvesnis visų jaunų žmonių 

dalyvavimas įvairiuose sprendimų 

priėmimo procesuose“ pagal 

bendradarbiavimo susitarimą su 

Flamandais jaunimo srityje. Minėtas 

seminaras įvyko gegužės 13-16 d. 

Latvijoje (jame dalyvavo 3 atstovai iš 
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jaunimo organizacijų ir 1 Departamento 

darbuotojas).  

Taip pat bendradarbiavimo su Flamandais 

rėmuose gegužės 27-31 dienomis 

Belgijoje vyko pažintinis vizitas į 

jaunimo centrus (dalyvavo 5 asmenys iš 

atvirų jaunimo centrų/erdvių ir 1 

Departamento darbuotojas).  

Gruodžio 17-18 d. vyko pasirengiamasis 

susitikimas seminarui „Darbo su jaunimo 

įgyvendinimo kokybiniai aspektai“ 

Taline, Estijoje. Sutarta, jog seminaras 

vyks 2014 m. kovo 3-7 dienomis Taline, 

Estijoje. 

 

Bendradarbiavimas su Gruzija 

Gegužės 27-31 dienomis Lietuvoje vyko 

pažintinis vizitas jaunimo politikos srityje 

Gruzijos delegacijai. Delegacijos sudėtį 

sudarė Gruzijos Jaunimo ir sporto 

ministerijos, Nacionalinio vaikų ir 

jaunimo centro bei Unicef organizacijų 

atstovai (iš viso 5 asmenys).  

Gruodžio 9 – 13 dienomis Lietuvoje vyko 

pažintinis – kontaktų užmezgimo vizitas 

jaunimo politikos srityje Gruzijos 

delegacijai, kurią sudarė Nacionalinio 

vaikų ir jaunimo centro centro atstovai. 

 

Daugiašalio bendradarbiavimo 

įgyvendinimas 

Departamentas prisideda prie dviejų 

daugiašalių projektų įgyvendinimo: 

„Europinis mokymosi iš bendraamžių 

jaunimo politikos srityje“ ir „Europinis 

mokymosi iš bendraamžių dėl jaunimo 

dalyvavimo“ („Peer learning on youth 
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policy“ ir „Peer learning on youth 

participation“). Šie projektai inicijuoti 

Vokietijos Federalinės Respublikos 

Federacinės šeimos, senjorų, moterų ir 

jaunimo ministerijos. Balandžio 7-9 d. 

Departamento atstovas dalyvavo Prahoje 

vykusiame trečiame tarptautiniame 

seminare, kuris įgyvendinamas 

tarptautinio projekto „Europinis 

mokymosi iš bendraamžių jaunimo 

politikos srityje“ rėmuose. Rugsėjo 19 – 

20 d. Departamento atstovas dalyvavo 

baigiamajame šio projekto susitikime, 

skirtame įvertinti vykdytą daugiašalį 

projektą. 

Balandžio 24 – 25 d. Departamento 

atstovas dalyvavo Berlyne vykusiame 

pirmajame tarptautiniame seminare, kuris 

įgyvendinamas tarptautinio projekto 

„Europinis mokymosi iš bendraamžių dėl 

jaunimo dalyvavimo“ rėmuose. 

Stepono Batoro 

Lietuvos ir 

Vengrijos 

jaunimo 

bendradarbiavim

o fondas 

0 0 Fondo Lietuvoje 

administravimas 

Fondo Komiteto 

posėdžių 

skaičius – 0; 

Renginių, skirtų 

Fondo 

plėtojimui, 

skaičius – 0; 

Fondo Komiteto 

posėdžių skaičius 

– 0; 

Renginių, skirtų 

Fondo plėtojimui, 

skaičius – 0; 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir 

Vengrijos Vyriausybės susitarimas dėl 

Stepono Batoro Lietuvos ir Vengrijos 

jaunimo bendradarbiavimo 

fondo įsigaliojo spalio 3 d., Vengrijos 

pusei užbaigus reikalingas procedūras 

savo šalyje. Dėl tik IV ketv. įsigaliojusio 

Susitarimo tarp Lietuvos ir Vengrijos 

Vyriausybių Stepono Batoro Lietuvos ir 

Vengrijos jaunimo bendradarbiavimo 

fondo veiklos nebuvo vykdomos. 

 

Lietuvos ir 

Lenkijos 

jaunimo mainų 

fondas  

40 39,985 Fondo lėšomis 

2013 m. ir 2014 

m. finansuojamų 

projektų konkurso 

organizavimas 

2013 m. lėšomis 

finansuojamų 

projektų atranka 

– 1; 

2014 m. lėšomis 

2013 m. lėšomis 

finansuojamų 

projektų atranka 

– 1; 

2014 m. lėšomis 

Paskelbtas ir įvykdytas Fondo 2013 m. 

lėšomis finansuojamų projektų 

konkursas. Suorganizuoti 2 ekspertų 

komisijos, vertinančios Fondo paraiškas, 

posėdžiai (vasario 8 ir 21 dienomis). Iš 

Atlikus viešuosius 

pirkimus paslaugos 

nupirktos pigiau. 
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finansuojamų 

projektų 

nuostatų 

parengimas ir 

skelbimas – 1 

finansuojamų 

projektų nuostatų 

parengimas ir 

skelbimas – 0 

viso konkursui buvo gautos 37 paraiškos, 

finansuota 18 projektų. 

Spalio 16-18 dienomis įvyko Komiteto 

posėdis Sopote, Lenkija, kurio metu 

priimtas nutarimas dėl 2014 metų lėšomis 

finansuojamų projektų konkurso 

skelbimo.  

Fondo Lietuvoje 

administravimas 

Fondo Komiteto 

posėdžių 

skaičius – 2; 

Kontaktų 

užmezgimo 

seminaras – 1; 

Finansavimą 

gavusių 

organizacijų 

mokymai 

siekiant 

užtikrinti 

veiklos kokybę - 

2;  

Fondo 

internetinio 

puslapio 

administravimas 

– 1. 

Fondo Komiteto 

posėdžių skaičius 

– 1; 

Renginių, skirtų 

Fondo plėtojimui, 

skaičius – 1; 

Fondo 

internetinio 

puslapio 

administravimas - 

1 

Kovo 5 dieną įvyko pasirengiamasis 

Komiteto narių iš Lietuvos posėdis prieš 

Komiteto posėdį Lenkijoje. 

Kovo 12-13 dienomis Lenkijoje, Pultusk, 

įvyko Komiteto posėdis, kurio metu 

priimtas sprendimas dėl Fondo 2013 m. 

lėšomis finansuojamų projektų. Iš viso 

finansuoti 18 projektų: 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-

naujienos/jrd-skelbia-lietuvos-ir-lenkijos-

jaunimo-mainu-fondo-lesomis-2013-

metais-finansuojamu-projektu-konkurso-

rezultatus. 

Su konkurso organizavimu susiję 

dokumentai balandžio 3 d. perduoti SPPD 

prie SADM sutarčių pasirašymui.  

Balandžio 15-17 d. įvyko finansavimą 

gavusių organizacijų atstovų įvadiniai 

Fondo mokymai . 

Spalio 16-18 dienomis įvyko Komiteto 

posėdis Sopote, Lenkija, kurio metu 

priimtas nutarimas dėl 2014 metų lėšomis 

finansuojamų projektų konkurso 

skelbimo. Konkurso nuostatai patvirtinti 

direktoriaus 2013 m. lapkričio 6 d. 

įsakymu Nr. 2V-138-(1.4) ir paskelbti 

2013 m. lapkričio 7 d. Paraiškos 

teikiamas iki 2014 m. sausio 17 d. 15 val. 

Lapkričio 13-16 dienomis kartu su 

Lenkijos nacionaline valdymo institucija 

http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-skelbia-lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-mainu-fondo-lesomis-2013-metais-finansuojamu-projektu-konkurso-rezultatus
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-skelbia-lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-mainu-fondo-lesomis-2013-metais-finansuojamu-projektu-konkurso-rezultatus
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-skelbia-lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-mainu-fondo-lesomis-2013-metais-finansuojamu-projektu-konkurso-rezultatus
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-skelbia-lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-mainu-fondo-lesomis-2013-metais-finansuojamu-projektu-konkurso-rezultatus
http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/jrd-skelbia-lietuvos-ir-lenkijos-jaunimo-mainu-fondo-lesomis-2013-metais-finansuojamu-projektu-konkurso-rezultatus
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organizuotas kontaktų užmezgimo 

seminaras „Develop2gether”. Seminare 

dalyvavo po 10 atstovų iš kiekvienos 

šalies. 

Lapkričio 18-19 dienomis įvyko 

finansavimą gavusių organizacijų atstovų 

įsivertinimo seminaras. 

Nuolat vyko Fondo puslapio 

administravimo darbai.  

Atstovavimas 

tarptautinėse ir 

nacionalinėse 

darbo grupėse 

bei tarpžinybinių 

ir tarpsektorinių 

darbo grupių, 

sudarytų prie 

Departamento, 

veiklos 

0 0 Tarpžinybinių ir 

tarpsektorinių 

darbo grupių, 

sudarytų prie 

Departamento, 

veiklos 

Darbo su 

jaunimu 

koncepcijos 

rengimo, 

Mokinių 

savivaldos 

formaliajame 

švietimo 

sudarytos darbo 

grupės – 2; 

Posėdžių 

skaičius – 6. 

Darbo su jaunimu 

koncepcijos 

rengimo, 

Mokinių 

savivaldos 

formaliajame 

švietimo 

sudarytos darbo 

grupės – 1; 

Posėdžių skaičius 

– 4. 

Šiuo metu Departamento direktoriaus 

įsakymu yra patvirtinta darbo grupė dėl 

mokinių savivaldos formaliajame 

švietimo stiprinimo. Kovo 22 d. surengtas 

išplėstinis darbo grupės mokinių 

savivaldos klausimams nagrinėti posėdis, 

kuriame dalyvavo 23 atstovai iš skirtingų 

institucijų ir organizacijų, dirbančių su 

mokinių savivaldomis, moksleiviais, 

ugdant pilietiškumą. Antrasis darbo 

grupės posėdis yra planuojamas IV 

ketvirtyje. 

Gruodžio 3 d. įvyko išplėstinis darbo 

grupės mokinių savivaldų klausimams 

nagrinėti posėdis. 

Nebuvo sudaryta darbo grupė Darbo su 

jaunimu koncepcijai rengti. 

Atnaujinta darbo grupės dėl atvirų 

jaunimo centrų veiklos kokybės aprašo 

rengimo sudėtis;  

Įvyko 2 Darbo grupės posėdžiai; 

Parengtas ir kooreguojamas atvirų 

jaunimo centrų veiklos kokybės aprašo 

projektas. 

Aprašą planuojama baigti rengti 2014 m. 

 

Jaunimo klausimų 

atstovavimas 

tarpžinybinėse ir 

Jaunimo 

klausimų 

atstovavimas 9 

Jaunimo 

klausimų 

atstovavimas 9 

Departamento atstovai dalyvavo ir/ arba 

dalyvauja šiose darbo grupėse: 

Nacionalinėje darbo grupėje 
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tarpsektorinėse 

kitų institucijų 

sudarytose darbo 

grupėse 

komisijose 

darbo grupėse 

sudarytose prie 

įvairių 

ministerijų, 

departamentų, 

organizacijų 

darbo grupėse 

sudarytose prie 

įvairių 

ministerijų, 

departamentų, 

organizacijų 

Pasiūlymų, 

paketas,dėl 

jaunimo politikos 

savivaldybėse 

kokybės 

vertinimo 

metodikos 

projekto, 

pateiktas SADM  

- 1 

struktūriniam dialogui jaunimo politikos 

klausimais plėtojimo; Ūkio ministerijos 

sukurtoje darbo grupėje Lietuvos 

verslumo skatinimo programos 

parengimui, Metodinėje jaunimo taryboje 

prie Lietuvos darbo biržos, Biržų r. 

savivaldybės atrankos komisijoje į JRK 

poziciją, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos patvirtintose darbo grupėse: 

užimtumo strategijos rengimo, Jaunimo 

garantijų priemonių, Jaunimo politikos 

pagrindų įstatymo naujos redakcijos 

projekto rengimui, Nacionalinės jaunimo 

politikos 2011 – 2019 metų plėtros 

programos priemonių plano 2014 – 2016 

metam parengimo, Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos  skelbto Vaikų dienos 

centrų projektų vertinimo ir atrankos 

konkurso komisijoje, Vilniaus m. 

savivaldybėje, Lietuvos Respublikos 

Seime dėl konkursų. 

Jaunimo reikalų departamento atstovai 

dalyvauja darbo grupės dėl jaunimo 

politikos savivaldybės kokybės vertinimo 

metodikos rengimo. 

Jaunimo reikalų 

tarybos veiklos 

Jaunimo reikalų 

tarybos 

posėdžių 

skaičius – pagal 

poreikį  

Jaunimo reikalų 

tarybos posėdžių 

skaičius - 1 

Buvo surengtas 1 Jaunimo reikalų tarybos 

posėdis. 

Jaunimo politikos 

atstovavimas 

tarptautinėse 

darbo grupėse, 

susitikimuose 

Vizitų skaičius, 

atstovaujant 

Lietuvos 

jaunimo politiką 

(dalyvavimas 

Jaunimo darbo 

grupėje, 

Vizitų skaičius, 

atstovaujant 

Lietuvos jaunimo 

politiką - 22 

Departamento atstovas dalyvavo ES 

Tarybos jaunimo darbo grupėje 7 kartus, 

Europos Iniciatyvinio Komiteto posėdyje 

3 kartus. ES Tarybos posėdyje lapkričio 

25 d. 

 

Gegužės 21-24 d. Departamento atstovas 
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Europos 

jaunimo 

valdymo 

komitete, 

Europos 

jaunimo 

politikos 

pažinimo tinklo 

susitikimuose ir 

kt.) - 10 

dalyvavo Helsinkyje (Suomija), ekspertų 

susitikime „Įvairių specialistų 

bendradarbiavimas darbe su jaunimu – 

galimybės ir iššūkiai?“. 

 

Birželio 24 – 25 d. Departamento atstovas 

dalyvavo Briuselyje (Belgija) vykusiame 

susitikime dėl Youthpass tolesnės plėtros. 

 

Gruodžio 8-10 d. JRD atstovas dalyvavo 

tarptautinėje konferencijoje „Mokymasis 

iš bendraamžių įgyvendinant jaunimo 

politiką vietos lygmeniu“ Helsinkyje 

(Suomija) ir pristatė regioninės jaunimo 

politikos modelį. 

 

Lapkričio 11 – 12 d. Departamento 

atstovas dalyvavo tarptautinėje 

konferencijoje „Think European – act 

local: the role of federal states and 

regions in the EU youth strategy“, kurios 

metu vienoje iš darbo grupių pristatė 

Lietuvos vykdomą integruotą jaunimo 

politiką. 

 

Departamento atstovas dalyvavo 

dviejuose  Europos Tarybos 

koordinacinio komiteto jaunimui 

posėdžiuose: balandžio 3-5 CDEJ posėdis 

Budapešte; spalio 14-16  CDEJ posėdis 

Strasbūre. 

 

Departamento atstovas dalyvavo 

dviejuose  programavimo komiteto 

posėdžiuose:  birželio 4-5 PC posėdis 

Budapešte; gruodžio 5-6 PC posėdis 

Strasbūre. 
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Departamento atstovas dalyvavo 

dviejuose  ekspertinės darbo grupės dėl 

kokybiško darbo su jaunimu sistemų ES 

šalyse narėse: rugsėjo 26-27 d.; gruodžio 

3-4 d. 

 

Departamento atstovas 2013 m. gruodžio 

2 d. Briuselyje (Belgija) dalyvavo 

užimtumo komiteto posėdyje dėl jaunimo 

garantijų įgyvendinimo. 

03.02.01.06.01. „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 60,02 Lietuvos jaunimo 

užsienyje 

atstovaujančių 

organizacijų 

organizacinių 

kompetencijų / 

gebėjimų 

stiprinimas 

Organizacijų, 

kurioms 

suteiktos 

gebėjimų 

stiprinimo 

paslaugos 

skaičius – 7 

Organizacijų, 

kurioms suteiktos 

gebėjimų 

stiprinimo 

paslaugos 

skaičius – 0 

Rugpjūčio mėn. pasirašyta mokymo 

paslaugų teikimo sutartis. Pagal 

pasirašytą sutartį bei siekiant stiprinti 

Lietuvos jaunimo užsienyje 

atstovaujančių organizacijų organizacines 

kompetencijas, surengti mokymai bei 

juos lydinčios (46)  konsultacijos 7 šalių 

lietuvių jaunimo organizacijoms 

(Norvegijos, Švedijos, Turkijos, Airijos,  

Italijos, Estijos, Islandijos). Taip pat 

surengti 3 teminiai seminarai: „Projektų 

valdymas“, „Lyderystė ir efektyvumas“ 

bei „Komunikacija“, kuriuose dalyvavo 

visų užsienio lietuvių jaunimo 

organizacijų atstovai. 

Atlikus viešuosius 

pirkimus paslaugos 

nupirktos pigiau. 

Lietuvybės, 

bendruomenišku

mo, Lietuvoje ir 

užsienyje 

gyvenančių 

lietuvių 

bendradarbiavimu

i skirtų projektų 

2013 m. 

nuostatų 

parengimas, 

konkurso 

skelbimas ir 

projektų atranka 

– 1 

2013 m. nuostatų 

parengimas, 

konkurso 

skelbimas ir 

projektų atranka 

– 1 

Parengti, su Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija suderinti Užsienio lietuvių 

jaunimo organizacijų veiklos finansavimo 

2013 metais konkurso nuostatai, 

įvykdytas Konkursas,  skelbti rugpjūčio 

mėn. Konkurso rezultatai ir susiję 

dokumentai perduoti SPPD prie SADM 

sutarties pasirašymui.  
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2013 m. 

finansavimo 

konkurso 

organizavimas ir 

projektų 

stebėsena 

 

04.02.01.01.09 Įgyvendinti 4.2. programos ,,Socialinės aprėpties stiprinimas“ Nediskriminavimo skatinimo 2012-2014 metų tarpsinstitucinio veiklos plano 

priemonę 

,,Organizuoti 

pasirinktame 

probleminiame 

Lietuvos regione 

neformalųjį 

jaunimo 

mokymą 

nediskriminavim

o skatinimo, 

tolerancijos ir 

pagarbos žmogui 

ugdymo 

klausimais“ 

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 

Mokymų 

skaičius – 3; 

Dalyvių skaičius 

– 60 

Mokymų skaičius 

– 3; Dalyvių 

skaičius – 72 

Įvyko 3 mokymai Telšių, Rokiškio, 

Kėdainių savivaldybėse. Dalyvavo 72 

jaunimo ir su jaunimu dirbančių 

organizacijų, įstaigų atstovai. 

Įvykus viešuosius 

pirkimus paslaugos  

pirktos ir 

įgyvendintos už 

mažesnę kainą. 

03.02.01.02.03 Užtikrinti jaunimo politikos priemonių įgyvendinimą, sudarant sąlygas Jaunimo reikalų departamento veiklai 

Jaunimo reikalų 

departamento 

prie Socialinės 

apsaugos ir 

darbo 

ministerijos 

veiklos 

administravi-mas 

ir organizavimas 

868 772,19 Nuolat bus 

informuojamos ir 

konsultuojamos 

valstybės 

institucijų, 

įstaigų, jaunimo ir 

su jaunimu 

dirbančios 

organizacijų 

atstovai apie 

Departamento 

veiklą, 

Bus teikiami 

pasiūlymai 

Informuotų 

institucijų, 

įstaigų, jaunimo 

ir su jaunimu 

dirbančių 

organizacijų 

skaičius – 55; 

Informuotų ir 

konsultuotų 

savivaldybių 

jaunimo reikalų 

koordinatorių 

skaičius – 60; 

Apsilankymų 

Informuotų 

institucijų, 

įstaigų, jaunimo 

ir su jaunimu 

dirbančių 

organizacijų 

skaičius – 60; 

Informuotų ir 

konsultuotų 

savivaldybių 

jaunimo reikalų 

koordinatorių 

skaičius – 60; 

Apsilankymų 

Iš viso 60 jaunimo ir su jaunimu 

dirbančių organizacijų per ataskaitinį 

laikotarpį buvo informuotos ir 

konsultuotos joms aktualiais klausimais. 

Buvo suteikti aktuali informacija apie 

Departamento veiklą ir konsultacijos dėl 

savivaldybių jaunimo reikalų tarybų 

veiklos organizavimo, atvirų jaunimo 

centrų ir erdvių steigimo, jaunimo 

problemų sprendimo planų patvirtinimo, 

įdiegimo ir įgyvendinimo 60 savivaldybių 

jaunimo reikalų koordinatoriaų. 

Su Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija suderintas ir patvirtintas 

Per 2013 metus iš 

viso neįsisavinta 

95,81 tūkst. Lt – iš 

Lėšos neįsisavintos 

atsižvelgiant į 

darbuotojų ligas ir 

žmogiškųjų išteklių 

kaitą Departamente 

(sutaupyta apie 9,7 

tūkst lt darbo 

užmokesčio ir 

darbdavio įmokų 

soc.draudimui). 

Dalis 2013 m. 
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galiojantiems 

teisės aktams ir 

rengiamų teisės 

aktų, planavimo 

dokumentų 

projektams savo 

kompetencijos 

klausimais, 

Bus užtikrinamas 

įstaigos veiklos 

planavimas, planų 

įgyvendinimas 

kontrolė ir 

stebėsena, 

kokybiškas 

dokumentų 

valdymas, viešųjų 

pirkimų 

procedūrų 

organizavimas, 

dokumentų 

tvarkymas, 

Departamento 

personalo 

politikos 

įgyvendinimas, 

Departamento 

turto ir 

materialinių 

vertybių 

valdymas 

Departamentui 

skirtų lėšų 

apskaitos 

vykdymas ir 

atskaitomybės 

teikimas 

skaičius 

svetainėje 

www.jrd.lt – 

150000, iš jų 

unikalių 

lankytojų 

skaičius – 

20000; 

Spaudos 

konferencijų 

skaičius – 1; 

Sukurtas viešųjų 

pirkimų planas – 

1; 

Pateiktų 

pasiūlymų 

galiojantiems 

teisės aktams ir 

rengiamiems 

teisės aktų bei 

planavimo 

dokumentų 

projektams 

skaičius – 4;  

Parengtų veiklos 

planų skaičius – 

1; 

Išsiųstų raštų 

skaičius – 750; 

Gautų raštų 

skaičius – 500; 

Sutarčių ir kitų 

dokumentų, 

atitinkančių 

raštvedybos 

taisykles, 

dokumentų 

skaičius 

svetainėje 

www.jrd.lt – 

85075, iš jų 

unikalių 

lankytojų 

skaičius – 40463; 

Sukurtas viešųjų 

pirkimų planas – 

1; 

Spaudos 

konferencijų 

skaičius – 1; 

Pateiktų 

pasiūlymų 

galiojantiems 

teisės aktams ir 

rengiamiems 

teisės aktų bei 

planavimo 

dokumentų 

projektams 

skaičius – 6;  

Parengtų veiklos 

planų skaičius – 

1; Išsiųstų raštų 

skaičius – 626; 

Gautų raštų 

skaičius – 725; 

Sutarčių ir kitų 

dokumentų, 

atitinkančių 

raštvedybos 

taisykles, 

dokumentų 

rengimo ir teisės 

aktų rengimo 

Departamento 2013 m. veiklos planas. 

Parengtas ir patvirtintas Departamento 

2013 m. Viešųjų pirkimų planas. 

Pateikti pasiūlymai dėl Jaunimo politikos 

pagrindų įstatymo pakeitimo, Jaunimo 

politikos savivaldybėse kokybės 

vertinimo aprašui ir metodikai, 

Nacionalinės Pažangos Programos 

uždavinių ir priemonių, Nacionalinės 

Alkoholio ir tabako kontrolės 2014 – 

2016 metų programos tarpinstituciniam 

veiklos plano projektui, Užimtumo 

didinimo 2014–2020 metais programai ir 

programos įgyvendinimo 2014–2016 

metais veiksmų planui, pasiūlymų paketui 

dėl Jaunimo garantijų. 

Per 2013 m. I-IV ketvirčius 

Departamento svetainėje iš viso 

apsilankyta buvo 85075 kartus, iš jų - 

40463 unikalūs lankytojai.  

Per ataskaitinį laikotarpį pasirašyta 124 

sutartys su įmonėmis ir 59 sutartys – su 

asmenimis. 

Buvo pateiktos 2012 metų I-IV ketvirčių, 

metinės veiklos, rodiklių įgyvendinimo, 

finansinės ataskaitos, dalyvavimo 

tarpinstitucinėse priemonių planuose 

ataskaitos. Surengti 2 konkursai į 

pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas.  

Iš savo pareigų pasitraukus Departamento 

Jaunimo politikos plėtros ir programų 

įgyvendinimo skyriaus vedėjui, buvo 

surengtas neeilinis valstybės tarnautojo 

vertinimas, tiesioginiam vadovui labai 

gerai įvertinus jo veiklą ir pasiūlius 

perkelti į aukštesnes – skyriaus vedėjo 

pareigas, buvo suorganizuotas komisijos, 

planuotų įsigyti 

prekių ir paslaugų 

buvo įsigytos 

mažesnėmis 

kainomis, todėl 

prekėms ir 

paslaugoms 

sutaupyta 58,6 tūkst. 

Lt 

 dalis lėšų, įskaitant 

planuotą sutaupyti 

darbo užmokesčio 

fondo likutį buvo 

grąžintos Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijai iki metų 

pabaigos. 

http://www.jrd.lt/
http://www.jrd.lt/
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nustatytąja tvarka, 

pagal 

kompetenciją bus 

nagrinėjami 

organizacijų, 

asmenų skundai ir 

pasiūlymai. Bus 

atliekamas klientų 

pasitenkinimo 

įstaigos veikla 

tyrimas ir 

remiantis juo 

priimami 

sprendimai, 

gerinantys 

įstaigos veiklos 

organizavimą ir 

darbą su klientais, 

partneriais bei 

tiksline grupe – 

jaunimu. 

rengimo ir teisės 

aktų rengimo 

rekomendacijas 

- 100 proc.; 

Mokymų 

skaičius, į 

kuriuos 

deleguoti 

Departamento 

valstybės 

tarnautojai ir 

darbuotojai 

dirbantys pagal 

darbo sutartis – 

12; 

Surengtas 

Departamento 

valstybės 

tarnautojų 

tarnybinės 

veiklos 

vertinimas ; 

Atlikta 

korupcijos 

pasireiškimo 

analizė – 1; 

Atliktas klientų 

pasitenkinimo 

įstaigos veikla 

tyrimas – 1. 

rekomendacijas - 

100 proc.; 

Mokymų 

skaičius, į 

kuriuos deleguoti 

Departamento 

valstybės 

tarnautojai ir 

darbuotojai 

dirbantys pagal 

darbo sutartis – 

30; 

Surengtas 

Departamento 

valstybės 

tarnautojų 

tarnybinės 

veiklos 

vertinimas; 

Surengtas 

neeilinis 

valstybės 

tarnautojų 

tarnybinės 

veiklos 

vertinimas – 1. 

Atlikta 

korupcijos 

pasireiškimo 

analizė – 1; 

Atliktas klientų 

pasitenkinimo 

įstaigos veikla 

tyrimas – 1. 

 

vertinančios valstybės tarnautojų veiklą 

posėdis, komisija pasiūlė labai gerai 

įvertinti tarnautoją ir perkelti jį į 

aukštesnes – skyriaus vedėjo pareigas. 

Buvo surengtas Departamento valstybės 

tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas, 

1 labai gerai įvertintam Departamento 

valstybės tarnautojui komisijos 

sprendimu buvo suteikta II kvalifikacinė 

klasė, suformuoti 2013 m. veiklos 

uždaviniai Departamento valstybės 

tarnautojams. 

Atnaujintas Departamento antikorupcinės 

programos 2012 – 2013 metų priemonių 

planas. Pateiktas lėšų poreikis 

Departamento įgyvendinamoms 

priemonėms 2014 – 2016 m.  

Pateikti pasiūlymai rengiamiems 2014 – 

2020 m. ES paramos planavimo 

dokumentų projektams dėl galimų 

įgyvendinti priemonių įvairiose jaunimo 

politikos srityse.  

Per ataskaitinį laikotarpį Departamento 

valstybės tarnautojai ir darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis dalyvavo 

30-tyje mokymų. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 725  

raštų, išsiųsti 626 raštai. 

III ketvirtyje buvo atlikta korupcijos 

pasireiškimo tikimybės Departamente 

analizė ir pateiktia Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Vidaus audito skyriui. 

2013 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais 

buvo atliktas klientų pasitenkinimo 

įstaigos veikla tyrimas, patalpinant tyrimo 

klausimyną Departamento interneto 

svetainėje. 
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Įgyvendinant projektą "Jaunimo ir vaikų 

konsultavimo bei informavimo paslaugų 

teikimas viešojoje e-erdvėje" buvo 

pasirašyta projekto administravimo 

paslaugų sutartis. Įvykdyti projekto 

techninės priežiūros ir projekto veiklos 

modelio sukūrimo pirkimai, pasirašytos 

sutartys su tiekėjais. Pagal darbo sutartis 

įdarbinti projekto veiklas vykdantys 

specialistai. Pasirašyti susitarimai su 

projekto partneriais dėl veiklų 

pasiskirstymo. Parengti ir derinami 

Informacinės sistemos nuostatų bei 

saugos nuostatų projektai. Vykdomas 

projekto viešinimo pirkimas. Rengiama 

techninė užduotis informacinės sistemos 

kūrimo ir diegimo pirkimui.  
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